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∆όξα στον άναρχο Αρχηγό,

που βασιλεύει στους αιώνες!

∆ιάπλατ’ ανοίχτε της ψυχής, αδέρφια, τους πυλώνες!...

Τον παίρνουµε το λόγο του και πάµε.

Ψηλά τα µέτωπα κι από χαρά το βλέµµα λάµπει.

Και µεσ’ στη µαύρη σκοτεινιά και στης ψευτιάς τα θάµπη

τις αστραπές του πνεύµατος ολόγυρα σκορπάµε,

κι ένα τραγούδι λυτρωµού πρόσχαροι τραγουδάµε.

Αλ. Γκιάλας
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Αγαπητοί µας φίλες και φίλοι,

Σε σας τους υποψήφιους για το Γυµνά-

σιο θέλουµε σήµερα να µιλήσουµε.

Είσαστε όλοι σας ευέλπιδες έφηβοι αγό-

ρια και κορίτσια. Σας καµαρώνουµε. Και ε-

λεύθερα αρχίζουµε µαζί σας τη συζήτηση:

Ξέρετε τι θα πει εύελπις; Εύελπις µε την

αρχική σηµασία της λέξης, είναι αυτός που

ελπίζει σε ένα ευχάριστο και αίσιο µέλλον.

Σεις, από την ηλικία και το χαρακτήρα σας

είσαστε όλοι ευέλπιδες, αγόρια και κορί-

τσια.

Με την προετοιµασία σας για το Γυµνά-

σιο, θέλετε στο δρόµο σας για τη γνώση

και την πρόοδο να βρείτε ευχάριστο και φι-

λικό περιβάλλον. Πρέπει όµως να προσέξε-

τε, γιατί υπάρχουν και επικίνδυνες διαβά-

σεις. Πώς θα τις προσπεράσετε χωρίς βλά-

βη;

Αυτό το Σχολείο που σας συστήνει «ο

ΠΥΡΣΟΣ» που κρατάτε στα χέρια σας,

φτιάχτηκε για σας:

•  Φτιάχτηκε µε σκοπό: Να σας εξοπλίζει

πνευµατικά.

• Να σας προσφέρει γνώσεις και πρόοδο

µε εύληπτο και ευχάριστο τρόπο.

• Να εργάζεται συνεχώς για την ανάδει-

ξή σας σε ολοκληρωµένες προσωπικότη-

τες. Και ακόµη,

• Να συµβάλλει στο ν’ αποκτήσετε καλές

παρέες µε καλά παιδιά της ηλικίας σας.

Το Σχολείο µας πετυχαίνει πάντοτε τους

στόχους του. Ρωτήστε τους µαθητές µας

που φοίτησαν φέτος στην Α΄ τάξη και σί-

γουρα θα βεβαιωθείτε. 

Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος»,

ιδρύθηκαν µε κύριο σκοπό να λειτουργούν

σαν µια µεγάλη πνευµατική οικογένεια, µέ-

σα στην οποία θα απολαµβάνουν οι µαθητές

ώρες δηµιουργικές και ευχάριστες και θα

χαίρονται για τις γνώσεις που θ’ αποκτούν

µε όλες τις σύγχρονες µεθόδους, από τους

άξιους εκπαιδευτικούς µας.

Αγαπητοί µας φίλες και φίλοι, συµφέρον

σας είναι να ζητήσετε από τους Γονείς σας

να έρθετε µαζί στα νέα Εκπαιδευτήριά µας,

για να σιγουρευτείτε για την ποιότητα και

τους στόχους µας. Εφόσον γνωριστούµε και

σας αρέσει το Σχολείο µας, τότε σας βεβαι-

ώνουµε πως θα ξεκινήσει ανάµεσά µας µια

γόνιµη συνεργασία και µια υπέροχη και ό-

µορφη φιλία.

Ευελπιστούµε πως θα αναγνωρίσετε σεις,

οι ευέλπιδες έφηβοι ότι το Σχολείο µας

φτιάχτηκε για σας, για το παρόν και το µέλ-

λον σας.

Σας σφίγγουµε φιλικά το χέρι και σας πε-

ριµένουµε στην παρέα µας.

(Οι φίλοι των ∆ηµοσίων Σχέσεων, Ε.Α.Π.)

«Θεόν φοβου πρώτιστα καί γονεις τίµα» (Γρηγόριος Θεολόγος).

Πρώτα απ’ όλα να σέβεσαι τον Θεόν και να τιµάς τους γονείς σου.

...........

...........

KKάάθθεε µµήήνναα 

™™··˜̃ ÎÎ··ÏÏÔÔ‡‡ÌÌÂÂ 
ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÚÚ¤¤·· ÌÌ··˜̃
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««ΠΠΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΖΖΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ ΣΣΤΤΟΟ 
ΤΤΕΕΛΛΟΟΣΣ ΤΤΗΗΣΣ ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΗΗΣΣ ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑΣΣ»»

Φέτος ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα στο Γυ-
µνάσιο. Επειδή άκουγα τι γινόταν στα άλλα γυ-
µνάσια αποφάσισα και έπεισα τους γονείς µου να
µε γράψουν στα εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύ-
λος». Τα εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος»
διαφέρουν από τα άλλα σχολεία. Η σχολική ενδυ-
µασία των εκπαιδευτηρίων είναι πολύ ωραία και µε
ωραία χρώµατα, που αρέσει στα περισσότερα παι-
διά.

Μετά από ένα µήνα που είχαµε µπει στο κλίµα
του σχολείου και είχαµε γνωρίσει καλά όλους
τους καθηγητές, αρχίσαµε τις διάφορες εκδροµές
και δραστηριότητες. Κάποια σηµεία που έχουµε ε-
πισκεφθεί µε τις εκδροµές και τους περιπάτους.

Μετά από ένα µήνα που είχαµε µπει στο κλίµα
του σχολείου και είχαµε γνωρίσει καλά όλους
τους καθηγητές, αρχίσαµε τις διάφορες εκδροµές
και δραστηριότητες. Κάποια µέρη που έχουµε επι-
σκεφθεί είναι: το Πλανητάριο, το κάστρο της Αρ-
χαίας Κορίνθου, η Αίγινα κ.ά. Εκτός από τις εκ-
δροµές, συχνά βλέπαµε και βίντεο ιστορικά, για
τις Μυκήνες, το Μ. Αλέξανδρο κ.ά.

Οι καθηγητές µας εξάλλου συγκρινόµενοι µε
άλλους των δηµοσίων σχολείων δεν έχουν καµία
σχέση µε αυτούς. Είναι όλοι ευγενικοί και υποµο-
νετικοί και διδάσκουν τόσο καλά το µάθηµα, έτσι
ώστε σχεδόν όλα τα παιδιά τους καταλαβαίνουν.
Βέβαια δεν είναι καλοί µόνο σαν καθηγητές, αλλά
και σαν χαρακτήρες, γιατί στα διαλείµµατα ή στις
εκδροµές έρχονται και παίζουν ή συζητάνε µαζί
µας.

Το σχολείο µου δεν έχει µόνο καλές αρχές, αλ-
λά είναι και πάρα πολύ καθαρό. Οι τουαλέτες είναι
και αυτές πολύ καθαρές και δεν µυρίζουν άσκηµα,
όπως συµβαίνει σε άλλα σχολεία. Το προαύλιο εί-
ναι τεράστιο µε γήπεδο βόλεϊ και γήπεδο µπά-
σκετ, όπου παίζουµε στη γυµναστική και στο διά-
λειµµα. Μόλις µπαίνουµε στην κάθε τάξη βλέπου-
µε να είναι στολισµένη µε τις εργασίες - project
που φτιάχνουµε και βλέπουµε µέσα από τα µεγά-
λα παράθυρα της τα Ίσθµια, την Ξυλοκέριζα και
την Ακροκόρινθο.Το Γενάρη, η ∆ιεύθυνση του
Σχολείου αποφάσισε να βγάζουµε κάθε µήνα ένα
περιοδικό που λέγεται «ο Πυρσός». Το περιεχόµε-
νό του είναι πάντα πολύ ενδιαφέρον και γράφεται
από εµάς. Χάρη σε αυτό το περιοδικό έχουν γρα-
φτεί πολλά άρθρα για το σχολείο µας µε επαίνους
και συγχαρητήρια.

