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Άρχισαν οι εγγραφές νέων µαθητών για το σχολικό έτος 2007 - 8.

Τα Εκπαιδευτήρια «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»: 

ένα Σχολείο µε εγγύηση για ολοκληρωµένη µόρφωση 

και διάπλαση χαρακτήρα. 

Οι γονείς ας σπεύσουν έγκαιρα 

για την εγγραφή των παιδιών τους.

°¡ø™∆√¶√π∏™∏

Επικοινωνήστε:

ΤΗΛ.: 27410 - 29663

ΦΑΞ: 27410 - 75727
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Ε-mail: grammateia@apostolospavlos.gr
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Φίλες και φίλοι,

Στις αρχές αυτού του µήνα, πριν από
χρόνια, έφυγε για την αιωνιότητα ένας
χαρισµατικός νέος σε ηλικία 33 χρόνων.
Τη µορφή αυτή είναι ωφέλιµο να τη γνω-
ρίζουµε. 

Ο Γ. Βερίτης, φιλολογικό ψευδώνυµο
του Αλέξ. Γκιάλα, γεννήθηκε στη Χίο το
1915 και εκεί περάτωσε τις γυµνασιακές
του σπουδές. Από τα δεκατρία του χρό-
νια, συνέθετε πολύ αξιόλογα για την ηλι-
κία του ποιήµατα και απλά δοκίµια, µερι-
κά από τα οποία δηµοσιεύονταν στον ε-
παρχιακό Τύπο καθώς και στο π. «Νέα Ε-
στία» της Αθήνας. Αποφοιτώντας από το
γυµνάσιο, στα 16 του χρόνια, ο πατέρας
του τον φέρνει στην Αθήνα. Από τότε
άρχισε να εµφανίζεται πιο καθαρά το φι-
λολογικό του ταλέντο. Μετά την αποφοί-
τησή του από το Πανεπιστήµιο  σε ηλικία
23 ετών, αρχίζει µια νέα πολύπλευρη
σταδιοδροµία καλλιεργηµένου λογοτέ-
χνη. Οι στίχοι του µε τον πηγαίο λυρισµό
τους αγαπήθηκαν πολύ από τα χριστιανι-
κά νιάτα.  Πολύ σύντοµα είδε το φως της
δηµοσιότητας µια συλλογή 60 περίπου
ποιηµάτων µε τον τίτλο «Η Ωδή του Αγα-
πητού». Στη συνέχεια ακολούθησαν και
οι άλλες συλλογές του όπως «Στις πη-
γές των υδάτων», «Όταν ανθίζουν τα
κρίνα», «Με την αυγή» κ.ά., µέσα στις ο-
ποίες συναντάει κανείς διακόσια και πλέ-
ον εκλεκτά ποιήµατα. Πολλοί συγγρα-
φείς και ποιητές έγραψαν και γράφουν
για τα ποιήµατα του Γ. Βερίτη, που τον ε-
πέβαλαν σαν εκλεκτή ποιητική φυσιο-
γνωµία και που µερικά από αυτά ως τρα-
γούδια πήραν τη θέση δηµοτικών τρα-
γουδιών και ακούγονταν από άκρου εις
άκρον στη χώρα µας. Ήταν κατά το πλεί-
στον αγωνιστικά, παιάνες µάχης που
πυρπολούσαν τις ψυχές των νέων, όπως
π.χ. το «Κουράγιο αδέλφια»: 

«Είµαστε χαλαστάδες, ά-
κου!/ Κι είµαστε χτίστες ε-
µείς,/ ξεριζωτές και φυτευτές./
Πόνος και πόθος/ και παλµός κι αγώνας
µας/ τ’ αύριο να πλάσουµε/ καλύτερο απ’
το χτες». Ο Βερίτης ζητάει από τους χρι-
στιανούς νέους να «χτίζουν τον πύργο»
της αλήθειας µε παλµό και αγωνιστικότητα,
«για ν’ ανοίξουν καινούργιοι δρόµοι». Τε-
λειώνει και αυτόν τον αγωνιστικό παιάνα µε
τους στίχους: «Τον πύργο χτίζουµε όλοι α-
ντάµα,/ κουράγιο αδέλφια για το τάµα/
που’ χουµε κάµει στο Χριστό./ Όλοι µε κέ-
φι ας εργαστούµε/ και µε χαρά ας αγωνι-
στούµε,/ για να τον κάνουµε σωστό».

* * * * * * 
Πολύπλευρο ταλέντο καθώς ήταν, παράλ-

ληλα προς την ποιητική του παραγωγή,
πρόβαλε µε την πεζογραφία του και σαν ά-
ριστος δοκιµιογράφος. Οι µελέτες που µας
άφησε δείχνουν τον φίλο της ιστορικής έ-
ρευνας, τον φιλόλογο, τον πολύπλευρο
χριστιανό λόγιο, τον αγωνιστή. Το  καθαρό
του µυαλό διερεύνησε το µεγάλο κακό που
είχε κάνει τότε η άρνηση. Η παραποίηση
της χριστιανικής αλήθειας από τους αρνη-
τές/ υλιστές, τον παρότρυνε να ετοιµάσει
για τον πολύ κόσµο πρωτότυπες αποκαλυ-
πτικές µελέτες. Χτύπησε τους αρνητές και
αγωνίστηκε ν’ ανακόψει το κατρακύλισµα
που έφερναν µε τον θεωρητικό και πρακτι-
κό υλισµό τους. Ήταν ένας ηρωικός αγωνι-
στής σε εποχές κρίσιµες. Ηλέκτριζε πάντα
τους νέους µε συνθήµατα και µηνύµατα α-
γωνιστικά, όπως αυτά: «Θα δουλέψουµε,
θα φωνάξουµε, θα παλέψουµε... πρέπει να
είµαστε αποφασισµένοι ν’ αγωνιζώµεθα
µέσα σε ατµόσφαιρα διωκτών της χριστια-
νικής πίστης, όπως υπό Νέρωνες και ∆ιο-

ªÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜

Χρωστάµε σ’ αυτούς που ήρθαν, πέρασαν, θα’ ρθουνε θα περάσουν.

Κριτές θα µας δικάσουν οι αγέννητοι και οι νεκροί.

(∫. ¶·Ï·Ì¿˜)

...........

...........

KKάάθθεε µµήήνναα 
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κλητιανούς. Αν δεν αναστήσου-
µε µέσα στην ψυχή µας το
πνεύµα των κατακοµβών και
του µαρτυρίου, είµαστε άχρη-
στοι για τη σηµερινή εποχή».
Πίστευε, και κατέγραφε συνε-
χώς το πιστεύω του. Με τις φρά-
σεις και τα νοήµατά του άναβε
φλόγες. Τα παιδιά κάτεχαν και
αυτά εξαιρετική θέση στην ψυχή
του. Τα έβλεπε σαν ζωντανές ει-
κόνες οµορφιάς και αγνότητας
και γι’ αυτό τους αφιέρωσε δύο
δωδεκάδες ποιήµατα.

* * * * * * 
Όλη η ζωή και η δράση του

Βερίτη µαρτυρεί πως υπήρξε έ-
νας µεγάλος βάρδος χριστιανι-
κής ποίησης και διανόησης. Ά-
ποψή µας είναι ότι η νεοελληνι-
κή ιστορία της λογοτεχνίας
σπάνια παρουσιάζει τέτοια
πνευµατικά αναστήµατα πίστης
και αγωνιστικότητας σαν τον
Βερίτη. Γι’ αυτό και η πολύτιµη
προσφορά του θα έπρεπε να έ-
χει απασχολήσει πιο σοβαρά
την ελληνική διανόηση.

Κλείνουµε το σηµείωµά µας
µε την έκφραση της νοσταλγίας
του ποιητή στο πλησίασµα στο
τέλος της ζωής του. Σ’ ένα ο-
κτάστιχο εκφράζεται για την αι-
ώνια πατρίδα µε αυτούς τους
γλυκούς και ήρεµους τόνους:
«Όµορφοι κόσµοι γαλανοί,/
σεις π’ αγκαλιάζετε γλυκά/ τα
υπερούσια µυστικά,/ τα µυστικά
τ’ αγαπηµένα/ µεγάλοι, διάπλα-
τοι ουρανοί,/ σ’ εσάς κοιτώ νο-
σταλγικά,/ ως νάρθ’ η ώρα η πο-
θεινή/ που θ’ αγκαλιάσετε και
µένα.»

5 Μαΐου 1948 σε ηλικία 33
χρόνων, φτερούγισε η ψυχή του
πνευµατικού αγωνιστή στα ου-
ράνια σκηνώµατα. Με τη ζωή και
το έργο του άφησε υπέροχο πα-
ράδειγµα µιµήσεως για τους νέ-
ους κάθε εποχής. Υπήρξε ένας
από εκείνους που δείχνουν το
δρόµο της ζωής.

Με φιλικούς χαιρετισµούς,  
Χ. Γ. Κ.

