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Φίλες και φίλοι,

Στις 29 Ιουνίου είναι η εορτή των πρω-
τοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου. Γιορτάζει η πόλη µας µε µεγα-
λοπρέπεια τον πολιούχο της. Έχουν ό-
µως την «ονοµαστική» γιορτή τους και
τα Εκπαιδευτήριά µας. Και, νοµίζω, είναι
χρέος µας να διαθέσουµε τις πρώτες
στήλες του «ΠΥΡΣΟΥ» µας, για το µεγά-
λο πνευµατικό ανάστηµα, τον Άγιο Παύ-
λο, τον πρώτο µετά τον Ένα, όπως τον έ-
χουν ονοµάσει.

Κατά την δεύτερη αποστολική του πε-
ριοδεία, ο Απ. Παύλος µετέβη από την Α-
θήνα, την πόλη της σοφίας, στην Κόριν-
θο, στην πόλη του πλούτου, παίρνοντας
µαζί του και τους συνεργάτες του, τον
Τιµόθεο και τον Σίλα. Ο Απ. Παύλος
καθ΄οδόν συλλογιζότανε: «Θα γίνει άρα-
γε δεκτό στην Κόρινθο το ευαγγελικό
κήρυγµα ή µήπως ο πλούτος και η δια-
φθορά των κατοίκων της τους κάνει να
κλείσουν τ΄ αυτιά στα λόγια του Χρι-
στού;» Τις πρώτες µέρες δεν έµενε ικα-
νοποιηµένος. Το κήρυγµά του φαινόταν
ότι έπεφτε σε άγονη γη. Αφού έστειλε
τους συνεργάτες του Τίτο και Σίλα στη
Θεσσαλονίκη για ειδική αποστολή, ήρθε
σε επικοινωνία ο ίδιος µε τους οµοεθνείς
του Ακύλα και Πρίσκιλλα, τη σύζυγό του,
που ήσαν σκηνοποιοί, και συνδέθηκε µα-
ζί τους και συνεργαζόταν γιατί ήξερε και
αυτός την τέχνη του σκηνοποιού. Έπρε-
πε να βγάζει το ψωµί του και συνάµα να
ασκεί το πνευµατικό του έργο.

Ο σκοπός του Απ. Παύλου ήταν το κή-
ρυγµα του Ευαγγελίου. Τα Σάββατα κυ-
ρίως πήγαινε στη Συναγωγή των Εβραί-

ων, γιατί ήθελε να αρχίσει το
κήρυγµα πρώτα προς τους συ-
µπατριώτες του. Έτσι άρχισε να φυτρώνει
στην καρδιά µερικών Εβραίων η χριστιανική
πίστη. Η µεγάλη όµως µάζα των Εβραίων
παρακολουθούσε µε δυσπιστία το κήρυγµα
του Παύλου. Όσο περνούσαν οι µέρες, τό-
σο η δυσπιστία τους µεγάλωνε. Τελικά α-
ντέδρασαν και ξέσπασαν σε βρισιές και
βλαστήµιες εναντίον του Χριστού.  Μετά α-
πό αυτήν την εχθρική συµπεριφορά  των
συµπατριωτών του στην Κόρινθο έφυγε τε-
λείως από την συναγωγή τους. Πίστεψαν ό-
µως µερικοί Εβραίοι, ανάµεσα στους οποί-
ους ήταν και ο αρχισυνάγωγος Κρίσπος και
ένας έλληνας ονοµαστός, ο Ιούστος, που
είχε το σπίτι του δίπλα στη συναγωγή των
Εβραίων και που το διέθεσε για να µένει ε-
κεί ο Παύλος και να κηρύττει το Ευαγγέλιο.

Ο Απ. Παύλος και πάλι δεν έµενε ικανο-
ποιηµένος από τα αποτελέσµατα της πνευ-
µατικής εργασίας του στην Κόρινθο. Κά-
ποια αποθάρρυνση άρχισε να τον διακατέ-
χει. ∆ιερωτάτο, µήπως θα ήταν καλύτερα
ν΄ αφήσει την Κόρινθο και να µεταβεί σε
άλλο µέρος. Μ΄ αυτές τις  σκέψεις  µια νύ-
χτα παρουσιάστηκε  σε όραµα ο ίδιος ο Κύ-
ριος και του είπε.: « Μη φοβού, αλλά λάλει
και µη σιωπήσης....» (Πράξ. ιη, 9-10), δηλα-
δή: «Παύλο, µη φοβάσαι· διώξε από µέσα
σου κάθε ανησυχία. Κήρυττε συνεχώς µε
θάρρος το Ευαγγέλιό µου και  εγώ θα είµαι
πάντοτε µαζί σου. Μάθε ότι στην πόλη αυ-
τή υπάρχει πολύς λαός δικός µου». Με τα
λόγια αυτά ο Κύριος έδωσε πολύ θάρρος
στον Παύλο, ο οποίος και γέµισε από χαρά,

ªÂ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜

«Παύλον ορώµεν υπέρ τον ουρανόν ιστάµενον και τον ουρανόν του ουρανού

και φλογός απάσης σφοδρότερον άπαντα νικώντα και υπερβαίνοντα»

(Ι. Χρυσ.)

........

KKάάθθεε µµήήνναα 

“§¿ÏÂÈ Î·È ÌË ÛÈˆ‹ÛË˜”
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γιατί είδε και πάλι τον Κύριό
του. 

Με νέα όρεξη τώρα, µε ενθου-
σιασµό και µε ζήλο, ο Απ. Παύ-
λος συνέχισε την αποστολική
του εργασία. ∆εκαοκτώ ολόκλη-
ρους µήνες παρέµεινε στην Κό-
ρινθο διδάσκοντας το λόγο του
Θεού. Τα αποτελέσµατα ήσαν
πολύ εντυπωσιακά. Μια πολυά-
ριθµη Εκκλησία γεµάτη ζωή ι-
δρύθηκε στην Κόρινθο.

Από αυτό το γεγονός
πρέπει να πάρουµε και εµείς ένα
σπουδαίο δίδαγµα: Μερικές φο-
ρές µας πιάνει κάποια  δειλία, ό-
ταν συναντάµε την αδιαφορία
για τη χριστιανική πίστη και δεν
βλέπουµε να καρποφορεί ο λό-
γος του Θεού µε τη δική µας ερ-
γασία και συµπεριφορά. Μας έρ-
χεται στο νου να διακόψουµε
την πνευµατική µας προσπά-
θεια.

Αλλά, φίλες και φίλοι, ο Θεός
λέει και στον καθένα από εµάς:
«Μη φοβού, λάλει και µη σιωπή-
σης». Αν θέλουµε να είµαστε
σύµφωνοι µε το άγιο θέληµα
του Θεού, πρέπει και εµείς να υ-
πακούµε στην εντολή του. Εµείς
δεν πρέπει να εξετάζουµε τι α-
ποτελέσµατα φέρνουν τα λόγια
µας στη διάδοση της Χριστιανι-
κής πίστης, αλλά το αν εκπλη-
ρώνουµε το καθήκον µας. Η
καρποφορία του Ευαγγελίου εί-
ναι έργο του Θεού. Εµείς λοιπόν
θα σπέρνουµε, θα ποτίζουµε, θα
καλλιεργούµε σαν καλοί γεωρ-
γοί Του. Ο Θεός όµως είναι Ε-
κείνος που θα αυξάνει και θα δί-
νει τους καρπούς και θα ευλογεί
πλούσια και τη δική µας ζωή. 

Θάρρος λοιπόν, πρωτοπορία
στον πνευµατικό αγώνα µας. Μι-
µητές του Αποστόλου Παύλου,
του προστάτη µας. 

Χ.Κ.

Σαν ένα φως θαµπωτικό
Τον συναπάντησε
πηγαίνοντας στην ∆αµασκό.
Κι όταν ξανάνοιξε
τα τυφλωµένα µάτια,
µε το ραβδί της πίστης το στερρό
πήρε τα µονοπάτια.
Κι ως είναι σκεύος διαλεχτό,
θα διαλαλήσει:
«Μάταια η ζωή χωρίς Χριστό,
πέρασαν όλα τα παλιά,
καινούργια κτίση».

Τα πόδια του
(«ως ωραίοι οι πόδες...»)
οργώνουνε χωριά και πολιτείες
κι όπου τον Λόγον έσπειρε
φυτρώνουν Εκκλησίες!
Και στης καρδιάς του το περβόλι
ένα λουλούδι
µέσα στα τόσα
σε ύµνο ξεχύνεται.
Ω, της Αγάπης το τραγούδι,
που δεν το φθάνει
Αγγέλων γλώσσα!