Το πρωί µετά την προσευχή µας κάνουµε συνή-
θως έπαρση Σηµαίας και ο πνευµατικός υπεύθυνος
µας αναπτύσσει για 3 - 4 λεπτά, το µήνυµα της η-

µέρας, ενισχυτικό για όλους µας. Και χάρη στην
καλή εικόνα που έχει δώσει το σχολείο µας µε τα
εκπαιδευτικά του προγράµµατα, στις παρελάσεις,
εκδροµές κ.ά. µας δίνουν συγχαρητήρια και µας
λένε ότι είµαστε το παράδειγµα για άλλα σχολεία.

Το Σχολείο µας είναι το καλύ-
τερο, γιατί έχει καλούς καθηγη-
τές, καλές αρχές, καλή καθαριό-
τητα, βρίσκεται σε καλή τοποθε-
σία, αλλά πάνω από όλα διδά-
σκουν καλά τα µαθήµατα και στο
σπίτι δε δυσκολευόµαστε καθό-
λου. Βλέπω τον εαυτό µου ο-
πωσδήποτε εδώ και του χρό-
νου!!!

Μ.Θ.Κ. Α΄ Γυµνασίου

««ΤΤΟΟ ΧΧΡΡΗΗΜΜΑΑ ∆∆ΟΟΥΥΛΛΟΟΣΣ ΉΉ ΑΑΦΦΕΕΝΝΤΤΙΙΚΚΟΟ»»
Η καθηγήτριά µας µια µέρα µας ανέπτυξε την

ορθή στάση που πρέπει να παίρνει ο σωστός άν-
θρωπος απέναντι στο χρήµα και τον πλούτο. Η ά-
ποψή της φώτισε τη σκέψη µου και θέλω γι’ αυτό
να σας µιλήσω.

∆εν αρνείται κανείς τη µεγάλη σηµασία και αξία
που έχει το χρήµα στη ζωή µας. Το χρήµα, το ΕΥ-
ΡΩ, είναι ένα µέσον µε το οποίο συναλλάσσεται ό-
λος ο κόσµος. ∆υστυχώς όµως για τους πολλούς
σήµερα το µέσον αυτό έχει γίνει σκοπός. Ο άν-
θρωπος της καταναλωτικής κοινωνίας µας, λα-
τρεύει το χρήµα σαν θεό. Το Ευρώ είναι στην πρά-
ξη ο αφέντης και δούλος είναι ο κάτοχός του. Πι-
στεύοντας ο άνθρωπος στην παντοδυναµία του
χρήµατος διαπράττει κάθε παρανοµία και απαν-
θρωπιά σε βάρος της κοινωνίας: Αδικίες, κλοπές,
ληστείες, εµπρησµούς, δολοφονίες και ό,τι φαντα-
στεί κανείς διαπράττεται µε στόχο την απόχτηση
του χρήµατος. Αυτά νοµίζω δεν είναι λόγια υπερ-
βολής. Βάλτε προς στιγµήν στο µυαλό σας, ότι τη
θέση του µεγαλύτερου αγαθού στη ζωή, την κατέ-
χει το χρήµα, τα πλούτη. Και τότε µε βάση την κοι-
νή λογική πέστε µας αν µπορεί αν σταθεί.... τίποτε
όρθιο. Μια απόδειξη και η διαφθορά που δέρνει τις
σύγχρονες κοινωνίες. Μήπως η
κύρια αιτία της δεν είναι η λύσσα
του ανθρώπου για την απόκτηση
του πλούτου και σε τελευταία α-
νάλυση του χρήµατος; Συνεπώς,
µε την αντιστροφή που έχει κά-
νει ο σηµερινός άνθρωπος, από
αφέντης έχει καταντήσει δού-
λος, αιχµάλωτος του µαµωνά
του. (βλ. Ματθ. στ΄,24).

Ε.Α.Κ. Α΄ Γυµνασίου
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««ΟΟΙΙ ΕΕΝΝΤΤΥΥΠΠΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ ΜΜΟΟΥΥ 
ΑΑΠΠΟΟ ΜΜΙΙΑΑ ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΑΑ»»

Ο εµφύλιος πόλεµος στην Αµερική µεταξύ Βορ-
ρά και Νότου τελείωσε. Ο Βορράς νίκησε, µε απο-
τέλεσµα οι νέγροι να απελευθερωθούν και να α-
ναγνωριστούν ως πολίτες και να µην είναι πλέον
δούλοι. 

Παρά όµως την τυπική αναγνώριση της ισότη-
τας, οι λευκοί δεν ήθελαν να συνυπάρχουν µαζί
τους. Έτσι, όταν ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. πρότεινε
την «ενσωµάτωση», δηλαδή νέγροι και λευκοί να
συνυπάρχουν και τα παιδιά των νέγρων να µην πη-
γαίνουν σε σχολεία άθλιας ποιότητας αλλά στα
σχολεία των λευκών, άρχισε ένας πόλεµος µεταξύ
της πολιτείας και του Προέδρου.

Για να ξεκινήσει το πρόγραµµα αυτό ο Ο.Η.Ε. ε-
πέλεξε πέντε παιδιά µε βάση τις ικανότητές τους
και τη σχολική τους επίδοση. Ανάµεσά τους ήταν
και η Ρούµπη Νελ. Η Ρούµπη τελικά ήτανε η µόνη
από τα πέντε παιδιά που πήγε σε σχολείο λευκών.
Η υπόθεσή της προκάλεσε συγκίνηση, έντονες α-
ντιδράσεις και σε πολλές σκηνές θυµό. Όµως σ΄
όλες τις σκηνές κυριαρχούσε το αθώο της προσω-
πάκι, που την έκανε να µοιάζει µε ενσαρκωµένο
άγγελο που στα µάτια του είχε το µέλλον όλου
του κόσµου.

Σε πολλά σηµεία της ταινίας ένιωσα τροµερή λύ-
πη. Χάρηκα όµως όταν στη διαδροµή της Ρούµπη
έδωσε φως ένας λευκός ψυχολόγος µε τη γυναί-
κα του, που βοήθησαν εθελοντικά τη Ρούµπη. Αυ-
τοί, στην προσπάθειά τους να ανακαλύψουν από
πού η Ρούµπη αντλούσε τόση δύναµη για να ξε-
περνά την εχθρότητα και την κακία των συναν-
θρώπων της, ανακάλυψαν ότι προσευχόταν γι΄ αυ-
τούς στο Θεό, ώστε να καταλά-
βουν το σφάλµα τους. Αυτό που
µε εντυπωσίασε ήταν ότι η ιστο-
ρία ήταν αληθινή!

Θα ήθελα να δώσω συγχαρητή-
ρια σε αυτούς που έφτιαξαν αυτή
την ταινία ποιότητας, µε τα τόσο
ωραία µηνύµατα, καθώς και στο
σχολείο µου που την επέλεξε για
προβολή. 

Ι.Α.Λ. Α΄ Γυµνασίου

««ΕΕΠΠΙΙΣΣΚΚΕΕΨΨΗΗ ΣΣΤΤΟΟ ΠΠΛΛΑΑΝΝΗΗΤΤΑΑΡΡΙΙΟΟ
ΤΤΗΗΣΣ ΑΑΘΘΗΗΝΝΑΑΣΣ»»

Λατρεύω τις εκδροµές µε το σχολείο µου και γι’

αυτό δεν έχω χάσει ούτε µία. Κάποιες τις έχω ξε-

χωρίσει ιδιαίτερα. Μία απ΄ αυτές είναι η εκπαιδευ-

τική εκδροµή που πήγαµε την περασµένη Πέµπτη

στο Ψηφιακό Πλανητάριο της Αθήνας.