για καλή 
απόδοση
στα µαθηµατικά
Χρήσιµες υποδείξεις: 

1. Μην ξεχνάς ότι για να γίνεις φίλος µε τα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, πρέπει πρώτα να τα αγαπή-
σεις. Αν λοιπόν τυχαίνει να είσαι γοητευµέ-
νος µαζί τους, µην τα παραµελείς. Πρέπει να
ασχολείσαι µαζί τους σοβαρά και όχι επιπό-
λαια.

2. Ξεκίνα τη µελέτη σου µε όρεξη και χωρίς
προκαταλήψεις ότι τα µαθηµατικά «είναι πο-
λύ δύσκολα» ή ότι «ποτέ δεν πρόκειται να τα
καταλάβω» ή πάλι ότι «για πολλούς άλλους
είναι πολύ εύκολα» και «δεν χρειάζεται διά-
βασµα».

3. Οπλίσου µε επιµονή και υποµονή. Μην ε-
γκαταλείπεις την προσπάθειά σου στην πρώ-
τη δυσκολία.

4. Άρχισε πρώτα από τη «ΘΕΩΡΙΑ» και, α-
φού την κατανοήσεις καλά, µελέτησε τις ε-
φαρµογές και λύσε εύκολες ασκήσεις.

5. Μη βιάζεσαι να δεις την απάντηση έτοι-
µη. Αφού λύσεις την άσκηση, προσπάθησε να
δεις αν η απάντηση είναι «λογική» ή αν είναι
δυνατόν να την επαληθεύσεις.

6. Και τώρα ήλθε η ώρα να κολυµπήσεις σε
πιο βαθιά νερά. ∆οκίµασε τις δυνατότητές
σου σε πιο δύσκολα θέµατα.

7. Σκέψου και λίγο «έξυπνα». Αν ένα θέµα
είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι δύσκολο µόνο
για σένα. Το ίδιο πρόβληµα θα αντιµετωπί-
σουν και οι πιο πολλοί συµµαθητές σου.

8. Κάθε βήµα στη λύση µιας άσκησης δίνει
και κάποια µόρια που τα έχεις ανάγκη, όσο
λίγα και αν είναι. Γράψε ό,τι ξέρεις, έστω και
αν δεν τα καταφέρεις να ολοκληρώσεις την
απάντησή σου.

9. Αν κάπου δυσκολευτείς, µην τα παρατή-
σεις. Συνέχισε την προσπάθεια. Αν κουρα-
στείς, είναι καλύτερα να σταµατήσεις για λί-
γο και να συνεχίσεις αργότερα.

10. Την ώρα που µελετάς, ξέχνα το τηλέ-
φωνο, τη µουσική, την κουβέντα και τα µηνύ-
µατα στο κινητό. Προσπάθησε να είσαι συ-
γκεντρωµένος, να κάθεσαι όσο το δυνατόν
περισσότερο στο γραφείο σου και να είναι ό-
σο πιο γίνεται λιγότερες οι επισκέψεις στο
ψυγείο!!!

Ν.Ε.Κ.

(συνέχεια από τη σελ. 59)

ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜
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Το ποδόσφαιρο είναι
«µια θρησκεία χωρίς

απίστους». Έτσι συνήθως
χαρακτηρίζεται, όχι βέβαια από τους επι-
κριτές του, αλλά µάλλον από τους θαυµα-
στές του. Με άλλα λόγια ο υπερβολικός
φανατισµός, που από διάφορες αιτίες δηµι-
ουργείται σε χιλιάδες και εκατοµµύρια νέ-
ων ανθρώπων, κορυφώνεται στο σηµείο να
µη διακρίνουν την αλήθεια και την πραγµα-
τικότητα, αλλά να βλέπουν το άσπρο για
µαύρο και το µαύρο για άσπρο. 

Οι γραµµές αυτές χαράσσονται εξ’ αφορ-
µής του «µακελειού» που συνέβη πρόσφα-
τα στην Παιανία και που στοίχισε τους σο-
βαρούς τραυµατισµούς πολλών «φιλά-
θλων» και τη δολοφονία νέου ανθρώπου.
Τα όσα διαδραµατίστηκαν στην Παιανία, εί-
ναι σε όλους γνωστά, ακόµη και στους ε-
κτός της χώρας µας και δεν είναι αναγκαίο
να ξαναγραφτούν σ’ αυτή τη στήλη. Σκόπι-
µο όµως θεωρούµε να µεταφέρουµε εδώ
κάποιες αναφορές, που αδροµερώς χαρα-
κτηρίζουν σε ποια κατάπτωση βρίσκεται το
σηµερινό ποδόσφαιρο, πώς εκλαµβάνονται
οι ποδοσφαιριστές του  και τι ρόλο παίζουν
οι σηµερινοί «φίλαθλοι». Οι πιο κάτω απο-
σπασµατικές αναφορές προέρχονται, όχι
από ανθρώπους που τάσσονται κατά του
ποδοσφαίρου, αλλά από φίλους και πρωτο-
πόρους του ποδοσφαιρικού αθλήµατος της
χώρας µας.

«Το ποδόσφαιρο πορεύεται στο τεντωµέ-
νο σχοινί της αγοράς. Η ποδοσφαιρική επι-
χείρηση είναι υποχρεωµένη ν’ αναζητά τρό-
πους για µεγαλύτερη απόδοση των επενδυ-
µένων κεφαλαίων. Για την επίτευξη αυτού
του στόχου όλα επιτρέπονται: Από χρηµα-
τιστηριακές κοµπίνες µέχρι την υπερεκµε-
τάλλευση και το αναγκαστικό ντοπάρισµα
των ποδοσφαιριστών και την προκατα-
σκευή αποτελεσµάτων µέχρι και την υπα-
γωγή των παικτών σε αντικείµενα ενός
«ποδοσφαίρου - σκλαβοπάζαρου»...

Για τις ποδοσφαιρικές εταιρίες οι ποδο-
σφαιριστές αποτελούν λογιστικές εγγρα-
φές στο βιβλίο εσόδων - εξόδων.

Οι νόµοι της αγοράς είναι ισχυρότεροι α-
πό τις αγωνιστικές ανάγκες µιας οµάδας
και αν µια συµφέρουσα οικονοµικά συναλ-
λαγή εµφανιστεί, τίποτε δεν µπορεί να κρα-
τήσει έναν ποδοσφαιριστή στην οµάδα που

αγαπήθηκε σαν είδωλο. Σήµερα οι ποδο-
σφαιριστές µοιάζουν σαν ροµπότ προορι-
σµένα να λειτουργούν σε αυστηρά τυπο-
ποιηµένα συστήµατα... Αποκτούν τα χαρα-
κτηριστικά που είναι απαραίτητα για την µε-
τατροπή τους σε ποδοσφαιρικά «εξαρτήµα-
τα», προσαρµοσµένα στο στυλ παιχνιδιού
που ακολουθούν οι αυριανοί εργοδότες
τους.... Στο τέλος των «σπουδών» τους οι
νεαροί άσσοι είναι έτοιµα «µπουλόνια» για
να τοποθετηθούν στη µηχανή του αγορα-
στή τους.... Η ποδοσφαιρική αγορά είναι α-
δυσώπητη. Λίγο ενδιαφέρεται για την επί-
φαση νοµιµότητας στο σαφάρι των ανθρώ-
πινων πόρων. Η ποδοσφαιρική επιχείρηση
αναζητά µε κάθε τρόπο τη «φτηνή πρώτη ύ-
λη», εκεί που το ποδόσφαιρο επιτρέπει
στους πιτσιρικάδες να καλλιεργήσουν τα
χαρίσµατα που, όταν ξεδιπλωθούν στα ευ-
ρωπαϊκά ποδοσφαιρικά σαλόνια, µαγεύουν
το θεατή...

Οι µεταλλαγµένοι θεατές, οι οπαδοί / πε-
λάτες που βιώνουν το ποδόσφαιρο σαν ένα
video game, έχουν και αυτοί τις απαιτήσεις
τους, για να παραµείνουν καρφωµένοι στις
θέσεις τους και ν’ αγοράσουν σε υψηλότε-
ρη τιµή το θέαµα. Ως συνέπεια αυτού, οι ε-
παγγελµατίες ποδοσφαιριστές καλούνται
να βρίσκονται στο µάξιµουµ των φυσικών
τους δυνάµεων. Για την ακρίβεια, αυτό το
τελευταίο το έχουν αναλάβει οι ...φαρµα-
κοβιοµηχανίες. Στον άγριο κόσµο της πο-
δοσφαιρικής αγοράς η συζήτηση για τα α-
ναβολικά είναι προσχηµατική. Εφόσον η α-
γορά διατάζει ένας ποδοσφαιριστής ν’ α-
γωνίζεται δύο και τρεις φορές την εβδοµά-
δα σε παιχνίδια που απαιτούν υπερβολική
δύναµη, τότε είναι καλοδεχούµενη και η
«συµβολή της επιστήµης», από τη στιγµή
µάλιστα που οι φαρµακοβιοµηχανίες ανα-
λαµβάνουν και ένα κοµµάτι της χορηγίας
του αθλήµατος... Αυτή η προσέγγιση διαχέ-
εται κατόπιν στο θεατή - πελάτη του προϊό-
ντος. Τον πελάτη λίγο τον απασχολεί πώς
είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πραγµα-
τοποιεί τέτοιες αφάνταστες επιδόσεις».