Και τι σαν είναι το κορµί
τυραννισµένο
κι ανεµοζάλες αν το δέρνουν;
Της φυλακής του το κελί
κι οι αλυσίδες
γλυκειές ελπίδες,
θαρρείς, του φέρνουν.

Μα οι λογισµοί
όλο για την οικοδοµή
των αδελφών
πασχίζουν
σ’ εκείνες τις επιστολές,
όπου διαµάντια είναι, λες,
και σελαγίζουν.
Αναρωτιέται µοναχά.
Να ζει για τον Χριστό
ή να πεθάνει
γι’ Αυτόν;
Τ’ αθάνατο στεφάνι 
πώς λαχταρά!
Κι όσα παθήµατα και πιότερη χαρά
και καύχηµα µεγάλο.
(«Όλα για Εκείνον και απ’ Αυτόν
και εις Αυτόν...») τι άλλο;
Κείνο το φως το πρωτινό
απόµεινε παντοτινό
κι εφλόγιζε τον Παύλο.

Ακάµατο έτσι δουλευτή
ως τ’ άσπρα γηρατειά του
τον βρήκε,
σαν έφθασε η ώρα.
Κι ως εποθούσε να σταθεί
στο πλάι µε τον Χριστό του,
ξάφνου του δήµιου το σπαθί...

Και τώρα
να που αλήθεψε
το µόνο όνειρό του.

Α.ΓΡ.

(συνέχεια από τη σελ. 75) Ο Παύλος
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Όταν γίνεται λόγος για τον αρχαίο ελλη-

νικό αποικισµό, συνήθως ο νους µας πηγαί-

νει στις αποικίες των αρχαίων προγόνων

µας στη νότια Ιταλία, τη Σικελία και στα πα-

ράλια του Εύξεινου Πόντου. Όµως ελληνι-

κές αποικίες υπήρχαν και στα µεσογειακά

παράλια της σηµερινής Γαλλίας, µε σηµα-

ντικότερη την πόλη της Μασσαλίας, που

την ίδρυσαν Έλληνες από τη Φώκαια της

Μικράς  Ασίας

το 600 π.Χ. Η

Μασσαλία αρ-

γότερα ίδρυ-

σε δική της α-

ποικία στα νο-

τιοανατολικά

παράλια της

σ η µ ε ρ ι ν ή ς

Γαλλίας, την

Νίκαια, που το

όνοµά της

προέρχεται α-

πό την ελλη-

νική λέξη νί-

κη. ∆υτικά από τη Νίκαια (που στα γαλλικά

λέγεται Νίς, Nice ) και πολύ κοντά σ΄ αυτήν

βρίσκεται η αρχαία ελληνική πόλη Αντίπο-

λις, σήµερα Αντίµπ (Antibes), γνωστή από

την εκεί πολυχρόνια διαµονή του Νίκου Κα-

ζαντζάκη. Εκεί κοντά είναι και το Μονακό,

φοινικική αρχικά αποικία που γρήγορα πέ-

ρασε στα χέρια των αρχαίων Ελλήνων. Αν

προχωρήσουµε δυτικά από τις εκβολές του

Ροδανού ποταµού, και πάντα παραθαλάσ-

σια, συναντάµε την πόλη Σετ (Sète), γνω-

στή ήδη  από τα τελευταία προχριστιανικά

χρόνια. Σύµφωνα µε µία τοπική παράδοση,

ήταν  αποικία Κρητικών από τη Σητεία. Πο-

λύ κοντά βρίσκεται η µικρή πόλη ΄Αγκντ

(Agde) , αποικία Ελλήνων από την Φώκαια

της Μ. Ασίας. Το σηµερινό της, γαλλικό, ό-

νοµα είναι παραφθορά της ελληνικής ονο-

µασίας “αγαθή γη”, δηλ. γόνιµο έδαφος.

Αναπλέοντας τον ποταµό Ροδανό συνα-

ντάµε, λίγα χιλιόµετρα πριν φτάσουµε στη

Λυών, τη µικρή πόλη Βιέν (Vienne), αρχαία

κρητική αποικία. Στην αρχαιότητα λεγόταν

Βίεννα. Οι ιδρυτές της ήρθαν από την Βίεν-

να της Κρήτης, τη σηµερινή Βιάννο. Είναι η

πιο µακρινή από τη θάλασσα εγκατάσταση

Ελλήνων α-

ποίκων σε

ξένη χώρα

γενικά, όχι

µόνο στη

Γαλλία.

Οι ελληνι-

κές αποικίες

στον χώρο

της σηµερι-

νής Γαλλίας

δεν ήσαν α-

σήµαντοι οι-

κισµοί. Και

µόνο η περί-

πτωση της Μασσαλίας αρκεί να µας πείσει

γι΄ αυτό. Η πόλη αυτή στα χρόνια της ρω-

µαιοκρατίας ήταν περίφηµη για την ιατρική

της σχολή. Οι Ρωµαίοι έστελναν στη Μασ-

σαλία τα παιδιά τους που ήθελαν να σπου-

δάσουν την ιατρική και όχι στη Ρώµη ή στην

Ελλάδα. Η Μασσαλία είναι η πατρίδα ενός

διάσηµου Έλληνα εξερευνητή, αστρονόµου

και γεωγράφου που έζησε τον 4ο αιώνα

π.Χ., του Πυθέα του Μασσαλιώτη, που οι

Γάλλοι σήµερα, µιλώντας γι΄ αυτόν σε Έλ-

ληνες, τον αποκαλούν «ο κοινός µας συ-

µπατριώτης». Κάποτε πρέπει να πούµε πε-

ρισσότερα γι΄ αυτόν.

Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος, δ. Φ.,

Γλωσσολόγος

∞∞ÚÚ¯̄··››ÔÔÈÈ ŒŒÏÏÏÏËËÓÓÂÂ˜̃ ÛÛÙÙËË °°··ÏÏ··ÙÙ››··
(ÛËÌÂÚÈÓ‹ °·ÏÏ›·)
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∫∞∆∞∆√¶π™∆π∫∏ ∂π™∞°ø°∏

Ο µαθητής της Α΄ Λυκείου
ΦΙΛΙΟΣ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ δια-
τυπώνει για το σχολείο µας
τις εντυπώσεις του ως εξής:

Τα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ στα οποία
φοίτησα φέτος µε βοήθησαν

σηµαντικά ως µαθητή και ως άνθρωπο. Οι
απόψεις µου για το σχολείο αυτό είναι πά-
ντα θετικές.

Πρώτα απ’ όλα το σχολικό περιβάλλον
των Εκπαιδευτηρίων ήταν σαφώς πιο ευ-
χάριστο και ανεβασµένο σε σχέση µε τα
προηγούµενα σχολεία όπου φοίτησα πριν.
Ακόµα ένα βασικό σηµείο που ξεχωρίζει
το σχολείο µου απ’ όλα τα άλλα είναι ότι
µας φέρνει κοντά στο Θεό. Αυτό επηρέα-
σε και µένα θετικά στην καθηµερινή µου
ζωή. Οι καθηγητές µου επίσης µε βοηθού-
σαν πάντα στον τοµέα της γνώσης και
διέκρινα ότι είναι όλοι αξιόλογοι επιστή-

Πλησιάζοντας στο τέλος της σχολικής
περιόδου υποδείχθηκε στους µαθητές µας
να καταγράψουν σε κόλα αναφοράς µέσα
στις τάξεις την άποψή τους σχετικά µε τη
φετινή λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων
µας. 

Τονίστηκε µε έµφαση ότι δίνεται σε ό-
λους τους µαθητές το δικαίωµα και η ευκαι-
ρία να εκφράσουν ελεύθερα τη γνώµη τους,
αφού άλλωστε αυτό δεν θα έχει καµιά επί-
πτωση στη βαθµολογία ή τη διαγωγή τους. 

Από τους 54 µαθητές µας, που εκφράστη-
καν - επαναλαµβάνουµε ελεύθερα - πήραµε
τα εξής αποτελέσµατα:

Οι 47 είναι ευχαριστηµένοι, ικανοποιηµέ-
νοι ή και πολύ ενθουσιασµένοι από τη φετι-
νή φοίτησή τους στα Εκπαιδευτήριά µας.