Η διαδροµή ήταν κουραστική, αλλά άξιζε τον κό-

πο. Άξιζε. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγµή κα-

θώς αντίκρισα το πολυτελέστατο και καλά διακο-

σµηµένο κτήριο, µε τη µεγάλη επιβλητική του πόρ-

τα. Όταν µπήκαµε µέσα ξαφνιάστηκα, γιατί είχαν

µαζευτεί παιδιά από διάφορα σχολεία. Περιµέναµε

ώρα στην αίθουσα υποδοχής. Σε κάποια στιγµή πί-

στεψα πως θα µέναµε εκεί αιώνια. Ξάφνου η πο-

λυπόθητη στιγµή έφτασε. Ένας κύριος µε δυνατή

φωνή µας είπε, ένα ένα σχολείο, να µπούµε στην

αίθουσα προβολής. 

Με το που πάτησα µέσα το πόδι µου, έµεινα ά-

φωνη στη θέα της φαντασµαγορικής οθόνης. Κα-

θίσαµε γρήγορα καθώς φοβόµασταν να µη µας

πιάσουν τις θέσεις. Τα καθίσµατα ήταν αναπαυτικά

και η µουσική που είχαν βάλει πρόδιδε το περιεχό-

µενο της ταινίας. 

Ευτυχισµένη ένιωσα από την ταινία, που όχι µό-

νο την παρακολουθούσα, αλλά αισθανόµουν πως

ήµουν και εγώ στο διαστηµόπλοιο και έβλεπα τους

πλανήτες να πέφτουν πάνω µου. Στην αίθουσα µε-

ρικοί άρχιζαν να ουρλιάζουν τις

στιγµές που συγκρούονταν δύο

πλανήτες και όταν η αίθουσα

σκοτείνιαζε απότοµα. 

Έφυγα από το πλανητάριο µε

τις καλύτερες εντυπώσεις.

Μ.Μ.Α. Α΄ Γυµν.
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Φίλοι µου, σύντοµα έλαβα νέα εντολή

απ’ τη ∆ιεύθυνση να παραδώσω νέο ρε-

πορτάζ. Επειδή µε ενδιαφέρει η ενηµέρω-

σή σας, αµέσως στρώνοµαι και σας µεταδί-

δω:

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ 

68ΩΡΟΦΟΣ ΟΥΡΑΝΟΞΥΣΤΗΣ.

Νέος ουρανοξύστης 68 ορόφων θα ανε-

γερθεί στο Ντουµπάι της Νέας Υόρκης. Κά-

θε όροφος θα περιστρέφεται στον κάθετο

άξονα του κτιρίου, ανεξάρτητα από τους

άλλους ορόφους και µάλιστα ελεγχόµενος

από σύστηµα... φωνητικών εντολών! Ο

πύργος αυτός  θα περιλαµβάνει διάφορα

γραφεία, διαµερίσµατα και ελικοδρόµιο

στον 64ο όροφο. Το τελευταίο επίπεδο θα

βρίσκεται στο ύψος των 313 µέτρων! Θα ε-

γκατασταθεί σ’ έναν κεντρικό κύλινδρο. 48

ανεµογεννήτριες θα τοποθετηθούν οριζό-

ντια ανάµεσα στους περιστρεφόµενους ο-

ρόφους και θα παράγουν 1,2 εκατοµµύρια

κιλοβατώρες ηλεκτρικού ρεύµατος ετη-

σίως. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν σε

µόλις ενάµιση χρόνο. Πρόκειται για ένα πο-

λύ τολµηρό εγχείρηµα. (Από την εφηµ. «Το

Βήµα», 24/4).

ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΙΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ... Υ

ΠΟΒΡΥΧΙΕΣ. 

Οι περιοχές που απειλούνται από την ά-

νοδο της στάθµης της  θάλασσας και κινδυ-

νεύουν να πληγούν πρώτες, είναι µερικές

από τις πιο πυκνοκατοικηµένες παράκτιες

µεγαλουπόλεις του πλανήτη. Από τη Νέα

Υόρκη και το Τόκιο, ως τη Σαγκάη και την

Ντάγκα του Μπαγκλαντές. Η άνοδος της

στάθµης της θάλασσας είναι αποτέλεσµα

του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της υ-

περθέρµανσης που αυτό προκαλεί. 

(Από την εφηµ. «Το Βήµα», 28/3). Αλή-

θεια, ποιος ευθύνεται για τα τραγικά αυτά

οικολογικά φαινόµενα; Μήπως λίγο - πολύ

όλοι µας;

«Ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ (460 - 377 π.Χ.) 

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ. 

Στην Κω πολύτιµα φυτά και βότανα της

ελληνικής χλωρίδας, έχουν φυτευτεί (100

και προβλέπονται άλλα 50) σε µια όαση 380

ÁÁÈÈ·· ÛÛ··˜̃ ÙÙÔÔ˘̆˜̃ ÂÂÊÊ‹‹‚‚ÔÔ˘̆˜̃
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στρεµµάτων. Σκοπός του Ι-

δρύµατος «Ο κήπος του Ιππο-

κράτη» στην Κω, είναι να υ-

πάρξει µια καλύτερη προβολή

της αρχαίας ελληνικής ιατρι-

κής. Ο επισκέπτης πληροφο-

ρείται για τη χρήση και τις θε-

ραπευτικές ιδιότητες των φυτών, που και

σήµερα αποτελούν σκευά-σµατα φαρµάκων

κ.α. 256 είναι τα θεραπευτικά

φυτά που είχε επισηµάνει ο

Ιπποκράτης. Το ξέρατε πως

από το φλοιό της ιτιάς βγήκε

η ασπιρίνη; (Από την εφηµ.

«Καθηµερινή», 20/5)

∆ΕΝ ΕΧΩ ΚΙΝΗΤΟ, ΕΙΜΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ. 

Μια νέα εξάρτηση

της εποχής µας, σε

σηµείο που να γίνεται

«επιβολή», όπως επι-

σηµαίνει η κλινική

Ψυχολόγος κ. Μαρία

Λαζαρίδου, είναι το

κινητό τηλέφωνο. Υ-

πάρχουν πολλοί ε-

παγγελµατίες που α-

φήνουν το κινητό να τους «κυνηγάει» και

τα Σαββατοκύριακα. Υπάρχουν όµως και

άλλοι που δηλώνουν ευτυχισµένοι που α-

παλλάχτηκαν απ’ αυτό. Όλα είναι θέµα ο-

ρίων. Εµείς επιλέγουµε αν θέλουµε να εί-

µαστε άνθρωποι εγκλωβισµένοι ή ελεύθε-

ροι, αναφέρει χαρακτηριστικά η κλινική Ψυ-

χολόγος. (Από την εφηµ. «Πολίτης»,3/5).

Άραγε σεις, σε ποια κατηγορία θα θέλατε ν’

ανήκετε; Ελεύθεροι ή σκλαβωµένοι;

ΕΞΙΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ. 

Οριστική απαλλαγή από τη βλαβερή συ-

νήθεια του καπνίσµατος χωρίς κανένα κό-

στος προβάλλει η µέθοδος «Electromeridian

Kobra». Η ανώδυνη θεραπεία που ακολου-

θεί βασίζεται στην  «ωτοθεραπεία». Μία µό-

νο επίσκεψη 30 λεπτών αρκεί, για να στα-

µατήσουν το κάπνισµα. (Από την εφηµ.