Από το βιβλίο: «Ποδόσφαιρο, µια θρησκεία
χωρίς άπιστους». Εκδ. οίκος Α. Α Λιβάνη. Αθή-
να 2005. Ερανίσµατα από σσ. 165 - 180.

(Εκπαιδευτικός του Σχολείου “Απ. Παύλος”)
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(Φίλοι µου, συµβαίνουν γύρω µας πολλά
ενδιαφέροντα για την εφηβική ηλικία, που
σίγουρα θα θέλατε να γνωρίζετε. Αλλά δυ-
στυχώς, περνούν απαρατήρητα, και λόγω
των µαθητικών απασχολήσεών σας και για-
τί το ψάξιµο και η επιλογή είναι αρκετά
χρονοβόρα. Ζήτησα από το περιοδικό µας
και µου παραχώρησαν µια στήλη, ώστε, ε-
γώ που ξέρω τη δουλειά κι έχω το µεράκι,
σαν δικός σας ρεπόρτερ θα σας µεταφέρω
κάθε µήνα όσα νέα ενδιαφέρουν γενικά
την εφηβική ηλικία και βέβαια πέφτουν
στην αντίληψή µου.

Ζητώ όµως από σας κάτι. Ζητώ µια µικρή
αµοιβή για τον κόπο µου. Ποια η αµοιβή; Το
να µε διαβάζετε τακτικά και ποτέ να µη µε
ρίχνετε στα αζήτητα, αφού άλλωστε για
σας και µόνο θα κοπιάζω. 

Λοιπόν, αρχίζω και σας παρουσιάζω την
έρευνά µου για ό,τι αξιοπερίεργο και αξιο-
σηµείωτο σας ενδιαφέρει:)

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ διακρί-
θηκαν στον διεθνή διαγωνισµό έκθεσης
του ΟΗΕ. «Κάθε χρόνο οκτώ εκατοµµύρια
παιδιά πεθαίνουν από τη φτώχεια, 150 ε-
κατοµµύρια παιδιά υποσιτίζονται και 100 ε-
κατοµµύρια παιδιά ζουν στο δρόµο. Η φτώ-
χεια είναι πολύ σοβαρό πρόβληµα. Νοµίζω
ότι η λύση θα έρθει µέσα από την Εκπαί-
δευση». Αυτά γράφει στην έκθεσή της η
µαθήτρια Μαρίνα Σπύρου , που απέσπασε,
µαζί µε άλλες δύο Ελληνίδες µαθήτριες τι-
µητική διάκριση κατά την Παγκόσµια Ηµέ-
ρα Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων». (Από την ε-
φηµ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 22/4) Μπράβο
της! Παράδειγµα προς µίµηση.

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ. «Οι έ-
φηβοι που οι ίδιοι καπνίζουν και των οποί-
ων οι µητέρες κάπνιζαν, όταν ήταν έγκυοι
σ΄ αυτούς, εµφανίζουν περισσότερα προ-
βλήµατα συγκέντρωσης (σκέψης) σε σχέ-
ση µε τους συνοµηλίκους τους που δεν κα-
πνίζουν και των οποίων οι µητέρες δεν κά-
πνιζαν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης.
Η διαπίστωση αυτή προκύπτει από νέα έ-
ρευνα ειδικών της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστηµίου του Γέιλ. (Από την εφηµ. «ΤΟ
ΒΗΜΑ», 12/4) Για τους γονείς είναι δώρον

άδωρον να µιλήσουµε, για τους εαυτούς
µας όµως µιλάνε εύγλωττα οι ειδήσεις ως
προς το τι πρέπει να κάνουµε και πώς πρέ-
πει να ζούµε.

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ... ΣΤΟ ΚΕΛΙ.
Ο επιµορφωτικός χαρακτήρας των πολυή-
µερων εκδροµών είναι απλώς για... τα µά-
τια. Το σύνηθες πρόγραµµα καταλήγει σε έ-
να ολοήµερο και ολονύκτιο ξεφάντωµα...
Αποτέλεσµα, ο νεαρός να κοιµηθεί στο
δρόµο, να κάνει χρήση ναρκωτικών και κα-
τόπιν να καταδώσει µαθητές. Οι άνδρες της
δίωξης ναρκωτικών ανακαλύπτουν χασίς
και ηρωίνη σε τρία δωµάτια µαθητών. Ακο-
λουθούν ανακρίσεις και κρατήσεις µαθητών
στην ασφάλεια του νησιού...» (Εφηµ. «Η
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 29/4)

ΧΤΑΠΟ∆Ι ΑΝΟΙΓΕΙ... ΜΠΟΥΚΑΛΙ. Ένα
θηλυκό χταπόδι σε ενυδρείο του Νάπιερ (Ν.
Ζηλανδία) µπορεί ν΄ ανοίξει ένα µπουκάλι
και να πάρει ένα καβούρι από µέσα. Το χτα-
πόδι χρησιµοποιεί δύο πλοκάµια του, για να
στρίψει και να αφαιρέσει το καπάκι, ώστε
ν΄ αρπάξει το κολατσιό του, αναφέρει η ε-
φηµερίδα “Hawke’s Bay Today”. Πρόκειται
για ένα παιχνίδι που το χταπόδι έµαθε µε τη
βοήθεια των εκπαιδευτών του...» («ΤΟ ΒΗ-
ΜΑ», 12/4). Αλήθεια, η εκπαίδευση, για ό-
ποιον  παρακολουθεί συστηµατικά, βοηθάει
πολύ τον άνθρωπο, ακόµα και τα ζώα.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ ΓΕΙΤΟΝΑ: ∆ιάβασα
την ολοσέλιδη διαφήµισή τους στην εφηµ.
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (15 - 4 - 07). Μου έκανε
τροµερή εντύπωση. Σας τη µεταφέρω αυτο-
λεξεί: «Να σπουδάζετε τα παιδιά σας να
µαθαίνουν Ελληνικά, διότι και η Εκκλησία
µας είναι εις την Ελληνικήν και το Γένος
µας είναι Ελληνικόν», Κοσµάς ο Αιτωλός.
Με αφορµή το βιβλίο Ιστορίας Στ΄ ∆ηµ. «Το
Έθνος µας πρέπει να µάθει να θεωρεί εθνι-
κόν ό,τι είναι αληθές», ∆ιον. Σολωµός. (Ε-
παναλαµβάνω ό,τι ακριβώς διάβασα, χωρίς
καµιά προσθήκη). 

Α.Π.Π. Α΄ Γυµν.
(Με τη φροντίδα της ∆ιεύθυνσης)

ÁÁÈÈ·· ÛÛ··˜̃ ÙÙÔÔ˘̆˜̃ ÂÂÊÊ‹‹‚‚ÔÔ˘̆˜̃
¢∂§∆π√ ∂π¢∏™∂ø¡
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Αγαπητοί µου φίλοι, 
Είµαι µια µαθήτρια της Α΄ Γυµνα-

σίου των Εκπαιδευτηρίων «Απόστο-
λος Παύλος». Αφού λοιπόν είµαι κι
εγώ ένα από τα «Πρωτάκια» του Γυ-
µνασίου τη φετινή σχολική χρονιά,
αποφάσισα να σας γράψω λίγα λό-
για. Καταλαβαίνω πως σίγουρα µοι-
ραζόµαστε κοινά όνειρα για το µέλ-
λον καθώς και κάποια κοινά συναι-
σθήµατα, που µε κατέκλυζαν κι εµέ-
να πέρσι. 

Μια ολόκληρη χρονιά κύλησε χω-
ρίς να το πολυκαταλάβουµε. Ανα-
πολώ τον εαυτό µου πέρσι τέτοια ε-
ποχή. Τέλειωνα το ∆ηµοτικό κι αυτό
µε έκανε να νιώθω πολλή χαρά. Η
οικογένειά µου µε καµάρωνε «µε-
γάλη πια». Τα όνειρα που έκανα ή-
ταν πολλά, καθώς στεκόµουν πλέον
µπρος στην  επόµενη βαθµίδα της
εκπαίδευσης, το ΓΥΜΝΑΣΙΟ.

Μαζί όµως µε τη χαρά ένιωθα και
κάποια ανησυχία. Ο λόγος; Όλοι ξέ-
ρουµε πως µετά την οικογένεια το
σχολείο είναι αυτό που επηρεάζει
σε µεγάλο βαθµό τη µόρφωσή µας
και τη διαµόρφωση του χαρακτήρα
µας.