Οι 4 βλέπουν θετικά και αρνητικά τη λει-
τουργία των Εκπαιδευτηρίων µας και

Οι 3 για προσωπικούς (ή κατ΄ αυτούς) και
για αντικειµενικούς λόγους δεν βλέπουν

καλή τη λειτουργία του Σχολείου µας.
Η ∆ιεύθυνση ευχαριστεί όλους τους µαθη-

τές για το ότι εξέφρασαν καθαρά τη γνώµη
τους. 

Με βάση το ότι «οι εξαιρέσεις δεν καταρ-
γούν τον κανόνα», αλλά µάλλον τον επικυρώ-
νουν, τα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ-
ΛΟΣ συνεχίζουν µε ενθουσιασµό την προ-
σπάθειά τους, η οποία, παρά τις γνωστές α-
ντικειµενικές δυσκολίες του ανταγωνισµού,
δέχεται, προφορικά και γραπτά, όχι µόνο τα
συγχαρητήρια πολλών και διαπρεπών προσω-
πικοτήτων, αλλά και την αναγνώριση και τη
στήριξη του έργου τους µε αρκετούς νέους
µαθητές για την προσεχή σχολική περίοδο
2007 - 8.

Παρουσιάζουµε πιο κάτω αντιπροσωπευτι-
κά τις απόψεις τριών µαθητών από κάθε τάξη
µε τη ελαφρά µόνο διόρθωση τυχόν ορθογρα-
φικών και φραστικών σφαλµάτων. 

µονες.
Θεωρώ σκόπιµο να αναφερθώ στις εκ-

δροµές του σχολείου που ήταν πάντα επι-
µορφωτικές και ωφέλιµες, δίχως να φέρ-
νουν ποτέ σε κίνδυνο τους µαθητές,
πράγµα που παρατηρείται µερικές φορές
σε άλλα σχολεία.

Όλα τα θετικά στοιχεία που προσφέ-
ρουν τα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ στους µαθητές τους εύχοµαι να
τα αποκτήσουν κάποτε και τα άλλα σχο-
λεία έχοντας σαν παράδειγµα το φετινό
µου σχολείο.

Η µαθήτρια ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑ της Α΄ Λυκείου κα-
ταγράφει και αυτή τις εντυ-
πώσεις της ως εξής:

Η φετινή σχολική χρονιά
για µένα ήταν καλή. Στην αρ-

χή µου ήταν δύσκολο να προσαρµοστώ

«Χαίρετε  εν Κυρίω πάντοτε», (Φιλιπ. δ΄, 4)

Να χαίρεστε πάντοτε µε τη χαρά που δίνει η κοινωνία µε τον Κύριο.
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στη ζωή του σχολείου, αλλά αργότερα
δεν είχα πρόβληµα. Φέτος έµαθα καινούρ-
για πράγµατα και µου δόθηκαν πολλές ευ-
καιρίες, που άλλες χρονιές δεν τις είχα.

Το σχολείο µου ξεχωρίζει από τα άλλα
σχολεία. Είναι ένα σχολείο που θέλει οι
µαθητές του πρώτα απ’ όλα να διαµορφώ-
σουν χριστιανικό ήθος και να πάρουν κα-
λές αρχές. Και βέβαια να µορφωθούν µε
γνώσεις πολύ καλά. Μέσα σ’ αυτή τη χρο-
νιά πέρασα πολύ όµορφα, αν και κάποιες
στιγµές, όπως ήταν φυσικό, ένιωσα και α-
πογοήτευση για την πρόοδό µου. Αναπτε-
ρώθηκε όµως το φρόνηµά µου.

Είχαµε ωραίες εκδροµές σε πολύ όµορ-
φα µέρη. Είδαµε και πολλές ενδιαφέρου-
σες ταινίες και συµµετείχαµε και σε άλ-
λες ευχάριστες δραστηριότητες. Βέβαια
κι εγώ, µερικές φορές δεν µελετούσα αρ-
κετά, όπως θα έπρεπε. 

Σε σχέση µε τη µόρφωσή µου, οφείλω
να πω ότι έµαθα πολλά. Η παράδοση των
µαθηµάτων ήταν ευχάριστη και κατανοη-
τή. Όµως είχα και πολλά κενά από προη-
γούµενες τάξεις, αλλά προσπάθησα και
τα κάλυψα και έµαθα όσα έπρεπε να  ξέ-
ρω. Οι καθηγητές µου είναι εντάξει στα
καθήκοντά τους και µάλιστα µερικοί πολύ
αυστηροί. ∆ε λέω, χρειάζεται και η αυ-
στηρότητα, γιατί αλλιώς οι µαθητές θα τα
ισοπέδωναν όλα.

Τα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ-
ΛΟΣ µου έδωσαν πολλά καλά. Στην αρχή
δεν ήθελα να φοιτήσω σε αυτά, αλλά αρ-
γότερα κατάλαβα ότι η φοίτησή µου σ΄
αυτό το Σχολείο µου έκανε πολύ καλό.
Μου χάρισε µόρφωση και ψυχική ηρεµία.

Ο µαθητής της Α΄ Λυκείου
ΠΟΥΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, πέρα
από τις θετικές του απόψεις
για τη λειτουργία των Εκπαι-
δευτηρίων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ,

επειδή συµµετείχε στην ο-
µάδα των 10 µαθητών που παρακολούθη-
σαν την εκδήλωση (2/6/07) της ΕΛΛΗΝΙ-

ΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ στο Μέγαρο Μουσικής µε
θέµα «Πόλη, µνήµες και θρύλοι», κατέ-
γραψε τις εντυπώσεις του και µας παρα-
κάλεσε να τις περιλάβουµε στο χώρο αυ-
τό, αντί των γενικότερων απόψεών του
για το Σχολείο µας:

Το Σάββατο 2 Ιουνίου ξεκινήσαµε µια ο-
µάδα µαθητών του Γυµνασίου και του Λυ-
κείου µας, µε συνοδεία εκπαιδευτικών του
σχολείου µας, για το Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών, όπου θα παρακολουθούσαµε την
εκδήλωση «Πόλη, µνήµες και θρύλοι»,
που οργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων
των Σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία».

∆εν κρύβαµε τη χαρά µας για το ότι θα
ήταν η πρώτη φορά που θα επισκεπτόµα-
σταν το Μέγαρο Μουσικής. Η αίθουσα της
εκδήλωσης ήταν κατάµεστη.

Την έναρξη έκανε ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Αποφοίτων κ. Καραθάνος. Ευχαρι-
στώντας το σχολείο, εξήγησε ότι µε την
εκδήλωσή τους αυτή οι απόφοιτοι θέλη-
σαν να συµµετάσχουν στον εορτασµό
των 50 χρόνων λειτουργίας του Σχολείου
της Ελληνικής Παιδείας. Εντύπωση µας έ-
κανε η θέρµη µε την οποία µίλησε.

Ακολούθησε ένα πρόγραµµα πολύ
πλούσιο. Οι γνωστοί ηθοποιοί Άννα Συνο-
δινού και Γρηγόρης Βαλτινός διάβασαν µε
τέχνη κείµενα για την Πόλη. Χορωδίες,
τραγουδιστές και ορχήστρες ερµήνευσαν
παραδοσιακά και σύγχρονα σχετικά τρα-
γούδια. Απόφοιτοι χόρεψαν πολίτικους
χορούς, ενώ σε µια µεγάλη οθόνη προ-
βάλλονταν εικόνες από την Πόλη: τις γει-
τονιές της, τα αρχοντικά, τις εκκλησίες
της µε πρώτη την Αγια - Σοφιά, το Πα-
τριαρχείο...

Η εκδήλωση ήταν κάτι ξεχωριστό. Μας
ευχαρίστησε πολύ και µας δίδαξε.

Θέλω να ευχαριστήσω το Σχολείου µου
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», που προσπαθεί
τακτικά να µας δίνει µόρφωση µε άξια
πρότυπα.

συνεχίζεται στη σελ. 82

«ΕΙ τις εν Χριστω καινή κτίσις», (Β΄ Κορ. β΄, 17)

Όποιος ανήκει στο Χριστό είναι µια καινούργια δηµιουργία.
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Μια ευχάριστη έκπληξη µας επεφύλαξε το σχολείο
µας τις µέρες αυτές: την επίσκεψη στο Μέγαρο Μου-
σικής Αθηνών, για παρακολούθηση µιας εξαιρετικής
εκδήλωσης µε τίτλο «Πόλη, µνήµες και θρύλοι». Την
εκδήλωση οργάνωσε ο Σύλλογος Αποφοίτων των
σχολείων «Η Ελληνική Παιδεία» µε διπλό σκοπό: αφ’
ενός να τιµήσει την ιστορική επέτειο της Άλωσης της
Πόλης (29 Μαΐου), και αφ’ ετέρου να συµβάλει στον
εορτασµό της συµπλήρωσης 50 χρόνων λειτουργίας
των Σχολείων στα οποία φοίτησαν ως µαθητές οι
διοργανωτές
της εκδήλω-
σης.