Metro, 8/5). «Κάλλιο αργά παρά ποτέ», λέει

ο λαός µας. Ωραία ζωή χωρίς τσιγάρο.

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ 

ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΓΙΑ ΘΥΣΙΕΣ. 

Οι Έλληνες προτίθενται ν’ αλλάξουν συ-

νήθειες, για ν’ αντιµετωπιστεί το φαινόµενο

του θερµοκηπίου, σύµφωνα µε τα στοιχεία

πανελλαδικής δηµοσκόπησης (16-20 Απρι-

λίου). Αντιλαµβάνονται ότι η λύση του είναι

και στο δικό τους χέρι, δηλώνουν αποφασι-

σµένοι: Ν’ αλλάξουν τις καθηµερινές τους

συνήθειες, να µειώσουν την κατανάλωση ε-

νέργειας στο νοικοκυριό, τη χρήση Ι.Χ. κ.α.

(Από την εφηµ. «Το Βήµα»,27/4). Συµφω-

νούµε, γιατί «Το’ να χέρι νίβει τ’ άλλο και τα

δυο το πρόσωπο». 

Ο δικός σας ρεπόρτερ
Α.Π.Π. Α΄ Γυµν.

(Με τη φροντίδα της ∆ιεύθυνσης)
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Τι πρότυπα έχουν από τους µεγάλους τα

παιδιά µας; Απογοητευτική η απάντηση:

Ζει στο πετσί τους το ψέµα, η υποκρισία, η

ασυνέπεια, η επιπολαιότητα. Και αυτά ξεκι-

νούν από τους υψηλά ισταµένους και φθά-

νουν µέχρι τον τελευταίο πολίτη. Τι να µι-

µηθούν τα παιδιά, όταν τηλεόραση, διαδί-

κτυο, ραδιόφωνο, τύπος συναγωνίζονται,

ποιος θα πει και θα παρουσιάσει µε προ-

κλητικότητα τις περισσότερες αθλιότητες

για εξυπηρέτηση ανοµολόγητων συµφερό-

ντων;

Λοιπόν, από πού και πώς ξεκινάει η οικο-

δόµηση µιας νέας ευνοµούµενης κοινω-

νίας; Αναµφισβήτητα από την καλώς εννο-

ούµενη παιδεία. Με την παιδεία διαπλάθε-

ται ο νέος άνθρωπος σε ολοκληρωµένη η-

θική προσωπικότητα. Αυτήν την αλήθεια

διδάσκει το παρελθόν, αυτήν αναγνωρίζει

και το παρόν, µε τα αρνητικά αποτελέσµα-

τα της αποστασίας του ανθρώπου της επο-

χής µας. 

Ο µοναδικός λόγος που ιδρύθηκαν πρό-

σφατα τα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ», είναι η καλλιέργεια γνήσιας Ελ-

ληνορθόδοξης Παιδείας στη νέα γενιά. 

Όπως λειτουργούν σήµερα τα περισσό-

τερα σχολεία ούτε την ιστορική τους προ-

έλευση και παράδοση ικανοποιούν, ούτε

στις σύγχρονες απαιτήσεις ποιότητας ζω-

ής ανταποκρίνονται. Γνωστό είναι ότι κάθε

σχολείο, εξ ορισµού, είναι πρώτα ανθρωπι-

στικό και κατόπιν επαγγελµατικό. Όταν πε-

ριορίζεται ο σκοπός του Σχολείου µόνο

ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ

ÂÓ· Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ

στις οικονοµικές και ωφελιµιστικές αξίες,

τότε εκτρέπεται και χάνει τον παιδευτικό

του χαρακτήρα. Την εκτροπή αυτή ο µεγα-

λύτερος φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο

Πλάτωνας, την καταπολεµεί µε αγανάκτη-

ση και την ονοµάζει «βάναυσον» και «ανε-

λεύθερον» (βλ. Πλάτωνος Νόµοι, 644 Α).

«Την δε εις χρήµατα τείνουσαν ή τινα προς

ισχύν ή και προς άλλην τινά σοφίαν άνευ

νου και δίκης, βάναυσον τ’ είναι και ανε-

λεύθερον και ουκ αξίαν το παράπαν παιδεί-

αν καλείσθαι».) Στις µέρες µας η µονοµε-

ρής απόκλιση του Σχολείου προς επαγγελ-

µατική κατεύθυνση έχει καταπνίξει τον αν-

θρωπιστικό του χαρακτήρα. Αλλά εκείνο

που αναδεικνύει το Σχολείο γνήσιο µορ-

φωτικό ίδρυµα είναι το πνεύµα που µέσα σ’

αυτό επικρατεί και το παιδαγωγικό ήθος

των εκπαιδευτικών του. Το Σχολείο, εξ ορι-

σµού - επαναλαµβάνουµε - είναι υπεύθυνο

για τη µόρφωση του ανθρώπου. Υπεύθυνο

για την ευτυχία ή τη δυστυχία του, καθώς

διαθέτει ισχυρότατες µορφωτικές δυνά-

µεις. Αναλογισθείτε µόνο ότι ο σύγχρονος

άνθρωπος φοιτά, κατά κανόνα, δώδεκα ο-

λόκληρα χρόνια, τα πιο γόνιµα της ζωής

του, στο Σχολείο. Το γεγονός αυτό είναι

πολύ σηµαντικό, καθώς επιδρά αποφασι-

στικά στη διαµόρφωση του χαρακτήρα του

αναπτυσσόµενου ανθρώπου. Μακάρι να το

είχαν αυτό συνειδητοποιήσει όλοι οι γο-

νείς και µε γνώµονα αυτό να αποφάσιζαν

σε ποιο σχολείο να στείλουν τα παιδιά

τους. Το Σχολείο µορφώνει. Αυτό είναι µια

µεγάλη αλήθεια. Αλλά εξίσου είναι αληθι-
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νό και το ότι το σχολείο κάποτε παραµορ-

φώνει. Πότε; Όταν έχει απολέσει την παι-

δευτική αποστολή του. Και δυστυχώς, συµ-

βαίνει αυτό το κακό, στις µέρες µας.

Τα ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΑ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ» είναι µια προσπάθεια Ελληνορ-

θόδοξης Παιδείας στην απαιδεία των και-

ρών µας. Προσφέρουν άρτια πνευµατική

συγκρότηση µε γνώσεις, ήθος και αξιοπρέ-

πεια. Χαρίζουν σιγουριά στους Γονείς για

την ασφάλεια των παιδιών τους από τους

κινδύνους που διατρέχουν σήµερα οι έφη-

βοι και οι νέοι. Το νέο διδακτήριο Γυµνάσιο

- Λύκειο στεγάζεται και λειτουργεί υπο-

δειγµατικά από το σχολικό έτος 2005 -

2006 µέσα σε άνετες αίθουσες νεόδµητου

διώροφου σχολικού κτηρίου.

Το φιλικό περιβάλλον και η εγκάρδια συ-

νεργασία µαθητών και εκπαιδευτικών απο-

τελεί το ιδανικό πλαίσιο και την εγγύηση

για την ανάπτυξη των γνώσεων και του ή-

θους των µαθητών.

Βοηθάει τους µαθητές να συνδυάζουν

κατάκτηση γνώσεων µε τους κοινωνικούς

προβληµατισµούς τους και να ανευρίσκουν

σωστές λύσεις στα προβλήµατα της ζωής

τους.

Ιδιαίτερη φροντίδα δίνεται στην καλλιέρ-

γεια της γλωσσικής τους έκφρασης, ώστε

να διατυπώνουν τις σκέψεις τους µε σαφή-

νεια και ορθότητα στον προφορικό και τον

γραπτό λόγο. 