Κάθε παιδί που τελειώνει το ∆η-
µοτικό Σχολείο θα ήθελε να φοιτή-
σει σε ένα σχολείο στο οποίο να ξέ-
ρει πως θα βρει ένα περιβάλλον φι-
λικό και ασφαλές, όπου οι δάσκαλοι

θα του προσφέρουν πολλές γνώ-
σεις, αλλά και θα συµβάλλουν να
χτίσει τα θεµέλια ενός σωστού χα-
ρακτήρα. Και σίγουρα, επειδή είµα-
στε παιδιά, ζητάµε να µπορούµε να
βρούµε στο σχολείο µας και κα-
λούς φίλους και ψυχαγωγία καλή,
που να µας γεµίζει και να µας ξε-
κουράζει.

Καθώς η φετινή χρονιά φτάνει
στο τέλος της, διαπιστώνω πως οι
δικοί µου ήξεραν απ’ την αρχή αυτό
που εγώ καταλαβαίνω τώρα. ∆ηλα-
δή, καταλαβαίνω πως είµαι πολύ
τυχερή που φοιτώ στα Εκπαιδευτή-
ρια «Απόστολος Παύλος». Σίγου-
ρα, φίλοι µου, όπως εµένα έτσι και
σας, σας απασχολεί να σκεφτείτε
σοβαρά πριν επιλέξετε σε ποιο
σχολείο θα εµπιστευθείτε τα επό-
µενα χρόνια της εκπαίδευσής σας.
Προσωπικά δεν διστάζω να σας εκ-
φράσω ελεύθερα τη γνώµη µου
πως τα εκπαιδευτήρια «Απόστολος
Παύλος» µε τις προϋποθέσεις που
προσφέρουν και τις αρχές που έ-
χουν, είναι για όλους µας µια ευκαι-
ρία για να πετύχουµε τους στόχους
που επιθυµούµε.

Μ. Μ. Α.
Α΄ Γυµνασίου

MÈ· Ì·ı‹ÙÚÈ¿ Ì·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ

ÛÛÙÙ·· ðð··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿ ððÔÔ˘̆ ··ððÔÔÊÊÔÔÈÈÙÙÔÔ‡‡ÓÓ 
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Ήταν µια
ηλιόλουστη
απριλιάτικη
µέρα. Σαν
να΄ χαµε κά-
ποιο προαί-
σθηµα ότι θα πηγαί-
ναµε κάπου... Η είδηση µας
δικαίωσε: περίπατος στην Αρχαία
Κόρινθο! Μας δόθηκε η ευκαιρία να
δούµε από κοντά και να ξεναγηθού-
µε από τους καθηγητές µας σε τµή-
µατα και µνηµεία της πόλης που σώ-
ζονται ακόµη: οδός Λεχαίου, ναός
Απόλλωνα, ναός Οκταβίας και άλλα,
µεταξύ των οποίων σηµαντική θέση
κατέχει και το βήµα απ΄ το οποίο κή-
ρυξε ο Απόστολος Παύλος. Φυσικά
περιηγηθήκαµε και στο Μουσείο, ό-
που θαυµάσαµε τα περίφηµα κοριν-
θιακά αγγεία και αγάλµατα. Συνεχί-
σαµε µε ανάβαση στον Ακροκόριν-
θο. Πορεία κοπιαστική, που όµως α-
νταµείβει τον επισκέπτη µε το αντί-
κρισµα µεγάλου µέρους των αρχαί-
ων τειχών και την απόλαυση της εκ-
πληκτικής θέας!..

Και κει πάνω...

άναψαν τα αίµα-

τα. ∆εν µπορού-

σαµε να αφήσουµε

κάτι τέτοιο να περά-

σει ανεκµετάλλευτο!

Αµέσως προκηρύξαµε

και οργανώσαµε ∆ιαγωνισµό Αστείου Θε-

ατρικού. Κάθε τάξη παρουσίασε το/α δι-

κό/ά της. Και πραγµατικά, αναδείχτηκαν

πολλά ταλέντα. Χορτάσαµε γέλιο...

Τα παιδιά
της Γ΄ Γυ-
µνασίου εί-
χαν καιρό
που µε συνωµοτικό ύφος κάτι
µαγείρευαν. Και ήρθε η αποκάλυψη.
Ως άλλοι ...ανερχόµενοι θεατρικοί
συγγραφείς, έγραψαν και µας παρου-
σίασαν µια διασκευή της «ΕΛΕΝΗΣ»
που διδάσκονται φέτος! Το δράµα αυ-
τό του Ευριπίδη το ΄καναν... κωµωδία
του Σχολείου. Τους αξίζουν πολλά
συγχαρητήρια για τη δουλειά που έκα-
ναν, µε τη βοήθεια της φι-
λολόγου τους. Ήταν τόσο
ωραία και αστεία η δια-
σκευή, που µας έχει µείνει
αξέχαστη. 

ºº››ÏÏÔÔÈÈ ÌÌ··˜̃,,
··ÓÓ··ÓÓÂÂˆ̂ÌÌ¤¤ÓÓÔÔÈÈ ÌÌÂÂÙÙ¿¿ ÙÙÈÈ˜̃ ‰‰ÈÈ··ÎÎÔÔðð¤¤˜̃ ÙÙÔÔ˘̆ ¶¶¿¿ÛÛ¯̄··,, 

ÂÂ››ÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ ¤¤ÙÙÔÔÈÈÌÌÔÔÈÈ ÁÁÈÈ·· ÌÌÂÂÙÙ¿¿‰‰ÔÔÛÛËË::
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Ο Παρατηρητής 
(∆. Ι. Κ. - Β΄ Γυµν.) 

και η παρέα του

Πριν κλείσει το Σχολείο µας για τις διακοπές του Πάσχα παρακολουθήσαµε
ένα «µικρό οδοιπορικό της Μ. Εβδοµάδας». Με διήγηση και προβολή µεταφερ-
θήκαµε στους τόπους και τα γεγονότα των αγίων ηµερών. Έτσι συνειδητοποιή-
σαµε περισσότερο ότι βρισκόµασταν µπροστά στο Πάσχα! Η συγκίνηση όµως
δεν µπόρεσε να µετριάσει τη χαρά µας: µας περίµεναν οι διακοπές...

∂∂‰‰ÒÒ ÛÛ··˜̃ ··ÊÊ‹‹ÓÓˆ̂.. 
££·· ÙÙ·· ÍÍ··ÓÓ··ððÔÔ‡‡ÌÌÂÂ
ÙÙÔÔÓÓ ÂÂððfifiÌÌÂÂÓÓÔÔ ÌÌ‹‹ÓÓ··!!

Στα πλαίσια του µαθήµατος των Θρησκευτι-

κών αλλά και της τοπικής Ιστορίας, η Γ΄ Γυ-

µνασίου επισκέφθηκε το αρχαίο λιµάνι των

Κεχρεών, όπου έγινε αναφορά στα ιστορικά

γεγονότα της δράσης του Απ. Παύλου στην

Κόρινθο. Ο Απόστολος των Εθνών µε την πα-

ρουσία και το κήρυγµά του είναι ιδρυτής της

Εκκλησίας της πόλης µας, που γι΄ αυτό έχει

τον τιµητικό τίτλο «Αποστολική Εκκλησία».

Συγκίνηση νιώσαµε στη σκέψη πως τα βήµατά

µας ακολουθούσαν τα ίχνη του πολιούχου µας

αγίου. Καθισµένοι στην ξύλινη αυτοσχέδια

προβλήτα των ντόπιων ψαράδων κι αγναντεύ-

οντας τον Αργοσαρωνικό, ευχηθήκαµε να έ-

χουµε κι άλλες τέτοι-

ες ευκαιρίες

Επειδή το µήνα αυτό µας κάνουν
ιδιαίτερη εντύπωση τα «Μηνύµατα
Εφηβικού Προβληµατισµού», ανα-
φερόµαστε εδώ σύντοµα σ΄ αυτά.
Ο πνευµ. Υπεύθυνος του σχολείου
µας για 3 - 4 λεπτά µετά την πρωι-
νή προσευχή µε λόγια κατάλληλα
κεντρίζει τη σκέψη µας σε θέµατα
της ηλικίας µας και γενικότερα της
πραγµατικότητας που ζούµε. Κατα-
λήγει συνήθως σε ένα µήνυµα, που
νοηµατοδοτεί τη µέρα µας και, για-
τί όχι, και το µέλλον µας...

Ναι! Χειροκρότηµα!
Το πρώτο µας κενό!
Όταν λέµε κενό, εννοούµε ότι
για δύο συνεχόµενες ώρες κάναµε γυµναστι-
κή, γιατί τα παιδιά που δίνουν για το ECDL έκα-
ναν εξάσκηση. Τα παιδιά κάνουν µια φιλότιµη
προσπάθεια: Κάθονται αρκετές ώρες µπροστά
στους υπολογιστές, φυσούν και ξεφυσούν, µε-
τρούν πόντους... Τους ευχόµαστε καλή επιτυχία!