Όσοι µαθη-
τές είχαµε την
τύχη να παρα-

κολουθήσουµε την εκδήλωση, συγκινη-
θήκαµε, όταν ακούσαµε τον πρόεδρο
των Αποφοίτων Ε. Π., καταξιωµένο άν-
θρωπο και επιστήµονα, να ευχαριστεί
εκ µέρους των «συµµαθητών» του
τους καθηγητές του όχι µόνο για
τις γνώσεις αλλά και για το ήθος
και τις αρχές που τους πρόσφε-
ραν. Αυτές οι ελληνορθόδοξες
αρχές, είπε, είναι που τους στή-
ριξαν, τους στηρίζουν και τους
καθοδηγούν στη ζωή µέσα στη
σηµερινή κοινωνία και αυτές θέ-
λουν να µεταλαµπαδεύσουν και
στα παιδιά τους.

Μετά το χαιρετισµό αφεθή-
καµε στους ήχους, τις απαγγε-
λίες και τις εικόνες µιας καλά
συνταιριασµένης και δουλεµέ-
νης παρουσίασης του πολιτι-
σµού και της ιστορίας της Πό-
λης, στην οποία συµµετείχαν
Απόφοιτοι αλλά και διακεκρι-
µένοι καλλιτέχνες. Η όλη εκ-
δήλωση ήταν υποβλητική, α-
ντάξια του Μεγάρου Μουσι-
κής, το οποίο οι περισσότε-
ροι επισκεφτήκαµε και θαυ-
µάσαµε για πρώτη φορά. 
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Μια οµάδα µαθητών ζήτησε και επι-σκέφτηκε ένα πρωινό Σαββάτου τιςκατασκηνωτικές εγκαταστάσεις τουΣυλλόγου «Κοινωνική Προσπάθεια»,όπου λειτουργούν το καλοκαίρι τα Κα-τασκηνωτικά Σεµινάρια των Εκπαιδευ-τηρίων µας. Στην εξοχική τοποθεσίατους, τρία τέταρτα από τον Ισθµό, σεµια πευκόφυτη, αρκετά µεγάλη έκτα-ση, περιηγήθηκαν στα φροντισµένασπιτάκια, έπαιξαν στα γήπεδα, έφα-γαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσε-ων και “αναστέναξαν” µε λαχτάραµπροστά στην πισίνα. ∆ήλωσαν τησυµµετοχή τους στα Σεµινάρια. Τώραδεν έχουν παρά... να αναµένουν µε α-νυποµονησία πότε θαφτάσει η µέρα έναρξης!Σηµείωση: Ώσπου ναµε πληροφορήσουν γιατο τι να γράψω για τηνεκδήλωση, ξεσήκωσαντον κόσµο και µου ΄φα-γαν τ΄ αυτιά. Παιδιά, συ-γκρατηθείτε. Είναι και και-ρός εξετάσεων! ...
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Η δυνατότητα που µας δόθηκε φέτος να δοκιµάσουµε τις δυνάµεις µας και να «τρι-
φτούµε» στον απαιτητικό και άγνωστο χώρο της συγγραφής και έκδοσης ενός πε-
ριοδικού µάς έχει σίγουρα προσφέρει πάρα πολλά. Σε κάθε δραστηριότητα που κά-
νουµε, αλλά και σε πολλές συζητήσεις µας, µιλάµε για το τι και πώς να το γράψου-
µε. Πολλοί είναι οι συµµαθητές και οι συµµαθήτριες που ζητούν να αναλάβουν κάποιο
άρθρο και γενικά να συµβάλουν και αυτοί στην προσπάθεια µε όποιο τρόπο µπορούν.
Σε µια από αυτές τις συζητήσεις 5 - 6 συµµαθητές µας έριξαν µια ιδέα: Να έκανε το

περιοδικό µας ένα ιδιαίτερο α-
φιέρωµα, στο οποίο να παρου-
σιάζουµε τις απόψεις µας σχε-
τικά για την λειτουργία του
Σχολείου µας, ώστε να µπορέ-
σουν και άλλα παιδιά να το
γνωρίσουν και να έρθουν κοντά
µας. Η ∆ιεύθυνση συγκινήθηκε.
Αναµένεται τώρα η απόφαση
της υλοποίησης...
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Σας αφήνουµε µε την ευχή 
Καλά αποτελέσµατα!
Καλή αντάµωση στα 

Κατασκηνωτικά Σεµινάρια!
Καλό Καλοκαίρι!

Τις τελευταίες µέ-
ρες της σχολικής
χρονιάς η ∆ιεύθυν-
ση του Σχολείου µας
ζήτησε κάτι που µας
έκανε εντύπωση.
Ζήτησε να γράψου-
µε µε ελευθερία, ει-
λικρίνεια και απλό-
τητα τις απόψεις και
κρίσεις µας για τη
λειτουργία του σχο-

λείου µας φέτος. Τι µας άρεσε και τι όχι.
Μας εξηγήθηκε πως η ∆ιεύθυνση θεωρεί τη
σοβαρή έκφραση των απόψεών µας βοηθη-
τικό µέσο για τη βελτίωση της λειτουργίας
του Σχολείου µας. Την κίνηση αυτή την εκτι-
µήσαµε όλοι οι µαθητές ιδιαίτερα.

Στην Κατασκήνωση: 
«Περιπέτειες ωραίες, 

αναµνήσεις ζωηρές, όνειρα και
φιλίες νέες...»
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Η µαθήτρια ΣΑΒΒΑΝΙΚΟ-
ΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ, Γ΄ Τάξης Γυ-
µνασίου, εξέφρασε, µε πολ-
λή ευχαρίστηση για το Σχο-
λείο µας, ως εξής την άπο-
ψή της:

Τελειώνοντας και αυτή τη
σχολική χρονιά στα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟ-
ΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, µπορώ να εκφράσω ε-
λεύθερα τη γνώµη µου. Η φετινή χρονιά
µας ήταν εξίσου καλή µε την περσινή, τό-
σο γιατί πήραµε πολλές γνώσεις από τους
καθηγητές µας, όσο και γιατί καταλάβαµε
περισσότερα πράγµατα για την πρόνοια
του Θεού και τη χριστιανική πίστη.

Οι καθηγητές έκαναν και φέτος ό,τι κα-
λύτερο µπορούσαν για να εφοδιάσουν
τους µαθητές µε τις κατάλληλες γνώ-
σεις.Η σχολική µας ενδυµασία σηµατοδο-
τεί µαζί και µε άλλα στοιχεία ότι οι µαθη-
τές βρίσκονται σε ανώτερο επίπεδο από
τους µαθητές άλλων σχολείων. Τα Εκπαι-
δευτήρια ΑΠ. Π., και κατά τη διάρκεια του
σχολ. έτους 2006 -7, τήρησαν το σχολικό
κανονισµό που έχουν θεσπίσει από την
περσινή χρονιά. Τα παιδιά δέχτηκαν και
πάλι µε σεβασµό το σχολικό κανονισµό.

Νιώθω περήφανη που φοιτώ σ’ ένα τέ-
τοιο Σχολείο, το οποίο µας βοηθάει να βά-
λουµε γερά θεµέλια, που θα µας χρησι-
µεύσουν για το µέλλον µας. Για το µεγά-
λο άθλο της πρόσφατης έκδοσης του µα-
θητικού περιοδικού Ο ΠΥΡΣΟΣ θα µπο-
ρούσα να γράψω ολόκληρο κείµενο, αλλά
δεν το θεωρώ αναγκαίο. Το ίδιο το περιο-
δικό µιλάει από µόνο του για την ποιότητά
του και το µεγαλείο του.

Εύχοµαι τα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ να συνεχίσουν τη λειτουργία
τους όπως λειτουργούν µέχρι σήµερα.
Πολλά παιδιά να φοιτούν σ΄ αυτά, για να
γίνονται άνθρωποι µορφωµένοι, µε ισορ-
ροπηµένη προσωπικότητα.