Το πρόγραµµα των µαθηµάτων ξένων

γλωσσών ενισχύεται µε πρόσθετες ώρες

διδασκαλίας. Τα µαθήµατα των Ελληνικών

(Αρχαίων και Νέων), των Μαθηµατικών και

της Πληροφορικής οργανώνονται µε νέες

µεθόδους διδασκαλίας. 

Επιπλέον οι στόχοι επιτυγχάνονται:

Με οργανωµένες µορφωτικές επισκέ-

ψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, Μουσεία,

βιοµηχανίες, τυπογραφικές µονάδες, ε-

ρευνητικά κέντρα κ.ά.

Με προγραµµατισµένες πολιτιστικές εκ-

δηλώσεις, όπως σχολικές εορτές, θεατρι-

κές παραστάσεις κ.ά. 

Με εκδηλώσεις για ανάπτυξη προνοια-

κής και οικολογικής ευαισθητοποίησης. 

Οι πιο πάνω αναφορές σχετικά µε τον

τρόπο λειτουργίας των Εκπαιδευτηρίων

«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» είναι, χάριν συ-

ντοµίας, µόνον ενδεικτικές.

Ολοκληρώνουµε αυτή την αναφορά µε

την επισήµανση:

Αν η άποψη πως η παιδεία της χώρας µας

είναι σήµερα ο «Μεγάλος Ασθενής», αν οι

αρχές και η λειτουργία των Εκπαιδευτη-

ρίων «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» βρίσκουν

σύµφωνους σας τους γονείς - αναγνώ-

στες, αν θέλετε να σπουδάζει το παιδί σας

σε ένα Σχολείο Ελληνορθόδοξης Παιδείας,

Σας αποµένει να εκπληρώσετε ένα γονικό

καθήκον: 

Να επισκεφθείτε πρώτα τα Εκπαιδευτή-

ρια «Απόστολος Παύλος» (Ισθµός Κορίν-

θου, τηλ. 27410 - 29663) για να βεβαιωθεί-

τε, αν αυτά που γράφουν στα χαρτιά απει-

κονίζουν και την πραγµατικής τους υπό-

σταση. Και τότε να ενεργήσετε δεόντως.

(Από τη ∆ιεύθυνση των ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗ-

ΡΙΩΝ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»)
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∆· ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ÚÈ· “ ∞ ¶ √ ™ ∆ √ § √ ™  ¶ ∞ À § √ ™ ”

∂›Ó·È ÌÈ· ÚfiÙ·ÛË ∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍË˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ··È‰Â›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜.

ñ¶ÚÔÛÊ¤ÚÔ˘Ó ¿ÚÙÈ· ÓÂ˘Ì·ÙÈÎ‹ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜, ‹ıÔ˜ Î·È ÛÂ‚·ÛÌfi.

ñ Ã·Ú›˙Ô˘Ó ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÛÙÔ˘˜ °ÔÓÂ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜

ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ.

™ËÌ. ∏ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›˜.

∂  È Û Î Â Ê ı Â › Ù Â  Ì · ˜  ‹  Ù Ë Ï Â Ê ˆ Ó ‹ Û Ù Â  Ì · ˜
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Μαθητικό Περιοδικό 
των ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΩΝ 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
Ισθµός Κορίνθου   
Τηλ. 27410- 29663

59820 • Fax: 27410 75727

∞ ¶ √ ™ ∆ √ § √ ™  ¶ ∞ À § √ ™ ”

Ë˜ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ··È‰Â›· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ Ì·˜.

Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÂ ÁÓÒÛÂÈ˜, ‹ıÔ˜ Î·È ÛÂ‚·ÛÌfi.

ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜

·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ó¤ÔÈ.

Ó Ì·ıËÙÒÓ Ì·˜ ÚÔ‚Ï¤ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÓˆÚ›˜.

· ˜  ‹  Ù Ë Ï Â Ê ˆ Ó ‹ Û Ù Â  Ì · ˜
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∞∞ÓÓ ÂÂ››ÛÛÙÙÂÂ ((··ÎÎfifiÌÌ··)) ðð··ÈÈ‰‰ÈÈ¿¿,, ÌÌððÔÔÚÚÂÂ››ÙÙÂÂ ÓÓ·· ÊÊ··ÓÓÙÙ··ÛÛÙÙÂÂ››ÙÙÂÂ ÌÌÂÂ ððfifiÛÛËË ··ÓÓ˘̆ððÔÔÌÌÔÔÓÓËËÛÛ››··
ððÂÂÚÚÈÈÌÌ¤¤ÓÓ··ÌÌÂÂ ÙÙËËÓÓ ÙÙÂÂÏÏÂÂ˘̆ÙÙ··››·· ËËÌÌÂÂÚÚ‹‹ÛÛÈÈ·· ÂÂÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ‹‹ ÙÙËË˜̃ ¯̄ÚÚÔÔÓÓÈÈ¿¿˜̃!! ¶¶¤¤ÌÌððÙÙËË,, 1100 ªª··˝̋ÔÔ˘̆
22000077.. ∆∆fifiððÔÔ˜̃ ððÚÚÔÔÔÔÚÚÈÈÛÛÌÌÔÔ‡‡:: ËË ∞∞››ÁÁÈÈÓÓ··.. ∞∞ÓÓ¿¿ÛÛ·· ··ÓÓ··˙̇ˆ̂ÔÔÁÁÔÔÓÓËËÙÙÈÈÎÎ‹‹ ððÚÚÈÈÓÓ ÙÙÔÔÓÓ ··ÁÁÒÒÓÓ··

ÙÙˆ̂ÓÓ ÂÂÍÍÂÂÙÙ¿¿ÛÛÂÂˆ̂ÓÓ!! ∫∫··ÈÈ ððÚÚ··ÁÁÌÌ··ÙÙÈÈÎÎ¿¿,, ËË ÂÂÎÎ‰‰ÚÚÔÔÌÌ‹‹ ··˘̆ÙÙ‹‹ ··ððÔÔ‰‰ÂÂ››¯̄ÙÙËËÎÎÂÂ ËË ððÈÈÔÔ ÂÂððÈÈÙÙ˘̆--
¯̄ËËÌÌ¤¤ÓÓËË,, ÎÎ··ııÒÒ˜̃ ÛÛ˘̆ÓÓ‰‰‡‡··ÛÛÂÂ ÙÙ·· ððÔÔÏÏÏÏ¿¿ ‰‰ÈÈ··ÊÊÔÔÚÚÂÂÙÙÈÈÎÎ¿¿ ÛÛÙÙÔÔÈÈ¯̄ÂÂ››·· ððÔÔ˘̆ ··ÓÓ··˙̇ËËÙÙ¿¿ ÎÎ··ÓÓÂÂ››˜̃

··ððfifi ÌÌÈÈ·· ··ððfifi‰‰ÚÚ··ÛÛËË::

Πρώτα πρώτα το ταξίδι µέσα
στο χαρούµενο «ανοιχτό γαλά-
ζιο της θάλασσας», µε το δρο-
σερό αεράκι και την ανήσυχη
παρέα των γλάρων( ύστερα την
επίσκεψη και ξενάγηση σε ση-
µαντικά αξιοθέατα του νησιού:
Ναός Αφαίας, αρχαιολογικό
µουσείο κ.ά.( αναµφίβολα και
το προσκύνηµα στο µοναστήρι
και τον τάφο του ζωντανού,
θαυµατουργού αγίου του και-
ρού µας, του Αγίου Νεκταρίου,
του οποίου τη χάρη νιώθεις διά-
χυτη( περιδιάβαση σε γραφικά
και τουριστικά µέρη( φαγητό
στην παραλία µε θέα και αύρα
θαλασσινή( και στη σενέχεια,
παιχνίδι οργανωµένο µε την α-
γάπη και την εφευρετικότητα
των καθηγητών µας... Αυτό θα
πει ψυχαγωγία και ανανέωση!
Και στο τέλος; Κάτι απροσδό-
κητο αλλά ευχάριστο: Οι υπεύ-
θυνοι του µουσείου, ο καπετά-
νιος του φέρυ µποτ κι άλλοι πε-
ραστικοί µας έδωσαν συγχαρη-
τήρια για την ωραία παρουσία
και τη σωστή στάση µας, που,
όπως έλεγαν, δεν συγκρίνεται
µε αυτή των άλλων σχολείων...