∆εύτερος περίπατος του µήνα στη Σα-
λαµίνα. Επισκεφτήκαµε τη Μονή Πανα-
γίας Φανερωµένης και µάθαµε για την ι-
στορία της. Αργότερα, µπροστά στη θά-
λασσα παίξαµε και διασκεδάσαµε µε την
ψυχή µας. Η διαφορετική εµπειρία της
εκδροµής: το ταξίδι µε το καραβάκι και
µάλιστα µε µποφόρ!..
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4. Κάθε χώρα πρέπει
να ενεργοποιηθεί σε µια
µακροπρόθεσµη δράση
για να πραγµατοποιήσει
τη µετάβαση στην επο-

χή της ενέργειας του Υ∆ΡΟ-
ΓΟΝΟΥ. Το υδρογόνο είναι το

πιο ελαφρύ από τα στοιχεία και το
περισσότερο άφθονο στο σύµπαν. Αν

χρησιµοποιηθεί ως ενεργειακή πηγή, δε
γεννάει απορρίµµατα ούτε και υποπροϊό-
ντα εκτός από το καθαρό νερό και τη θερ-
µότητα.

Το υδρογόνο είναι το καλύτερο µέσο για
τη µετατροπή - αποθήκευση της ενέργειας
από τις ανανεώσιµες πηγές, η οποία θα
προορίζεται τόσο για τη διανοµή ηλεκτρι-
κού ρεύµατος όσο και για τις µεταφορές.
Οι ανανεώσιµες πηγές είναι πράγµατι πε-
ριοδικές. Ο ήλιος δεν ακτινοβολεί πάντα, ο
άνεµος µερικές φορές δεν φυσάει, το νε-
ρό παρουσιάζει έλλειψη στις περιόδους
ξηρασίας, η συγκοµιδή ποικίλλει ανάλογα
µε την χρονιά. Οι κυψέλες καυσίµων µε υ-
δρογόνο καθιστούν δυνατή τη µετατροπή -
αποθήκευση της ανανεώσιµης ενέργειας
και µας επιτρέπουν εποµένως να εγγυη-
θούµε τον εφοδιασµό των ηλεκτρικών δι-
κτύων και των µεταφορών.

5.  Θα είναι αναγκαίο να αναµορφώσου-
µε σε κάθε χώρα τα δίκτυα διανοµής της
ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ίδιες αρχές σχε-
διασµού, οι ίδιες ευφυείς τεχνολογίες,
που επέτρεψαν τη δηµιουργία του Internet
και την ανάπτυξη των µεγάλων αποκε-
ντρωµένων δικτύων της παγκόσµιας επι-
κοινωνίας, µπορούν σήµερα να εφαρµο-
στούν για να ξανασχεδιαστούν τα εθνικά
δίκτυα διανοµής της ηλεκτρικής ενέργει-

ας, επιτρέποντας µια πιο αποτελεσµατι-
κή χρήση της ενέργειας στις βιοµηχα-
νίες και σε όλες τις καταναλώσεις.

Η ενέργεια που προέρχεται από ορυ-
κτά και η πυρηνική ενέργεια έχουν τα
χαρακτηριστικά του παλιού συγκεντρω-
τικού και αυταρχικού τρόπου διαχείρισης
των πόρων που σηµάδεψε τον 19ον και
20ον αιών.

Ο άνθρακας, το πετρέλαιο, το φυσικό
αέριο και το ουράνιο βρίσκονται µόνο σε
καθορισµένους τόπους και απαιτούν όχι
µόνο πελώρια κεφάλαια για την εµπορι-
κή τους διάδοση αλλά και εξίσου τερά-
στιες στρατιωτικές επενδύσεις για την
ασφάλειά τους.                 .

Αντίθετα οι ανανεώσιµες ενεργειακές
πηγές υπάρχουν παντού στη Γη. Αν κα-
ταστεί δυνατόν να συλλέγεται ενέργεια
και να αποθηκεύεται µε µορφή υδρογό-
νου και να διανέµεται από ευφυή δίκτυα,
τότε θα περάσουµε από την «οικονοµία
του πετρελαίου» σε µια νέα εποχή που
θα την χαρακτηρίζει «η οικονοµία του υ-
δρογόνου». Θα φτάσουµε στην εποχή
που το υδρογόνο «θα κινεί τον κόσµο».

Το 1989 το Οικουµενικό Πατριαρχείο
Κωνσταντινουπόλεως κάλεσε όλο το
χριστιανικό κόσµο να καθιερώσει την 1η
Σεπτεµβρίου ως ηµέρα προστασίας του
περιβάλλοντος γνωρίζοντας ότι το «οι-
κολογικό πρόβληµα» έχει και ηθικές και
πνευµατικές ρίζες και απασχολεί όλη
την ανθρωπότητα. Υπενθύµισε έτσι ότι ο
άνθρωπος πέρα των δικαιωµάτων του
στη «∆ηµιουργία», έχει και την υποχρέ-
ωση «του εργάζεσθαι και φυλάσσειν αυ-
τήν».

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

του καθηγ. Φυσικής κ. Νικ. Κάτσα.

ª∂ƒ√™ µ 
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Ένας άγγλος Κοινωνιολόγος αναφέρει ότι:
«Όσο και αν είναι άφωνο το παράδειγµα, είναι
ωστόσο η πλέον αποτελεσµατική διδασκαλία,
γιατί εισχωρεί βαθιά στην ψυχή και παίζει πρω-
ταρχικό ρόλο στην διάπλαση του χαρακτήρα
του παιδιού». Η συζήτησή µας σήµερα περί του
παραδείγµατος µέσα στην οικογένεια.

Όλοι οι παιδαγωγοί, παλαιοί και νέοι, υπο-
γραµµίζουν την τεράστια επίδραση που έχει το
παράδειγµα των γονέων για την καλή ανατρο-
φή των παιδιών τους. Ο δρόµος της αρετής µό-
νο µε την θεωρητική διδασκαλία είναι πολύ µα-
κρινός. Με το παράδειγµα όµως γίνεται πολύ
σύντοµος. Αυτή την αλήθεια την επισφραγίζει
και η πείρα της ζωής, κα-
θώς έµφυτη είναι η τάση
στο παιδί να µιµείται τους
τρόπους και τη συµπεριφο-
ρά των µεγάλων. Ας πάρου-
µε πρώτα την αρνητική
πλευρά.

Οι αφορµές που προκα-
λούν ανάµεσα στους γο-
νείς την ασυµφωνία και
τους διαπληκτισµούς, συνήθως είναι πολλές
(π.χ. άλλα να υποστηρίζει ο πατέρας για ζητή-
µατα που σχετίζονται µε την ανατροφή των παι-
διών ή µε τη µόδα ή το φαγητό κ.λπ. και άλλα
να φρονεί και να ισχυρίζεται η µητέρα). Από κει
και µετά, επόµενο είναι να σκοτεινιάζει ο ορί-
ζοντας όλης της οικογένειας.

Πολλές φορές η φιλονικία των γονιών δηλη-
τηριάζει την ψυχή των παιδιών και την κατευ-
θύνει ενάντια ή προς τον πατέρα ή προς τη µη-
τέρα, όταν κάποιος από τους δυο δεν εννοεί να
υποχωρήσει. Οι γονείς δεν φαντάζονται, πόσο
µεγάλη βλάβη προξενούν στα παιδιά τους µε
τις ανάρµοστες συζητήσεις και την ανταλλαγή
απρεπών λόγων και διαπληκτισµών µεταξύ
τους. Τα ελαττώµατα των παιδιών είναι πρώτα
και κατά κύριο λόγο ελαττώµατα του άµεσου
οικογενειακού περιβάλλοντός τους.

Συχνά οι γονείς εργάζονται υπερβολικά και
κάνουν το παν για την κατάλληλη διατροφή και
κατοικία καθώς και την υγιεινή ανάπτυξη της οι-
κογένειάς τους. Τρέµουν να µην τους πάθουν
τίποτε τα παιδιά τους. Αλλά δεν τους φοβίζει
και το κακό που προξενούν στις παιδικές ψυχές
και δεν σκέφτονται τη βλάβη που προκαλούν
στα παιδιά τους µε την ανάρµοστη και αψυχο-
λόγητη συµπεριφορά  τους;  Με την οποιαδή-

™˘˙‹ÙËÛË ÌÂ ÙÔ˘˜ ÁÔÓÂ›˜

ÙÙ ÔÔ  ˙̇ ˆ̂ ÓÓ ÙÙ ·· ÓÓ fifi  ¶¶ ∞∞ ƒƒ ∞∞ ¢¢ ∂∂ ππ °° ªª ∞∞
ποτε πνευµατική τροφοδοσία που προσφέ-
ρουν, µ’ αυτήν θα τραφούν και θα µεγαλώ-
σουν τα παιδιά τους. Συνεπώς, αν τα παιδιά
µορφώσουν µέσα στην οικογένεια ευγενικό,
τίµιο, ηθικό χαρακτήρα, τούτο θα οφείλεται
κατά µέγα µέρος στους γονείς. Αντίθετα, αν
τα παιδιά στερούνται από ευγενείς πράξεις,
ιδανικά και συµπεριφορές των µεγάλων, σ’
αυτό υπεύθυνοι κατά πρώτο και κύριο λόγο
θα είναι οι γονείς. 