Η µαθήτρια της Γ΄ Τάξης
Γυµνασίου ΗΛΙΑ ΜΕΛΑΝΗ,
µε έκδηλη την ικανοποίησή
της για τη φοίτησή της στα
Εκπαιδευτήριά µας, µας γρά-
φει τα ακόλουθα:

∆οξάζω το Θεό για τη χρονιά που πέρα-
σα στα Εκπαιδευτήρια ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ. Τα

Εκπαιδευτήριά µας λειτουργούν για δεύ-
τερη χρονιά. Αφότου ξεκίνησαν, χάραξαν
το δρόµο τους µε τα δικά τους ιδανικά. Έ-
να δρόµο ωραίο αλλά και δύσκολο. Το
Σχολείο µας, µέσα σ’ αυτά τα δύο χρόνια,
πέτυχε να περάσει τα µηνύµατά του
στους µαθητές και να δικαιολογήσει το
σκοπό της λειτουργίας του.

Ένα πράγµα που µπορεί κανείς να θαυ-
µάσει, ανάµεσα στα άλλα, είναι ο κανονι-
σµός του Σχολείου µας. Ο κανονισµός δεν
βρίσκεται µόνο στα χαρτιά, αλλά έχει και
την πρακτική εφαρµογή του. Προσωπικά
τον δέχοµαι χωρίς επιφύλαξη. Η εφαρµο-
γή του πιστεύω πως ανυψώνει το Σχολείο,
γιατί έτσι γίνεται αυτό που θέλει το Σχο-
λείο, χωρίς προφάσεις και αντιδράσεις.

Σαν µαθήτρια από την περσινή χρονιά
παρατηρώ ότι η ατµόσφαιρα του Σχολείου
µας είναι µοναδική. Οι παραδόσεις των
µαθηµάτων είναι ευχάριστες και δηµιουρ-
γικές. Η επικοινωνία µε τους καθηγητές
µας υποδειγµατική. Συζητάµε µαζί τους
και διάφορα θέµατα και µε τις συµβουλές
και την πείρα τους ωφελούµαστε πολύ. Η
συναναστροφή µαθητριών και µαθητών γί-
νεται µε σεβασµό και αυτό βοηθάει και τις
δύο πλευρές.

Θα ήθελα να εκφράσω ένα µεγάλο ευ-
χαριστώ στη ∆ιεύθυνση του Σχολείου για
ό,τι καλό µας πρόσφερε και τη χρονιά που
πέρασε.

Ο µαθητής ΡΑΪ∆ΟΣ ΣΤΕ-
ΛΙΟΣ της Γ΄ Τάξης Γυµνασίου
καταγράφει τις εντυπώσεις
του για τη σχολική χρονιά
που πλησιάζει στο τέλος της.

Το Σχολείο µας είναι πρότυ-
πο στην Κόρινθο και σ’ όλη

την Ελλάδα. Είναι ωφέλιµο για τις γνώ-
σεις που προσφέρει, για τον Κανονισµό
του και γιατί καλλιεργεί το ήθος των µα-
θητών του.

Για τη σχολική ενδυµασία κάποιοι στην
αρχή διαµαρτυρήθηκαν. Εµένα µου αρέσει
να έρχοµαι έτσι στο Σχολείο, γιατί δεν έ-
χω στο νου µου τι θα φορέσω. Αυτό µε
βοηθάει να συγκεντρώνω τη σκέψη µου
στα µαθήµατά µου.

Το Σχολείο µας λειτουργεί µε βάση τον
Κανονισµό του. Οι µαθητές είναι υποχρε-
ωµένοι να τον τηρούν. Ο σκοπός των Εκ-

«Μη συσχηµατίζεσθε τω αιώνι τούτο», (Ρωµ. ιβ΄, 2)

Μην προσαρµόζεσθε στη νοοτροπία αυτού του κόσµου.
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παιδευτηρίων αυτών δεν είναι εµπορικός,
αλλά εκπολιτιστικός. ∆ιαµορφώνει άρτια
το χαρακτήρα των µαθητών και φτιάχνει
ανθρώπους σωστούς. Η διεύθυνση αξιώ-
νει πειθαρχία. Αναφέρω ότι έτυχε µια πε-
ρίπτωση µε δύο µαθητές, οι οποίοι µετά α-
πό επανειληµµένες υποδείξεις, αφού δεν
συµµορφώθηκαν, αποβλήθηκαν για πάντα
από το Σχολείο.

Εδώ διδασκόµαστε την αληθινή αγάπη,
που µπορεί ο άνθρωπος να την βρει µόνο
στη χριστιανική πίστη. Οι καθηγητές µας
δείχνουν πολύ ενδιαφέρον. Τους νιώθω
σαν µεγάλους φίλους µου. Προσπαθούν
να µας αυξήσουν όλα τα θετικά στοιχεία
που έχουµε µέσα µας.

Το Σχολείο εκδίδει και το περιοδικό «Ο
ΠΥΡΣΟΣ». Σ’ αυτό καταγράφονται οι από-
ψεις και οι εµπειρίες και οι γνώσεις µας.
Είναι ένα ιδιαίτερο δώρο για όλους µας.
Οι εκδροµές µας έχουν εκπαιδευτικό χα-
ρακτήρα, σε αντίθεση µε µερικά άλλα
σχολεία που παρουσιάζουν πολλές απρέ-
πειες. 

Σ’ αυτό το Σχολείο αισθάνοµαι πως έχω
αναπτυχθεί πνευµατικά. Οι επιδόσεις µου
έχουν σηµαντικά αυξηθεί.

Η µαθήτρια της Β΄ Τάξης
Γυµνασίου ΣΤΕΛΑ ΚΥΡΙΛΗ
καταγράφει τις εντυπώσεις
της για το Σχολείο µας µε την
ακόλουθη σειρά:

Είµαι ένα από τα πρώτα παι-
διά που πρωτοήρθαν στα Εκ-

παιδευτήρια Απ. Παύλος. Στην Κόρινθο ό-
που µένω ακούγεται ότι είναι ένα πρότυ-
πο Σχολείο.

Πράγµατι, εδώ γνώρισα το τέλειο Σχο-
λείο. Όλα είναι πολύ νοικοκυρεµένα και
καθαρά. Η ∆ιευθύντρια κ. Χριστίνα Μα-
τσούκα είναι πολύ καλή, όπως και όλοι οι
καθηγητές του σχολείου είναι ευγενικοί.
Κάνουν πολύ καλά το µάθηµά τους. Η συ-
µπεριφορά των παιδιών απέναντι στους
καθηγητές είναι αρκετά καλή και πιστεύω
πως γενικά τηρούν τους κανόνες του Σχο-
λείου.

Έχω τη γνώµη πως το δικό µας Σχολείο
δεν έχει σύγκριση µε άλλα σχολεία, ούτε
δηµόσια, αλλά ούτε και ιδιωτικά. Όπως εί-
πα είναι Σχολείο - πρότυπο. Φέρνω παρα-
δείγµατα:

Το δικό µας σχολείο καθηγητές και µα-
θητές το διατηρούν πάντα καθαρό. Η όψη
του υπερέχει από πολλά άλλα δηµόσια
σχολεία που είναι βρώµικα και δεν κάνουν
καλό µάθηµα. Άλλη διαφορά είναι ότι ε-
µείς φοράµε τη σχολική µας ενδυµασία, ε-
νώ σε άλλα σχολεία πηγαίνουν οι µαθη-
τές µε ενδυµασία απαράδεκτη.

Οι απόψεις µου για το Σχολείο µας είναι
όλες θετικές. Μας έδωσε πολλά και µας
κάνει άξιους νέους, ώστε να µπορούµε να
βγούµε στην Κοινωνία εφοδιασµένοι. Το
Σχολείο ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ πρέπει να µείνει µ’
αυτές τις αρχές για πάντα, ώστε να βγά-
ζει καλούς ανθρώπους στην Κοινωνία και
να είναι υπόδειγµα για τα άλλα σχολεία.
Η χρονιά αυτή του 2007 υπήρξε πολύ ευ-
χάριστη, µε όρεξη για όλα. Εύχοµαι σε ό-
λους, στους σεβαστούς µου καθηγητές
και στους αγαπητούς µου συµµαθητές,
Καλό Καλοκαίρι!

Ο µαθητής ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ της Β΄ Τάξης
Γυµνασίου ως εξής εκθέτει
και αυτός ελεύθερα τις από-
ψεις του για τα Εκπαιδευτή-
ριά µας.