16 Μαΐου, απόδοση του Πάσχα. Μαθητές καιεκπαιδευτικοί του σχολείου µας συµµετείχαµεστον εκκλησιασµό που έγινε, για να πάρουµεδύναµη και φώτιση εν όψει των εξετάσεων. Α-ξιοσηµείωτο είναι πως οι µισοί σχεδόν µαθητέςσυµµετείχαν στο µυστήριο της Θ. Ευχαριστίας,αφού την προηγούµενη µέρα είχαν προετοιµα-στεί µε δική τους πρωτοβουλία µε το µυστήριοτης ι. Εξοµολογήσεως. Νιώσαµε τη µέρα αυτήσαν ηµέρα χαράς! Την ιδιαιτερότητά της τη συ-µπλήρωσε το κέρασµα που πήραµε στο τέλος.
Μας αρέσει που µας
φροντίζουν στο
σχολείο µας! ∆εν
παύουµε να είµαστε
παιδιά...
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Ο Παρατηρητής 
και η παρέα του

Μια σηµαντική ευκαιρία που είχαµε

αυτό το µήνα ήταν η εκπαιδευτική πα-

ρουσίαση για την Κυκλοφοριακή Αγω-

γή που παρακολουθήσαµε σε ηλεκτρο-

νική µορφή. Ο Αξιωµατικός της Αστυ-

νοµίας κ. ∆ηµήτριος Πολύζος, συνερ-

γάτης του συλλόγου «Κοινωνική Προ-

σπάθεια» µας επισκέφθηκε και µας ε-

νηµέρωσε µε τρόπο ζωντανό, ευχάρι-

στο και σύγχρονο πάνω στους κανό-

νες οδικής κυκλοφορίας. Μας εξήγησε

παραστατικά τη χρησιµότητά τους και τις συνέ-

πειες της παράβασής τους. Είναι αλήθεια ότι οι

τελευταίες µας έκαναν να «µουδιάσουµε» λίγο.

Σίγουρα βέβαια είναι καλύτερο λίγο µούδιασµα

παρά ένα ατύχηµα... 

Μήνας εξετάσεων για όλους µας ο Μάιος. Για κάποιους όµως πιο βαρύς!
Το τελευταίο επίπεδο του Κέντρου Ξένων Γλωσσών του σχολείου µας προ-
ετοιµάστηκε πυρετωδώς και συµµετείχε στις εξετάσεις για το ∆ίπλωµα Αγ-
γλικών ECCE. Η σκέψη µας είναι µαζί σας, παιδιά. Καλή επιτυχία!

Στην Κατασκήνωση: 
«Περιπέτειες ωραίες, 

αναµνήσεις ζωηρές, όνειρα και
φιλίες νέες...»

22 -- 1155 ππÔÔ˘̆ÏÏ ››ÔÔ˘̆ ÁÁ ÈÈ·· ··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˘̆ ÁÁÈÈ·· ÎÎÔÔÚÚ››ÙÙÛÛÈÈ·· ËËÏÏÈÈÎÎ ››··˜̃ 1122 -- 1155 ÂÂÙÙÒÒÓÓ..

™™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··˜̃ ..

ººººÂÂÙÙ ÈÈÓÓ¤¤˜̃ ÂÂÚÚ››ÔÔ‰‰ÔÔÈÈ  ÂÂÙÙ ÈÈÓÓ¤¤˜̃ ÂÂÚÚ››ÔÔ‰‰ÔÔÈÈ 
ÏÏÂÂ ÈÈ ÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··˜̃ ÏÏÂÂ ÈÈ ÙÙÔÔ˘̆ÚÚÁÁ››··˜̃ 

ÙÙˆ̂ÓÓ ™™ÂÂÌÌÈÈÓÓ··ÚÚ›› ˆ̂ÓÓ ÌÌ··˜̃ ::ÙÙˆ̂ÓÓ ™™ÂÂÌÌÈÈÓÓ··ÚÚ›› ˆ̂ÓÓ ÌÌ··˜̃ ::

™™ÙÙËËÓÓ ∫∫··ÙÙ··ÛÛÎÎ‹‹ÓÓˆ̂ÛÛ‹‹ ÌÌ··˜̃ ::  ™™ÙÙËËÓÓ ∫∫··ÙÙ··ÛÛÎÎ‹‹ÓÓˆ̂ÛÛ‹‹ ÌÌ··˜̃ ::  
∞∞∞∞ÍÍ¤¤¯̄··ÛÛÙÙÂÂ ˜̃ ÛÛÙÙ ÈÈÁÁÌÌ¤¤˜̃ÍÍ¤¤¯̄··ÛÛÙÙÂÂ ˜̃ ÛÛÙÙ ÈÈÁÁÌÌ¤¤˜̃

„„˘̆¯̄··ÁÁˆ̂ÁÁ››··˜̃„„˘̆¯̄··ÁÁˆ̂ÁÁ››··˜̃ ,,,,
··ÏÏËËııÈÈÓÓ‹‹˜̃ ÊÊÈÈÏÏ ››····ÏÏËËııÈÈÓÓ‹‹˜̃ ÊÊÈÈÏÏ ››·· ˜̃̃̃ ÎÎ··ÈÈ ÎÎ··ÈÈ 

ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛËË˜̃ ..ÌÌfifiÚÚÊÊˆ̂ÛÛËË˜̃ ..
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Φίλοι µας,
Bρισκόµαστε στον 21ο αιώνα, τον αιώ-

να της ραγδαίας εξέλιξης των πολυµέ-
σων και της Πληροφορικής.

Το Σχολείο µας παρακολουθώντας τις
εξελίξεις αυτές, φροντίζει να έχει σηµα-
ντική υποδοµή στην υψηλή τεχνολογία
και τις τεχνολογικές προκλήσεις των και-
ρών. Οι µαθητές µας ν’ αποκτούν τις απα-
ραίτητες γνώσεις, που θα τους βοηθούν
για να µεταβούν µε επιτυχία σε Ανώτε-
ρες βαθµίδες. 

Το µάθηµα της Πληροφορικής, ως γνω-
στόν, διδάσκεται στις τρεις τάξεις του
Γυµνασίου. Ο κεντρικός κορµός του προ-
γράµµατος καθορίζεται από το Αναλυτικό
Πρόγραµµα του ΥΠΕΠΘ.

Οι µαθητές εκπαιδεύονται στις ακόλου-
θες εφαρµογές:

• Επεξεργασία κειµένου και Λογιστικά
Φύλλα.

• ∆ίκτυα και προγράµµατα διαχείρισής
τους.

• ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικού Ταχυδροµεί-
ου.

• Πρόγραµµα επεξεργασίας εικόνας.
Μαθαίνουν το περιβάλλον των

Windows, καθώς και το βασικό λειτουργι-
κό σύστηµα DOS µαζί µε τις δυνατότητες
που αυτό προσφέρει για τον έλεγχο των
λειτουργιών του υπολογιστή.

∆ιδάσκονται τις βασικές αρχές δοµηµέ-

νων γλωσσών προγραµµατισµού, όπως η
Pascal, την οποία χρησιµοποιούν για την
επίλυση απλών µαθηµατικών εφαρµο-
γών. Και τώρα προχωρούµε:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Χρησιµοποιούµε οπτικοακουστικά συ-
στήµατα, όχι µόνο στο µάθηµα της Πλη-
ροφορικής, αλλά και για την πληρέστερη
διδασκαλία άλλων µαθηµάτων (π.χ. Γεω-
γραφία, Ιστορία κ.ά.).