Ο άγγλος διανοούµενος  R. Bacon δίδασκε
παραστατικά: «Όποιος δίνει καλή συµβουλή
χτίζει µε το ένα χέρι, όποιος δίνει καλή συµ-
βουλή και καλό παράδειγµα χτίζει και µε τα

δύο. Όποιος όµως δίνει κα-
λή συµβουλή και κακό πα-
ράδειρα χτίζει µε το ένα
χέρι και γκρεµίζει µε το άλ-
λο.»

Όταν εν γένει η καλή συ-
µπεριφορά, η υποµονή, η
ευγένεια, η εργατικότητα,
η τιµιότητα, η ανθρωπιά υ-
πάρχουν στο περιβάλλον
που ζει το παιδί, τότε οι α-
ρετές αυτές δεν γίνονται
µόνον αντιληπτές από αυ-

τό, αλλά γίνονται και βιωµατικές καταστά-
σεις που εκδηλώνονται σε ανάλογες περι-
στάσεις της ζωής του. Ας µην παραθεωρεί-
ται ότι τη µεγαλύτερη δύναµη για τη µετά-
δοση σκέψεων και συναισθηµάτων και τρό-
πων ενεργείας έχει το ζωντανό παράδειγµα.

Εύστοχα έχει διατυπωθεί πως το παρά-
δειγµα στην οικογένεια είναι «το σχολείο
της ανθρωπότητας µέσα στο οποίο εκπαι-
δεύονται οι ακέραιοι χαρακτήρες, οι σωστοί
πολίτες και οι καλοί άνθρωποι».

Ο ιερός Χρυσόστοµος, µεγάλος παιδαγω-
γός και διδάσκαλος της Εκκλησίας µας, σε
µια παιδαγωγική του πραγµατεία («Πώς δει
τους γονέας ανατρέφειν τα τέκνα») αναφέ-
ρει ότι η έλλειψη καλής ανατροφής των παι-
διών από µέρους των γονέων είναι το κύριο
αίτιο που φέρνει την αναταραχή και την κα-
κοδαιµονία σε ολόκληρη την ανθρωπότητα.

Τροµάζει κανείς, όταν αναλογίζεται τα χά-
λια της κοινωνίας µας και την τεράστια ευ-
θύνη που έχουν οι γονείς για τη σµίλευση
του χαρακτήρα και τη διάπλαση του ήθους
των παιδιών τους.

ΛΟΥΚΑΣ ΣΥΝΕΡΓΟΣ
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««TT II  ΜΜΟΟΥΥΣΣ ΙΙ ΚΚΗΗ  
ΑΑΚΚΟΟΥΥΤΤΕΕ ;; »»

Η µουσική είναι µια από τις βα-
θύτερες ψυχικές εκδηλώσεις του

ανθρώπου. Έχει κάνει την εµφάνισή
της απ΄ την προϊστορία και στην Ελ-

λάδα απ΄ τα τέλη της 3ης χιλιετίας π.Χ. Για
τους παλιούς πολιτισµούς η µουσική ήταν µέ-
σο επικοινωνίας, εξορκισµού των φόβων του
ανθρώπου, επίκλησης πνευµάτων των προγό-
νων και εξευµενισµού των θεών.

Υπάρχουν διάφορα είδη µουσικής όπως κλα-
σική, rock, heavy metal, hard rock, rap, hip hop,
παραδοσιακή κλπ. Αν και ακούω επιλεκτικά ξέ-
νη µουσική, διαπιστώνω κι εγώ προσωπικά την
ανωτερότητα της κλασικής µουσικής, την ο-
ποία σπουδάζω εδώ και πέντε χρόνια µαθαίνο-
ντας φλάουτο. Θεωρώ ότι η κλασική µουσική
είναι η πληρέστερη, δηλ. είναι ποιοτικά και η-
χητικά ανώτερη και προσφέρει στον άνθρωπο
µεγαλύτερη ψυχική ανάταση. Αντιθέτως η
heavy metal και τα άλλα είδη έντονης και
σκληρής µουσικής ξεσηκώνουν τον άνθρωπο
και ταράζουν την ψυχική του ηρεµία.

Ίσως να σας φανεί παράξενο, αλλά αυτό δεν
συµβαίνει µόνο στον άνθρωπο. Συµβαίνει και
στα φυτά και στα ζώα, όπως έδειξαν σχετικά
πειράµατα. Ένα απ΄ τα πειράµατα αυτά έγινε
στη Γερµανία απ΄ τη Γερµανική Αγροτική Οµο-
σπονδία και ένα αµερικανικό πανεπιστήµιο σε
αγελάδες. Για κάποιο χρονικό διάστηµα έβα-
ζαν στις αγελάδες να ακούνε καθηµερινά
Motzart. Παρατήρησαν ότι οι αγελάδες ζωντά-
νεψαν και αυξήθηκε η παραγωγή γάλακτος.
Όταν όµως για ανάλογο χρονικό διάστηµα έ-
βαζαν στις αγελάδες να ακούνε heavy metal
τα ζώα µούγκριζαν δυσαρεστηµένα και η από-
δοσή τους µειώθηκε. 

Το δεύτερο πείραµα έγινε σε δύο οµάδες
φυτών, ακριβώς όµοιων µεταξύ τους. Τα φυτά
αυτά µεγάλωναν κάτω από ακριβώς όµοιες
συνθήκες. Η µόνη διαφορά τους ήταν πως η
µία οµάδα «άκουγε» κλασική µουσική, ενώ η
άλλη χαρντ ροκ. Μετά από λίγες εβδοµάδες
τα φυτά που «άκουγαν» κλασική µουσική συ-
νέχισαν να είναι υγιή και θαλερά, δηλ. ανα-
πτύσσονταν κανονικά. Τα φυτά όµως που ανή-
καν στην άλλη οµάδα άρχισαν να µαραίνονται
και τα φύλλα τους κιτρίνιζαν και έπεφταν.

Το τρίτο πείραµα πραγµατοποιήθηκε µε δύο
οµάδες έγκυων γυναικών. Στο τέλος της έρευ-
νας διαπιστώθηκε πως τα µωρά, των οποίων οι
µητέρες άκουγαν για αρκετές ώρες την ηµέρα
χέβυ µέταλ, ήταν αρκετά νευρικά κι έκλαιγαν
πολύ συχνά. Τα µωρά όµως των οποίων οι µη-
τέρες άκουγαν κλασική µουσική ήταν ήρεµα,
έτρωγαν και κοιµόντουσαν κανονικά και χαµο-

γελούσαν πολύ.
Όλα τα παραπάνω καταλή-

γουν στο ότι η µελωδική µουσική, µε αποκο-
ρύφωµά της την κλασική µουσική ηρεµεί, ξε-
κουράζει και εξευγενίζει τον άνθρωπο και τα
άλλα ζωντανά πλάσµατα. Η επίδραση όµως
που ασκούν τα άγρια είδη της µουσικής όχι
µόνο ωφέλιµη δεν είναι, αλλά είναι και βλα-
πτική. Καλό είναι εποµένως να προσέχουµε
στο εξής περισσότερο τις µουσικές µας επι-
λογές!

Αριάδνη • Β΄ Γυµν.

««ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗ ΉΉ
ΠΠΑΑΡΡΑΑΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΗΗΣΣΗΗ;; »»

Με αφορµή το νέο βιβλίο της ιστορίας της
Στ’ τάξης του ∆ηµοτικού Σχολείου, για το ο-
ποίο γίνεται τόσος θόρυβος, έψαξα και βρή-
κα κάποιες σηµαντικές παραλείψεις που έ-
χουν γίνει στο κεφάλαιο όπου παρουσιάζε-
ται η Μικρασιατική Καταστροφή. Οι παραλεί-
ψεις αυτές έχουν σαν αποτέλεσµα ο ανα-
γνώστης - µαθητής να µην δηµιουργεί µια ξε-
κάθαρη εικόνα της πραγµατικότητας των γε-
γονότων.

Το κείµενο είναι πολύ γενικό και δεν περι-
γράφει µε επάρκεια την τότε πολιτική κατά-
σταση της Ελλάδας. ∆εν αναφέρει καθόλου
το όνοµα του τότε Έλληνα πρωθυπουργού Ε-
λευθέριου Βενιζέλου, ενώ µε σκούρα γράµ-
µατα τονίζει το όνοµα του τότε πρωθυπουρ-
γού της Τουρκίας Κεµάλ Ατατούρκ. Ούτε στο
κείµενο του βιβλίου, ούτε στις πηγές αναφέ-
ρεται η καταστροφή της Σµύρνης, που είχε
γεµίσει από Έλληνες πρόσφυγες και την ο-
ποία ο τουρκικός στρατός την έκαψε, ενώ
συγχρόνως κατακρεούργησε δεκάδες χιλιά-
δες Έλληνες, µαζί µε τον εθνοµάρτυρα Χρυ-
σόστοµο Σµύρνης. Και βέβαια αυτό δεν είναι
λεπτοµέρεια, αφού από 2.000.000 περίπου
Έλληνες, που διώχτηκαν µε βία από τους
Τούρκους, κατάφεραν να περάσουν στην Ελ-
λάδα µόνο 1.200.000, που έψαχναν κάπου
να εγκατασταθούν. Το βιβλίο του ∆ηµοτικού
Σχολείου αναφέρει πολύ απλά ότι µετακινή-
θηκαν στην Ελλάδα περίπου 1.200.000 Έλ-
ληνες. 