Σε κάθε σχολείο πρέπει να υπάρχει έ-
νας αξιόπιστος και σωστός κανονισµός.
Όµως στα περισσότερα σχολεία δεν υ-
πάρχει. Στα Εκπαιδευτήρια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΥΛΟΣ υπάρχει. Σαν µαθητής των Εκ-
παιδευτηρίων αυτών προσπαθούσα να τη-
ρώ τον Κανονισµό του Σχολείου.

Το Σχολείο µου σαν οικοδόµηµα είναι
νέας κατασκευής, µε καθαρούς τους χώ-
ρους διδασκαλίας και τους άλλους βοηθη-
τικούς χώρους. Καθηµερινά ορίζονται επι-
µελητές που επιµελούνται την τακτοποίη-
ση της τάξης τους. Υπάρχει σεβασµός
στους καθηγητές. Η ∆ιεύθυνση είναι λίγο
αυστηρή, αλλά όχι υπερβολική. Πάντα
φροντίζει να τηρείται ο Κανονισµός. Οι
καθηγητές έχουν σωστή µέθοδο διδασκα-
λίας, αν και δυο τρεις έπρεπε να είναι πιο
αυστηροί για να γίνεται πιο καλά το µάθη-
µα. Αλλά εντάξει. Είµαι ικανοποιηµένος α-
πό τη διδασκαλία τους. Έχουν καλό τρόπο
συµπεριφοράς.

Ο Κανονισµός περιλαµβάνει την απαγό-
ρευση κάποιων πραγµάτων (π.χ. κινητά
τηλέφωνα, έντυπα εξωσχολικά κ.λπ.) που
σε άλλα σχολεία είναι επιτρεπτά. 

συνεχίζεται στη σελ. 84

«Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως», (Α΄ Τιµ. στ΄, 12)

Να αγωνίζεσαι τον ωραίο αγώνα της πίστεως.
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Το Σχολείο µας σε σχέση µε άλλα σχο-
λεία είναι πολύ ανώτερο σε όλα τα επίπε-
δα. Θα ήθελα όµως να είχαµε λιγότερες
ώρες διδασκαλίας.

Η ΦΙΛΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΑΝ-
ΝΕΤΑ (Β΄ Γυµνασίου) ανα-
πτύσσει ως εξής τις απόψεις
της.

Η άποψή µου για τα Εκπαι-
δευτήρια ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ είναι
θετική. Αντίθετα, για τα ∆ηµό-

σια σχολεία είναι αρνητική. Το Σχολείο
που φοιτώ φέτος είναι πολύ καλό. Συµ-
φωνώ και µάλιστα πάρα πολύ µε τους κα-
νονισµούς του. Μας µαθαίνει να έχουµε
καλή συµπεριφορά, να είµαστε εργατικοί
και να ζούµε σαν µια µεγάλη παρέα. Τους
καθηγητές µας τους σεβόµαστε. Τα µαθή-
µατα γίνονται πάρα πολύ καλά. Μας εξη-
γούν µε προθυµία, αν έχουµε απορίες.

Στις εκδροµές πέρασα τέλεια. Πηγαίνα-
µε σε µέρη που πολλά παιδιά δεν έχουν
πάει. Στις εκδροµές περνάµε µε τις φίλες
µας πολύ ευχάριστα και χορταίνουµε παι-
χνίδι. 

Ελάχιστοι µαθητές, αντίθετα προς τον
Κανονισµό, δεν φορούσαν πάντα τη σχο-
λική τους ενδυµασία, αλλά γι’ αυτό δεχό-
ντουσαν επίπληξη ή και τιµωρία. Υπάρ-
χουν κάποιες διαφορές ανάµεσα στα δη-
µόσια σχολεία και στα Εκπαιδευτήριά
µας, που δείχνουν την υπεροχή µας. Στα
δηµόσια σχολεία π.χ. οι µαθητές ντύνο-
νται µε δικά τους ρούχα, ενώ στο Σχολείο
µας φοράµε πάντα τη σχολική µας ενδυ-
µασία. Επίσης στο Σχολείο µας απαγο-
ρεύεται αυστηρώς το κάπνισµα, τα κινητά
τηλέφωνα, τα εξωσχολικά έντυπα κ.ά.

Οι καθηγητές είναι συνεπείς στη δου-
λειά τους, είναι καλοί και φιλικοί µε τους
µαθητές. Η καθαριότητα του Σχολείου
µας είναι το χαρακτηριστικό του γνώρι-
σµα. Για όλα αυτά προτίµησα και προτιµώ
να φοιτώ σ΄ αυτά τα Εκπαιδευτήρια.

Η µαθήτρια ΚΩΤΟΥΛΑ ΕΥ-
ΣΤΑΘΙΑ (Α΄ Γυµνασίου), που
φέτος γνώρισε τα Εκπαιδευ-
τήριά µας, διατυπώνει µε πε-
ρισσή ευχέρεια και ελευθερία
τις απόψεις της.

Είµαι µαθήτρια των Εκπαι-
δευτηρίων ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥ-

ΛΟΣ. Φοιτώ στην Α΄ Τάξη του Γυµνασίου.
Μου ζητήθηκε να αναφέρω ελεύθερα τις
κρίσεις και τις σκέψεις µου για το πώς πέ-

ρασα φέτος στο νέο µου σχολείο.
Πρώτα αναφέρω ότι για µένα ήταν µια

χρονιά την οποία δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το
Σχολείο µου βρίσκεται σε ένα όµορφο µέ-
ρος και σε άριστο φυσικό περιβάλλον. Έ-
χει δύο ευρύχωρα γήπεδα βόλεϊ και µπά-
σκετ. Οι καθηγητές µας είναι όλοι φιλικοί
προς εµάς, αλλά και καλοί στη δουλειά
τους. Μας διδάσκουν τα µαθήµατα µε σα-
φήνεια και απλότητα. Τους ευχαριστώ
θερµά και εύχοµαι και οι καθηγητές όλων
των σχολείων να είναι σαν κι αυτούς. 

Τα «Πρωινά Μηνύµατα» αποτελούν για
µας βοήθεια και στήριξη. Κάθε πρωί ο
πνευµατικός Υπεύθυνος µας δίνει µε συ-
ντοµία ένα µήνυµα πολύ βοηθητικό για τη
ζωή µας και για τις καθηµερινές δύσκολες
στιγµές. 

Με τις εκδροµές µας χαλαρώνουµε λίγο
από το υπερβολικό διάβασµα, αφού πη-
γαίνουµε σε χώρους ευχάριστους.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι που µου αρέσει
το σχολείο αυτό, καθώς και οι Κανονισµοί
του τηρούνται προς το δικό µας όφελος.

Η έκδοση του µαθητικού περιοδικού Ο
ΠΥΡΣΟΣ έχει χαροποιήσει όλη τη µαθητι-
κή µας κοινότητα. Το περιοδικό γράφεται
από τους µαθητές. Όσοι βλέπουν το εξώ-
φυλλο του περιοδικού αντιλαµβάνονται,
δίχως να γυρίσουν σελίδα, ότι πρόκειται
για ένα εξαιρετικό έντυπο.

Πιστεύω πως η επιλογή της οικογένειάς
µου να φοιτήσω σε αυτό το Σχολείο µου
ήταν ευεργετική. Ευχαριστώ θερµά τη δι-
εύθυνση του Σχολείου µου, αλλά ευχαρι-
στώ το ίδιο και τους Καθηγητές µου.

Ο µαθητής ΠΙΛΙΛΗΣ ΑΛΕ-
ΞΑΝ∆ΡΟΣ, που φοιτά στην Α΄
Γυµνασίου, έγραψε τα ακό-
λουθα σχετικά µε τις εντυπώ-
σεις του για το Σχολείο, το ο-
ποίο πρωτογνώρισε φέτος:

Από τον περασµένο Σεπτέµβριο φοίτη-
σα στο Σχολείο στο οποίο τελειώνω τώρα
την Α΄ Τάξη του Γυµνασίου. Μου δίνεται
τώρα η ευκαιρία να εκφράσω ελεύθερα
τις απόψεις µου για το νέο µου Σχολείο. 