Παρουσιάζοµε στο τεύχος αυτό: α) τα
συστήµατα ανάπτυξης πολυµέσων και β)
εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του
Internet.

α) Συστήµατα ανάπτυξης 
πολυµέσων.

Η συσκευή βίντεο χρησιµοποιείται στα
συστήµατα ανάπτυξης εφαρµογών για
την εισαγωγή έτοιµης εικόνας βίντεο.

Η κάρτα video (video grabber) είναι έ-
νας ψηφιοποιητής βίντεο, που έχει τη δυ-
νατότητα µετατροπής του αναλογικού
σήµατος βίντεο σε ψηφιακό.

Η βιντεοκάµερα χρησιµοποιείται για
την εγγραφή εικόνας και παραγωγή σή-
µατος βίντεο, το οποίο θα ενσωµατωθεί

Πληροφορική (Η/Υ)

Συστήµατα ανάπτυξης 
πολυµέσων
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στην εφαρµογή.
Το µικρόφωνο αποτελεί το απλούστερο

µέσο ηχογράφησης αναλογικών ήχων α-
πό εξωτερικές πηγές.

Ψηφιακό κασετόφωνο. Όταν η εφαρ-
µογή περιλαµβάνει εκφωνήσεις υψηλής
ποιότητας ή µουσική, είναι απαραίτητη η
χρήση του Ψηφιακού Κασετοφώνου.

Η ψηφιακή φωτογραφική µηχανή χρη-
σιµοποιεί την τεχνολογία ∆ιατάξεων
Ζεύξης Φορτίου (Charge Coupled Devices
- CCD) για την καταγραφή ψηφιακών ει-
κόνων.

Ο σαρωτής (scanner) επιτρέπει τη µε-
τατροπή µίας έ-
ντυπης εικόνας
σε ψηφιακή µορ-
φή.

Μαγνητικά α-
ποθηκευτικά µέ-
σα. Τα συστήµα-
τα ανάπτυξης πο-
λυµέσων πρέπει
να διαθέτουν ε-
ξωτερικές αποθη-
κευτικές µονά-
δες.

Ο εγγραφέας
CD (CD Recorder)
χρησιµοποιείται για τη δηµιουργία µόνι-
µων αντιγράφων σε CD, που είναι γνω-
στά ως εγγράψιµα  CD  ή CD-R
(recordable).

Η οθόνη που χρησιµοποιείται στα συ-
στήµατα ανάπτυξης εξαρτάται από τον
τύπο της εφαρµογής που δηµιουργείται
κάθε φορά.

Επιταχυντής γραφικών. Σήµερα έχει
ξεπεραστεί ο όρος κάρτα οθόνης. Μιλάµε
πλέον για επιταχυντή γραφικών που δια-

θέτει ειδικό επεξεργαστή και µνήµη
(VRAM).

Οδηγός DVD. Η εξέλιξη των πολυ-
µέσων και οι τεράστιες απαιτήσεις σε
χωρητικότητα, άλλαξαν τα δεδοµένα.
Το 1997 κάνει την εµφάνισή της η
νέα τεχνολογία των ψηφιακών βιντε-
οδίσκων DVD και παραµερίζονται τα
CD-ROM.

β) Εισαγωγή στα βασικά 
στοιχεία του Ιnternet

Μπορούµε να θεωρήσουµε, ότι µία πλη-
ροφορία (η οποία είναι σύνολο δεδοµέ-
νων) στη σηµερινή εποχή αντιστοιχεί µε
ένα δυσεύρετο υλικό αγαθό (ας πούµε
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πολύτιµους λί-
θους κ.λπ) που παράγεται αποκλειστικά
σε κάποιους συγκεκριµένους τόπους. Ό-
πως η µεταφορά κάθε υλικού αγαθού από
τόπο σε τόπο απαιτεί κάποιο µεταφορικό
µέσο, το ίδιο ισχύει και για τη µεταφορά
δεδοµένων (δηλαδή πληροφοριών). Ο ι-
δανικός τρόπος µεταφοράς αγαθών είναι
η συνεχής µεταφορά, η οποία µπορεί να

επιτευχθεί µε αγω-
γούς (σωλήνες)
συνεχούς ροής.

Αν θέλουµε να
δώσουµε µία εικό-
να του Internet
(∆ιαδίκτυο), µπο-
ρούµε να το παρο-
µοιάσουµε σαν το
σύνολο των συνδε-
δεµένων αγωγών
που υπάρχει µετα-
ξύ αποµακρυσµέ-
νων τόπων. Οι αγω-
γοί αυτοί διακλαδί-

ζονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε ένας τόπος
µε έναν άλλο να έχει περισσότερες από
µία δυνατές διαδροµές διασύνδεσης (βλ.
και ΠΟΛΥΜΕΣΑ - ∆ΙΚΤΥΑ, ΟΕ∆Β κεφ. 12
- 2).

Χ.Μ.
Εκπαιδευτικός

H δοµή του Internet

Η λειτουργία του Internet σε τοπικό επίπεδο

∆∂§π∫√6  07-06-07  10:58  Page 15

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



104 √  ¶ ˘ Ú Û fi ˜
∫∞§√∫∞πƒπ  2007

ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΑΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Πρώτη τάξη του Γυµνασίου! Νέος κύ-
κλος, νέος στίβος, νέος αγώνας! Καινού-
ριο σχολείο, νέοι συµµαθητές, πολλά και-
νούρια µαθήµατα!

Κι όµως, τι χαρά κρύβεται πίσω απ΄ όλα
αυτά! Γυµνάσιο! Ψηλώνεις πέντε πήχεις
µόνο που το αναλογίζεσαι! Έφτασε επιτέ-
λους η ώρα να µπεις πιο βαθιά στη γνώση,
στη µάθηση. Να ταξιδέψεις και να περι-
πλανηθείς µαζί µε τον Οδυσσέα, να γνω-
ρίσεις νέους κόσµους, που θα σου ανοι-
χτούν µπροστά σου έτοιµοι να τους κατα-
κτήσεις, να βρεθείς για λίγο µε τον Περι-
κλή και τον Κλεισθένη στην Αρχαία Αθήνα
ή µε τους νέους στην παλαίστρα της
Σπάρτης, που δίνουν κι αυτοί το δικό τους
αγώνα. Κι όταν θα φτάσει η ώρα να περά-
σεις κι εσύ τις δικές σου συµπληγάδες, µε
τη δύναµη του Ηρακλή να τις συντρίψεις,
για να µη σε αποτρέψουν από το στόχο
σου!

Πρώτη γυµνασίου! Και τι ευτυχία να ξέ-
ρεις ότι στο περιβάλλον που θα βρεθείς,
θα συναντήσεις ανθρώπους που µε αγάπη
και στοργή, µε υποµονή και επιµονή θα
σταθούν δίπλα σου σε οποιοδήποτε πρό-
βληµα σου κλείνει το δρόµο. Γιατί δεν εί-
ναι µόνο η γνώση που θα κερδίσεις, αλλά
η πεποίθηση ότι ο στόχος είναι υψηλότε-
ρος: η δηµιουργία σωστών και ολοκληρω-
µένων ανθρώπων, νέων που θα αναπτύσ-
σονται ανάλογα µε τις κλίσεις και τα εν-
διαφέροντά τους, ανθρώπων αρµονικών.
Έτσι, λοιπόν, τους καθηγητές σου δεν θα
πρέπει να τους νιώθεις απόµακρους και
αυστηρούς, αλλά συµπαραστάτες σε ένα
έργο πολύ σοβαρό: µέσα από τα βιβλία,
τις γνώσεις και τα βιώµατα σε καθοδη-
γούν να γνωρίσεις τη ζωή.