Όλες αυτές οι παραλείψεις για τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή οδηγούν το µαθητή σε
ελλιπή ενηµέρωση και λανθασµένη αντίληψη
των ιστορικών γεγονότων. ∆ιερωτώµαι: Η
παρουσίαση από το βιβλίο αυτών των συ-
γκλονιστικών γεγονότων της µικρασιατικής
καταστροφής είναι πληροφόρηση ή παρα-
πληροφόρηση των µικρών µαθητών;

Ν. Γ. Π.  • Α΄ Λυκείου
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««ΜΜΗΗΝΝΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΠΠΡΡΟΟΣΣ

ΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ »»
Στα πλαίσια του µαθήµατος

των νεοελληνικών κειµένων ανέ-
λαβα να παρουσιάσω µία εργασία µε

θέµα το λογοτεχνικό έργο του σπουδαίου
αλλά όχι αρκετά γνωστού ποιητή και λογο-
τέχνη Γ. Βερίτη. Μεταξύ των βιβλίων που
βρήκα ως βοηθήµατα στην εργασία µου ήταν
κι ένα έργο του ίδιου µε τίτλο «Μηνύµατα
προς τους νέους». Επειδή µου έκανε ιδιαίτε-
ρη εντύπωση το ενδιαφέρον του Γ. Βερίτη
για τους νέους, θα ήθελα να παραθέσω εδώ
ένα µικρό απόσπασµα από όσα απευθύνει
προς εµάς, που δείχνει πολύ καθαρά το πι-
στεύω του και την τοποθέτησή του στη ζωή.

«Θα µπορούσε κανείς να πει, πως η αν-
θρωπότητα από τα σπάργανά της ακόµα µέ-
χρι σήµερα, δεν πόθησε τίποτ’ άλλο περισ-
σότερο από τη λύτρωση. Είναι ο βαθύς κι ο
προαιώνιος πόθος της, πάντοτε ζωντανός
και σπαρακτικός στην ψυχή της. Αυτόν τον
πόθο κι αυτή την ανάγκη ερµηνεύει κι ο Πωλ
Κλωντέλ, ο σύγχρονος αυτός κορυφαίος
των Γαλλικών γραµµάτων, όταν λέει: «Έχου-
µε ανάγκη από µια κραυγή, που ν’ αποκριθεί
στην κραυγή µας, έχουµε ανάγκη από ένα
πρόσωπο που ν’ αποκριθεί στο απεγνωσµένο
µας άτοµο. Μας χρειάζεται µια θεία παρου-
σία, µια ενσάρκωση». Αυτή τη θεία παρου-
σία, αυτή την ενσάρκωση µας παρουσιάζει η
χριστιανική πίστη στο πρόσωπο του Θεαν-
θρώπου, καθώς πιστεύει κι ο ίδιος ο Κλω-
ντέλ, και καθώς διεκήρυξε εδώ και 1900 χρό-
νια ο Παύλος, λέγοντας, πως ο πόθος µας
αυτός εκπληρώνεται στο πρόσωπο του Ιη-
σού Χριστού... 

Η απολύτρωση αυτή που χαρίζει ο Χρι-
στός, δεν είναι απλώς η απελευθέρωση της
ψυχής από τα δεσµά που χάλκευσε γύρω
της η αµαρτία, το ηθικό κακό. Είναι κάτι πε-
ρισσότερο. Κάτι πιο πλατύ και πιο ολόκληρο.
Είναι συγχρόνως ελπίδα και παρηγοριά, εί-
ναι συναίσθηµα θριάµβου και χαράς, είναι
ευτυχία».

Α. Π. Τ. • Α΄ Λυκείου

««ΗΗ 
ΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

ΤΤΟΟΥΥ  ΧΧΡΡ ΙΙ ΣΣΤΤΟΟΥΥ »»

Αν σήµερα ρωτήσουµε τι σηµαίνει Ανά-
σταση Χριστού, θα µας πουν απλά πως ση-
µαίνει ότι σταυρώθηκε ο Χριστός και µετά
από τρεις µέρες αναστήθηκε.

Αλλά Ανάσταση δεν είναι ούτε η µαγειρί-
τσα, στη νύχτα της Ανάστασης, ούτε το
ψητό αρνί. Αυτά τα φτιάχνουµε όποια µέρα
θέλουµε. Όµως το να εξαγνίσουµε τον ε-
αυτό µας και να αναστήσουµε την ψυχή
µας, αυτό δε γίνεται τυχαία και χωρίς θέ-
ληση.

Αλήθεια, πείτε µου: Εσείς θα φεύγατε α-
πό κάποιο µέρος που ο πόνος δεν υπάρχει
και σ’ αυτό βασιλεύει µόνο η αγάπη και η
χαρά; Θα το αποφασίζατε αυτό µε σκοπό
να σώσετε ένα δικό σας πλάσµα, που δεν
σας παραδέχεται σαν πατέρα; Και ακόµη
θα υποµένατε για χάρη του µια εξευτελι-
στική µαστίγωση και το κάρφωµά σας στο
ξύλο της ατιµίας; Και σαν κατάδικος, µε πα-
ραµορφωµένη σάρκα, θα αντέχατε την ο-
δύνη των καρφιών επιµένοντας καρτερικά
για τη σωτηρία αυτού του πλάσµατός σας;

Ασφαλώς όχι. Όµως Αυτός υπέµεινε τον
ανέκφραστο πόνο για να µας χαρίσει τη λύ-
τρωση και από τότε συνεχίζει να µας δίνει
ευκαιρίες. Εµείς, αντί να δεχθούµε τη θεία
συγχώρεση παραµένοντας κοντά Του, απο-
στασιοποιούµαστε, π.χ. προτιµάµε να φεύ-
γουµε τη νύχτα της Ανάστασης πριν τελει-
ώσει η Θ. Λειτουργία, για να γευτούµε τη
µαγειρίτσα και τυπικά να τσουγκρίσουµε τα
κόκκινα αυγά.

Έτσι, αντί να προτιµάµε τα ανώτερα δώ-
ρα της θείας Αγάπης, προτιµάµε τις κατώ-
τερες υλικές απολαύσεις. Αυτή η σχέση
µας µε το Θεό, είναι σχέση τυπική, χωρίς
ουσία. Αλλά όχι, ας διακόψουµε τώρα µέσα
στο χρόνο που κυλάει την τυπικότητα και
ας αξιοποιήσουµε τη λύτρωση που µας χά-
ρισε ο Κύριος, µε τα Πάθη, το Σταυρό και
την Ανάστασή Του.

Ι. Α. Λ. • Α΄ Γυµν.

(Συντονισµός - επιµέλεια Χ. ∆. Μ.)

∆∂§π∫√4  14-05-07  08:34  Page 13

Prinect Color Editor
Page is color controlled with Prinect Color Editor 2.0.32Copyright 2004 Heidelberger Druckmaschinen AGTo view actual document colors and color spaces, pleasedownload free Prinect Color Editor (Viewer) Plug-In from:http://www.heidelberg.comApplied Color Management Settings:Device Independent Image:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noDevice Independent Graphic:Rendering Intent: PerceptualBlack Point Compensation: noTurn R=G=B (Tolerance 0.5%) Graphic into Gray: noCMM for overprinting CMYK graphic: yesGray Image: Apply CMYK Profile: noGray Graphic: Apply CMYK Profile: noTreat Calibrated RGB as Device RGB: noTreat Calibrated Gray as Device Gray: noRemove embedded non-CMYK Profiles: noRemove embedded CMYK Profiles: noApplied Miscellaneous Settings:All Colors to knockout: noPure black to overprint: yes  Limit: 98%Turn Overprint CMYK White to Knockout: yesTurn Overprinting Device Gray to K: yesEnable Overprint in Device CMYK: yesCreate "All" from 4x100% CMYK: yesDelete "All" Colors: noConvert "All" to K: no



Dear fellow students,
Are you ready to take your final exams this month?

Anyway, bear in mind that in order to meet exams
successfully we need, apart from the proper study, to pay
attention to some other factors equally important. Surveys
have shown that the psychological factor - consequently
performance at the exams - depend highly on being in a good
physical condition. Since valuable advice on studying can be
found in another page of our magazine, I will transfer you
here some good advice on how you can keep physically
healthy during that period.  