Στην αρχή µου έδωσαν να γνωρίσω τον
κανονισµό του Σχολείου. Οι γονείς µου
τον πρωτοδιάβασαν και µου είπαν ότι όλα
είναι εντάξει. Όταν τον διάβασα κι εγώ,
είπα στους γονείς µου ότι είναι αυστηρός
αυτός ο κανονισµός. Εκείνοι µου είπαν:

«Πάντα ισχύω εν τω ενδυναµούντι µε Χριστώ», (Φιλιπ. δ΄, 13)

Όλα τα µπορώ χάρη στο Χριστό που µε δυναµώνει.
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«Παιδί µου, µπορεί να είναι αυστηρά αυτά,
αλλά έτσι µαθαίνει το παιδί γράµµατα».
Τώρα πιστεύω ότι οι γονείς µου είχαν δί-
κιο. Τα Εκπαιδευτήρια ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ µε ω-
φέλησαν πολύ. Σε µερικά µαθήµατα που
είχα κενά, µε βοήθησαν να τα καλύψω.

Οι καθηγητές µας είναι καλοί και στορ-
γικοί. Μας λύνουν τις απορίες µας χωρίς
να φέρνουν καµία αντίρρηση. Τα σχολικά
κτήρια είναι πολύ καθαρά. Είναι µεγάλα,
καινούργια και όµορφα. Φέτος, κάναµε και
πολλές εκδροµές. Μου έδωσαν πολλή χα-
ρά. 

Η σχολική αυτή χρονιά τελειώνει κι έχω
λυµένες όλες τις απορίες µου. Ήταν η κα-
λύτερη χρονιά της σχολικής µου ζωής.

Αυτές τις µέρες µε ρώτησαν οι γονείς
µου αν θέλω να συνεχίσω στα Εκπαιδευ-
τήρια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ. Τους απά-
ντησα µε σταθερότητα: Ναι, θέλω να ξα-
ναφοιτήσω εδώ, γιατί έµαθα πολλά πράγ-
µατα και θέλω να συνεχίσω σε αυτό το
Σχολείο για να µάθω περισσότερα.

Η µαθήτρια της Α΄ Γυµνασίου ΑΛΟΥΑ-
ΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ κατέγραψε
µε πολλή χαρά τις εξής από-
ψεις για το σχολείο της: 

Το τέλος της σχολικής χρο-
νιάς φτάνει και σκέπτοµαι ό-
λα όσα έχω αποκοµίσει φέ-
τος από το Σχολείο µου. Εί-
µαι σίγουρη πως πολλά παι-

διά θα ήθελαν να φοιτήσουν σ΄ αυτό το
Σχολείο, αν γνώριζαν πώς λειτουργεί. Το
πιο βασικό είναι πως εδώ είµαστε περιτρι-
γυρισµένοι από αγάπη. Κάθε µέρα κάνου-
µε την προσευχή µας και µας δίνεται ένα
µήνυµα, µε επίκαιρη αφορµή.

Οι σχολικές αίθουσες είναι ευάερες και
ευήλιες και δηµιουργούν ευχάριστα συ-
ναισθήµατα για την παρακολούθηση του
µαθήµατος. Συχνά βλέπουµε και βιντεο-
ταινίες µε εκπαιδευτικό ή διασκεδαστικό
περιεχόµενο.

Έχουµε πραγµατοποιήσει πολλές εκ-
δροµές και περιπάτους. Πάντοτε νιώθου-
µε προστατευµένοι, καθώς οι καθηγητές
µας πολύ µας προσέχουν. Βέβαια, διασκε-
δάζουµε και κάθε µέρα στην ώρα του δια-
λείµµατος. Το Σχολείο µας έχει φροντίσει
και γι’ αυτό δηµιουργώντας γήπεδα µπά-
σκετ και βόλεϊ. Κάθε ∆ευτέρα κάνουµε έ-
παρση Σηµαίας τραγουδώντας µε περη-
φάνια τον Εθνικό Ύµνο.

Το Σχολείο µας βοηθάει και προωθεί ό-
λους τους µαθητές για να αποκτούν δι-
πλώµατα Ξένων Γλωσσών και Πληροφορι-
κής. 

Σε κάθε εθνική ή θρησκευτική εορτή
προετοιµάζονται θεατρικά σκετς, µε διά-
φορα µέρη, στα οποία πρωταγωνιστούν οι
µαθητές. Παράλληλα, κατά διαστήµατα
πηγαίνουµε για Εκκλησιασµό. 

Κάθε µήνα εκδίδουµε το περιοδικό µας
«Ο ΠΥΡΣΟΣ» µε ύλη κυρίως δική µας. Έ-
χουµε διαβάσει και ακούσει πολλά καλά
σχόλια.

Το Σχολείο µου µε έχει βοηθήσει τόσο
για να γίνω καλή µαθήτρια, όσο και να δια-
µορφώσω καλό χαρακτήρα. Μόνο ωφέ-
λεια µου έχει προσφέρει. Γι’ αυτό και το
ευχαριστώ µέσα από τα βάθη της καρδιάς
µου.

Θέλω να συστήσω σε όλα τα παιδιά να
προτιµήσουν για τη φοίτησή τους τα Εκ-
παιδευτήριά µας. Ακόµη θέλω να ευχηθώ
στο Σχολείο µου να διακηρύσσει τις αρ-
χές, που ήδη έχει.   

How I feel about my school
I’m a high school student, finishing this

year the third class. I attended the first class
in a public school, whereas at the second
class I enrolled in the “Apostolos Pavlos
High School”, then starting its operation.
Since this is my second year in this school,
I’m in a position to compare the quality of
the schools I attended.

First of all, I believe that being a student
at “Apostolos Pavlos” is an exceptional
blessing for me, since my soul finds in it
what I was searching. I’d like to mention
some reasons:

This school grants a great environment, in
which every student can find ideal
conditions to attend the high school
courses. You don’t meet here various
phenomena of  vagabondage that you see
at public schools.

Second, my teachers are all decent and
responsible. They teach us in a proper and
interesting way, so as the students fully
understand the school subjects and be able
to do their homework on their own.

Finally, the activities that the school
organizes, among them the publication of
the “Pirsos” magazine, give us satisfaction
and enthusiasm; they make us feel that day
by day our knowledge and spiritual level is
improving. 

I owe thanks to God, my parents and my
teachers for helping me being at this school
and benefit from everything it gives.

Sincerely, M.I.S. Level 5

«Μηδείς σου της νεότητος καταφρονείτω, αλλά τύπος γίνου των πιστών».
(Α΄ Τιµ. δ΄, 12)

Κανείς να µη σε καταφρονεί που είσαι ακόµη νέος. 
Αντίθετα να γίνεσαι υπόδειγµα για τους πιστούς.
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Φίλοι µου, υπάρχουν ειδήσεις άλλοτε

δυσάρεστες, άλλοτε ευχάριστες κι άλλοτε
ανάµικτες. Λοιπόν, πρέπει να είµαστε πρό-
θυµοι πάντα να διαβάζουµε ό,τι συµβαίνει
γύρω µας, αρκεί αυτό να είναι σωστή εί-
δηση, ενδιαφέρουσα για εµάς. 

• Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ!!!

∆ ι α β ά ζ ο υ µ ε : «Όλοι γνωρίζουµε
ότι οι µακρινοί πρόγονοι του ανθρώπου εί-
χαν διαφορετική όψη από τη δική µας. Ή-
ταν µικρόσωµοι και τριχωτοί, µε εξογκω-
µένο στόµα και µέτωπο γυρτό προς τα πί-
σω. Επίσης δεν είχαν αναπτύξει οµιλία και
δυσκολεύονταν να περπατήσουν όρθιοι...
Τη γνώση ότι τα πλάσµατα εξελίσσονται
µε το πέρασµα του χρόνου την οφείλουµε
σε επιστήµονες, µε πιο διακεκριµένο από
αυτούς τον ∆αρβίνο». (Βλ. «Ερευνητές»,
ένθετο της εφ. «Η Καθηµερινή», 26 - 5 -
2007)

∆ηλαδή, καταλάβατε; Με απλά λόγια δι-
δάσκουµε ακόµη και τα παιδιά της ηλικίας
των 8 - 10 ετών ότι ο άνθρωπος είναι η ε-
ξέλιξη του πιθήκου! Μπράβο σας, σπου-
δαίοι ανοιχτοµάτηδες! Προσέξτε τώρα,
παιδιά, παρακάτω και τη συνέχεια:

• Ο ΠΙΘΗΚΟΣ ΕΓΙΝΕ ΑΝΘΡΩΠΟΣ;
∆ ι α β ά ζ ο υ µ ε : «Ο θεµελιωτής της

γνωσιακής επιστήµης Τζέρυ Φόντορ επι-
µένει για την αναθεώρηση του ∆αρβινι-
σµού... Η θεωρία του ∆αρβίνου δεν έχει α-
ποδειχτεί. Ο Τζέρυ Φόντορ δηλώνει: «Η υ-
πόθεση που κάνω είναι ότι δεν υπάρχει τί-
ποτε στη θεωρία του ∆αρβίνου που να µας
αποκαλύπτει για ποιο λόγο έχουν επιλεγεί
κάποια είδη στην ιστορία της εξέλιξης, ε-
νώ άλλα όχι...» (Εφ. «Η Καθηµερινή», 3 - 6
- 2007, σελ. 8).