Keeping fit is succeeded with moderate motion or exercise
and with proper and balanced nutrition. You can manage an
adequate exercise by dedicating some of your study breaks
to a brief basketball or volleyball play, or even to a walk on
foot or by bike. But beware of exaggerations! Avoid intensive
exercise and make sure you don’t take long breaks...

As far as proper nutrition is concerned, specialists advise:

_ The food we consume must be rich in proteins (dairy
products and meat) and vitamins (fruits and vegetables).

_ Our meals must be light, without many spices and
sauces. Otherwise, they are indigestible, create a heavy
stomach and make us feel drowsy. 

_ Our nutrition must be normal. That means not to skip any
meals and eat, if possible, in regular hours. Also, the quantity
of our food must be the normal one. 

_ We need to drink enough water and our meals must be
adequately salted. Our bodies lose water and salt by
sweating. However, lack of these two elements makes us feel
exhausted.

_ Be careful with coffee; do not consume lots of it!
Dieticians and doctors say that coffee doesn’t actually help
us much to stay awake!

_ Don’t worry if you notice a small increase in your weight.
This is due to standing steel studying long hours. You should
know that scientists have recently discovered that lack of
sleep makes us feel hungry. Be careful! Don’t even think of
going on a diet this period!..

J. B.
3rd grade

(Επιµέλεια Εκπαιδευτικού Χ. Κ.)
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Επιµέλεια:
Μ. Θ. Κ.  Α΄ Γυµνασίου & Σια...

Απαιτείται να υπάρχει στο  

διάβασµα για τις εξετάσεις!

Κι όµως µέσα σ’ αυτά τα τετραγωνάκια είναι κρυµ-
µένη µια λέξη πολύ σπουδαία, ένα χάρισµα. Φτάνει να
βγάλετε 81/2 γραµµές για να τη διαβάσετε. Με λίγη
προσπάθεια θα τα καταφέρετε.

1. ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α

2. ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ

1 . _  _  _  _  _  _

2 . _  _  _  _  _  _  _

3 . _  _  _  _  _  _  _  _

4 . _  _  _  _  _  _  _

5 . _  _  _  _  _  _

6 . _  _  _  _  _  _

1. Μεγαλώνεις εσύ, µεγαλώ-
νει κι αυτή.

2. Χώρος εκπαίδευσης και
µόρφωσης.

3. Μπορείς να βασιστείς σ’ έ-
να τέτοιο άτοµο.

4. Κοντός µανδύας (ουσ.
θηλ.)

5. Αυτός έχει δυνατότητες.
6. Παλιά η µαθητική πλάκα για

γραφή.

Ο καθηγητής: ∆ηµητράκη, άφησε τη φαντασία σου
ελεύθερη και πες µας πώς θα ήθελες τον «τέλειο»
υπολογιστή.

∆ηµητράκης: Κύριε, δε θέλω πολλά! Να γράφει και
να διαβάζει για µένα και να πηγαίνει στο σχολείο ό-
ταν βαριέµαι!!!

Στο δικαστήριο:
- Ώστε διέρρηξες τρεις φορές το κατάστηµα του

κυρίου!
- Μάλιστα! Αλλά δεν έκλεψα παρά µόνο ένα φου-

στάνι!
- Ένα φουστάνι; Και τότε γιατί πήγες τρεις φορές;
- ∆υστυχώς, δεν άρεσε στη γυναίκα µου και µε έ-

βαλε να της το αλλάξω δυο φορές!

Ο Γιατρός: Ώστε πάσχετε από τα πόδια σας; Πρέ-
πει να κάνετε δυο ώρες δρόµο µετά την εργασία
σας.

- Μα, ξέρετε, είµαι... ταχυδρόµος.

- ∆ε µου λες, Νίκο, γιατί ο πελαργός στέκεται πά-
ντα µε το ένα πόδι σηκωµένο;

- Κουτός που είσαι, Πάνο! Να, γιατί αν σήκωνε και
το άλλο..., θα έπεφτε.

3. ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ;

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
ΓΟΛΓΟΘΑΣ,ΛΑΖΑΡΟΣ,ΒΗΘΑ-
ΝΙΑ, ΣΤΑΥΡΩΣΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΗ, 
ΚΑΪΑΦΑΣ, ΠΙΛΑΤΟΣ, ΒΑΪΑ, 
ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ, ΘΩΜΑΣ, ΝΑΟΣ, 
ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ, ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ, 
ΛΑΜΠΡΗ, ΠΑΣΧΑ.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
• ΚΥΚΝΟΙ = 36
(36+36+18+9+1 = 100)

• ΓΙΩΡΓΟΣ: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ
ΤΑΚΗΣ: ΓΙΑΤΡΟΣ
ΤΕΛΗΣ: ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ: ΑΓΡΟΤΗΣ

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ
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22 -- 1155 ππÔÔ˘̆ÏÏ ››ÔÔ˘̆ ÁÁÈÈ·· ··ÁÁfifiÚÚÈÈ·· ËËÏÏÈÈÎÎ ››··˜̃ 1122 -- 1155 ÂÂÙÙÒÒÓÓ ÎÎ··ÈÈ22 -- 1155 ππÔÔ˘̆ÏÏ ››ÔÔ˘̆ ÁÁÈÈ·· ··ÁÁfifiÚÚÈÈ·· ËËÏÏÈÈÎÎ ››··˜̃ 1122 -- 1155 ÂÂÙÙÒÒÓÓ ÎÎ··ÈÈ
1166 -- 2299 ππÔÔ˘̆ÏÏ››ÔÔ˘̆ ÁÁÈÈ·· ÎÎÔÔÚÚ››ÙÙÛÛÈÈ·· ËËÏÏÈÈÎÎ ››··˜̃ 1122 -- 1155 ÂÂÙÙÒÒÓÓ..1166 -- 2299 ππÔÔ˘̆ÏÏ ››ÔÔ˘̆ ÁÁ ÈÈ·· ÎÎÔÔÚÚ››ÙÙÛÛÈÈ·· ËËÏÏÈÈÎÎ ››··˜̃ 1122 -- 1155 ÂÂÙÙÒÒÓÓ..

™™ÙÙËËÓÓ ∫∫··ÙÙ··ÛÛÎÎ‹‹ÓÓˆ̂ÛÛ‹‹ ÌÌ··˜̃ ::  ∞∞™™ÙÙËËÓÓ ∫∫··ÙÙ··ÛÛÎÎ‹‹ÓÓˆ̂ÛÛ‹‹ ÌÌ··˜̃ ::  ∞∞ ÍÍ¤¤¯̄··ÛÛÙÙÂÂ ˜̃  ÛÛÙÙ ÈÈÁÁÌÌ¤¤˜̃ „„˘̆¯̄··ÁÁˆ̂ÁÁ››··˜̃ÍÍ¤¤¯̄··ÛÛÙÙÂÂ ˜̃  ÛÛÙÙ ÈÈÁÁÌÌ¤¤˜̃ „„˘̆¯̄··ÁÁˆ̂ÁÁ››··˜̃ ,,,,
··ÏÏËËııÈÈÓÓ‹‹˜̃ ÊÊÈÈÏÏ ››····ÏÏËËııÈÈÓÓ‹‹˜̃ ÊÊÈÈÏÏ ››·· ˜̃̃̃ ÎÎ··ÈÈ  ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛËË˜̃ ..ÎÎ··ÈÈ  ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛËË˜̃ ..

™™ËËÌÌ.. ::  ™™ËËÌÌ.. ::  ∏∏ ‰‰··¿¿ÓÓËË ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹˜̃ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ˘̆ ˜̃ ÌÌ··ııËËÙÙ¤¤˜̃ ∏∏ ‰‰··¿¿ÓÓËË ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹˜̃ ÁÁÈÈ·· ÙÙÔÔ˘̆ ˜̃ ÌÌ··ııËËÙÙ¤¤˜̃ 

ÙÙˆ̂ÓÓ ∂∂ÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙËËÚÚ›› ˆ̂ÓÓ ÌÌ··˜̃ÙÙˆ̂ÓÓ ∂∂ÎÎ··ÈÈ‰‰ÂÂ˘̆ÙÙËËÚÚ›› ˆ̂ÓÓ ÌÌ··˜̃ ÂÂ ››ÓÓ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÔÔÏÏÈÈÎÎ‹‹ ..ÂÂ ››ÓÓ··ÈÈ  ÛÛ˘̆ÌÌ‚‚ÔÔÏÏÈÈÎÎ‹‹ ..

¢¢ËËÏÏÒÒÛÛÙÙÂÂ ¤¤ÁÁÎÎ··ÈÈÚÚ·· ÙÙËË ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹ ÛÛ··˜̃ ..¢¢ËËÏÏÒÒÛÛÙÙÂÂ ¤¤ÁÁÎÎ··ÈÈÚÚ·· ÙÙËË ÛÛ˘̆ÌÌÌÌÂÂÙÙÔÔ¯̄‹‹ ÛÛ··˜̃ ..

Στην Κατασκήνωση:
«Περιπέτειες ωραίες,
αναµνήσεις ζωηρές,

όνειρα και φιλίες 
νέες...»
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