Καταλάβατε, φίλοι µου; Με θεωρίες ανα-
πόδεικτες και όχι µε επιστηµονικές απο-
δείξεις βάλθηκαν µερικοί ανοιχτοµάτηδες
να µας γκρεµίσουν την πίστη µας στην Α-
γία Γραφή, που διδάσκει ότι ο άνθρωπος
είναι πλάσµα του Θεού στο οποίο δόθηκε
εξαρχής από τον ∆ηµιουργό νους και ψυ-
χή ελεύθερη και αθάνατη!

• ΤΟ ΧΑΡΒΑΡΝΤ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΟΝ ΘΕΟ
∆ ι α β ά ζ ο υ µ ε : «Το Χάρβαρντ, από

τα πρώτα πανεπιστήµια του κόσµου, θέλει
να προπορεύεται... Έτσι έβαλε στο πρό-
γραµµα και το µάθηµα των Θρησκευτι-

κών... Το ανερχόµενο ενδιαφέρον για
πνευµατικά ζητήµατα οδηγεί ολοένα πε-
ρισσότερους φοιτητές (του Χάρβαρντ) στις
θρησκευτικές σπουδές, όπως γράφουν οι
Times της Νέας Υόρκης». (Από την εφ.
«Πολίτης», 1 - 6 - 2007).

Λοιπόν, στο Χάρβαρντ, πρώτο πανεπι-
στήµιο του κόσµου, υπάρχει δίψα για τη
θρησκευτική πίστη, για να βρουν οι νέοι το
νόηµα της ζωής. Τα ΜΜΕ της χώρας µας
φροντίζουν να µας ξεριζώσουν ό,τι ιερό και
όσιο από την ψυχή µας. Εµείς τι πρέπει να
κάνουµε; ∆εν υπάρχουν τρόποι αντίδρα-
σης;

• Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝ∆ΥΜΑΣΙΑ
∆ ι α β ά ζ ο υ µ ε : «Η Πολωνία αποφά-

σισε να επαναφέρει την θαυµαστά δηµο-
κρατική «σχολική ποδιά» (Die Welt, 13 - 4 -
2007) σε όλα τα σχολεία της χώρας. Τόλµη
και σωφροσύνη. Ας τολµήσουν κάτι παρό-
µοιο όσοι πολιτικοί φοβούνται και τον ίσκιο
τους». Τα πιο πάνω πήραµε από το υπέρο-
χο επιστηµονικού επιπέδου περιοδικό «ΕΥ-
ΘΥΝΗ» (Αθήνα, Μάιος 2007, τ. 425). 

Όταν τα Εκπαιδευτήρια Απόστολος Παύ-
λος επιµένουν να φέρουν όλοι οι µαθητές
µας τη σχολική τους ενδυµασία, κάτι καλύ-
τερο γνωρίζουν από άλλους ανεύθυνους,
οι οποίοι λόγια αφορολόγητα ξέρουν µόνο
να λένε, για να κάνουν τον µοντέρνο...

• ΗΡΩΪΣΜΟΣ, ΓΝΩΡΙΣΜΑ 
ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ ΜΑΣ

∆ ι α β ά ζ ο υ µ ε : «30 ΜΑΪΟΥ 1941.
∆ύο θαρραλέοι άνδρες σκαρφάλωσαν στο
Βράχο της Ακρόπολης των Αθηνών, κατέ-
βασαν τη γερµανική σηµαία που είχε στη-
θεί πριν λίγες µέρες και στη θέση της ύψω-
σαν την ελληνική... Όταν το άγηµα των
Γερµανών κατακτητών ζήτησε από τον εύ-
ζωνο της φρουράς της Ακρόπολης να υπο-
στείλει την ελληνική σηµαία, ο υπερήφα-
νος Έλληνας φρουρός προτίµησε την αθα-
νασία. Κατέβασε τη σηµαία, τύλιξε το λε-
βεντόκορµο σώµα του µ΄ αυτήν και πήδηξε
στο κενό από το Βράχο της αιώνιας Ελλά-
δας. Ήταν ο εύζωνος Κωνσταντίνος Κουκί-
δης»... (Βλ. εφ. «Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΟΡΙΝ-
ΘΙΑΣ», 31 - 5 - 2007). 

Μας συγκινεί ο ηρωισµός του αθάνατου
φρουρού. ∆ακρύζουµε. Και µέσα µας, σαν
Ελληνόπουλα, διψάµε για κάτι ανάλογο, η-
ρωικό.

Καλό Καλοκαίρι!
Ο δικός σας ρεπόρτερ
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Βάζοντας τα γράµµατα των
παρακάτω λέξεων στην κανονι-
κή τους θέση θα βρείτε το αντί-
στοιχο επάγγελµα που κρύβει η
κάθε αναγραµµατισµένη λέξη:

1. ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

2. ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ

Ο δάσκαλος ρωτά:
- Τι είναι ο σάλος; 
- Επίθετο. 
- Μπα; Και πώς κάνουν τα τρία γένη;
- Ο σάλος, η σάλα, το σάλι.

Στις εξετάσεις ένας µαθητής που δεν µπορεί
να λύσει την άσκηση, γράφει στην κόλλα του: 

« Αυτή την άσκηση µόνο ένας Αϊνστάιν θα
µπορούσε να την λύσει.

Καλό Καλοκαίρι».
Τα αποτελέσµατα: 
« Ο Αϊνστάιν παίρνει άριστα. Εσύ απορρίπτε-

σαι. Και του χρόνου».

Ο δάσκαλος του Στέλιου έβαλε στην τάξη να
γράψουν µια έκθεση µε θέµα: « Ένας αγώνας
µπάσκετ». Όλα τα παιδιά γράφουν.

Ο Στέλιος κάθεται. 
- Γιατί δεν γράφεις κι εσύ, Στέλιο, όπως και τα

άλλα τα παιδιά; Ρωτάει ο δάσκαλος το Στέλιο. 
- Τελείωσα, κύριε, απαντά ο µαθητής.
- Για να δω την έκθεσή σου.
Η έκθεση:  Καιρός βροχερός. Το γήπεδο ήταν

πληµµυρισµένο. Ο αγώνας αναβλήθηκε.

3. ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΛΟΓΙΚΗΣ

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α
1. Ηλικία, 2. Σχολείο, 3. Υπεύθυνο, 4. Χλαµύδα, 5. Ικανός,

6. Άβακας ή αβάκιο. Άρα αυτό που απαιτείται είναι η ησυχία.

ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΤΙΠΟΤΑ;

∆ηλαδή . . . Αρετή!

ΟΙ ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

Λυκουρίδας =
Καρκαντές =
Μανούτσος =
Γκαλδοφρούτας =
Βηράτειος =
Ογκοιβροµίλος =
Σιδηροµοφάγος =
Καπλαµής =
Κονταρίτης =
Και τα επαγγέλµατα τριών...Γαλατών
Γαλατών:
Ατοιµωσακίξ =
Αραχτοσίξ =
Ζηταστίξ =

4. ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Μπορείς να βρεις 25 κλασικούς µουσι-

κοσυνθέτες ψάχνοντας τα γράµµατα ορι-
ζόντια, κάθετα και διαγώνια; Καλή Επιτυ-
χία...

Συµπλήρωσε µε µια λογική αλληλουχία τα
δύο άδεια τετραγωνάκια:

6  9   18   21  42  45
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ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁÚ·Ê¤˜ Ó¤ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2007 - 8.

∆· ∂Î·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· «∞¶√™∆√§√™ ¶∞À§√™»: 

™¯ÔÏÂ›Ô Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓË ÌfiÚÊˆÛË 

Î·È ÙË ‰È¿Ï·ÛË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘.

√È ÁÔÓÂ›˜ ·˜ ÛÂ‡ÛÔ˘Ó ¤ÁÎ·ÈÚ· 

ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜.

Επικοινωνήστε:

ΤΗΛ.: 27410 - 29663

ΦΑΞ: 27410 - 75727

ΚΙΝ.: 6932 - 659820

Ε-mail: grammateia@apostolospavlos.gr
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