-Και τι λοιπόν που είµαι πρωτάκι πάλι;
Με λαχτάρα περισσή στη σχολική αγκά-

λη
θα παλέψω, θα δουλέψω,
ως µέγας αθλητής θα τρέξω.
Κι όταν θα  ‘ρθει η ώρα κι η στιγµή
στεφάνι δάφνινο, εξαίσια τιµή!
Καλό ταξίδι στο καινούριο σας ξεκίνηµα!

ΕΛΙΣ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΑ ∆ΥΣΚΟΛΑ 

ΕΥΚΟΛΑ

Από τις πρώτες τάξεις του ∆ηµοτικού οι
γονείς και τα παιδιά αρχίζουν να κάνουν
διάφορα όνειρα για το µέλλον τους µέχρι
να κατασταλάξουν κάπου. Η όλη διαδικα-
σία διαρκεί πολύ χρόνο. Στην πορεία το
παιδί µπορεί να παρουσιάσει µια καλή α-
πόδοση στα µαθηµατικά ή στη γλώσσα ή
σε άλλα µαθήµατα κι έτσι να γίνει κάποια
παρέκκλιση από τους αρχικούς στόχους.

Ένα µεγάλο ποσοστό µαθητών συναντά
δυσκολία στα µαθηµατικά, τα οποία απο-
τελούν βασικό µοχλό εξέλιξης ενός µαθη-
τή, µια και το µεγαλύτερο ποσοστό των
θετικών και οικονοµικών επιστηµών έχουν
ως βάση τα µαθηµατικά.

Για να γίνει ο µαθητής που πηγαίνει από
το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο άριστος στα
µαθηµατικά θα πρέπει να µάθει να ανα-
πτύσσει την κριτική του σκέψη, να περά-
σει από την παθητική στην ενεργητική και
ερευνητική στάση, να µάθει να παρατηρεί,
να διακρίνει, να επιλέγει, να απορρίπτει
και να αποφασίζει.

Στο σχολείο µας «Απόστολος Παύλος»
άξιοι εκπαιδευτικοί µε µεγάλη πείρα στη
διδασκαλία των µαθηµατικών και φυσικών
επιστηµών, βρίσκονται στο πλευρό των
µαθητών από την πρώτη στιγµή της υπο-
δοχής τους και παραστέκονται µαζί τους
µε µεθοδικότητα, για να µάθουν οι µαθη-
τές να εκφράζουν και να διατυπώνουν τις
σκέψεις τους µε τη γλώσσα των µαθηµα-
τικών. Στα δύο χρόνια λειτουργίας του
Σχολείου µας µέτριοι µαθητές κατάφεραν
να γίνουν άριστοι στα µαθηµατικά, ενώ
αυτοί που υστερούσαν κατόρθωσαν να γί-
νουν καλοί και να βλέπουν µε ενδιαφέρον
και αγάπη τα µαθηµατικά. Να πούµε ότι
βρίσκει και στην περίπτωσή µας την εφαρ-
µογή του το γνωµικό του θυµόσοφου λα-
ού µας «µε όποιο δάσκαλο καθίσεις τέτοια
γράµµατα θα µάθεις»; Πάντως εµείς µε ό-
ρεξη δίνουµε στους µαθητές µας ό,τι κα-
λύτερο έχουµε.

ΝΙΚ. ΚΑΤΣΑΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ

Από την πένα των εκπαιδευτικών µας . . . 
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Μικροί µεγάλοι γνωρίζουµε ότι το να ξέρει κανείς αγγλι-
κά θεωρείται δεδοµένο και απαραίτητο. Γι΄ αυτό και στο σχο-

λείο µας δίνουµε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διδασκαλία τους. Οι
µαθητές µας στα πλαίσια του ωρολογίου προγράµµατος διδά-

σκονται τη γλώσσα µε τρόπο κατάλληλο για την ηλικία τους αλλά
και συστηµατικό. Για το σκοπό αυτό φροντίζουµε να:
• Επιλέγουµε προσεκτικά τα βιβλία κάθε επιπέδου.
• Χρησιµοποιούµε επιπλέον βιβλιοτετράδια, φυλλάδια, κασέτες κ.ά., για

πληρέστερη παρουσίαση και εµπέδωση της διδασκόµενης ύλης.
• Χρησιµοποιούµε σύγχρονα οπτικοακουστικά και εποπτικά µέσα (dvd,

flashcards, ταινίες κλπ.), που κάνουν το µάθηµα πιο ενδιαφέρον και ευ-
χάριστο.

Επιπλέον όµως οι µαθητές µας έχουν τη δυνατότητα να µάθουν τη
γλώσσα σ΄ ένα ανώτερο επίπεδο παρακολουθώντας τα φροντιστηριακά
τµήµατα των αγγλικών, που λειτουργούν αµέσως µετά το ωρολόγιο πρό-
γραµµα. 

Σηµαντικό θεωρούµε να µπορεί καθένας µας να αντλεί ικανοποίηση και
ευχαρίστηση από την προσπάθειά του να κατακτήσει την ξένη γλώσσα.
Τα ηλεκτρονικά µέσα, οι οµαδικές εργασίες, οι αστείες ιστορίες, οι ωραί-
ες διηγήσεις, όλα συµβάλλουν στο να κάνουµε την ωφέλιµη αυτή προ-
σπάθεια και... τερπνή. Και µια και µιλάµε για ευχάριστα αγγλικά, τι θα λέ-
γατε για έναν µύθο του Αισώπου, όπως µας τον διηγείται η µαθήτρια Γ’
Γυµνασίου Μ. Σ.;

One day a lion was sleeping in the sun. A small mouse was going by,
singing and hopping. The lion woke up and got really angry; he stretched out
his hand, caught the mouse and got ready to eat it. The mouse begged him:

- I didn’t mean to bother you! Please don’t eat me. Let me go. Maybe one
day I’ll be of some help to you.

The lion laughed loudly and thought:
- How is a little mouse going to help me, the king of the jungle?
However, he let the mouse go free.
A few weeks later the mouse heard the loud roar of a lion. He ran fast to

the place where the terrible noise was coming from and saw the lion
captured in a big net. “Now it’s my turn”, he thought and without losing a

minute he started to gnaw the net. His sharp teeth
soon opened a big hole and the lion was set free. 

The lion thanked the mouse and the two animals
became great friends. Thus, the lion learned not to
belittle anyone any more!..

•• ∂∂ ¡¡ √√ °° §§ øø ™™ ™™ √√  µµ ∏∏ ªª ∞∞

∆∆·· ··ÁÁÁÁÏÏÈÈÎÎ¿¿ ÛÛÙÙÔÔ ÛÛ¯̄ÔÔÏÏÂÂ››ÔÔ ÌÌ··˜̃

Early to bed, early to rise

makes a man healthy, 

wealthy and wise.
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Για την εκµάθηση των γαλλικών, µέληµα του Σχολείου µας είναι ο τρόπος διδα-
σκαλίας να είναι συστηµατικός, σύγχρονος και όσο το δυνατόν πιο ευχάριστος, ώ-
στε να κεντρίζει το ενδιαφέρον. Η διδασκαλία περιλαµβάνει διάφορες τεχνικές.
Για τα παιδιά που βρίσκονται στα πρώτα στάδια βοηθητικό και διασκεδαστικό είναι
να συνθέτουν δικές τους παραγράφους µε δοσµένες λέξεις ή, άλλοτε, µε δοσµέ-
νες µόνο εικόνες.

Τα αποτελέσµατα είναι ενθαρρυντικά. Παρακολουθήστε ένα παράδειγµα διαβά-
ζοντας παρακάτω:

Dans la cour de notre école

Pierre : Vite - vite ! La sonnerie !
Alex : Déjà ! Mais c’est très tôt. On n  a pas joué assez.
Pierre : Quelle leçon on a maintenant ?
Alex : Maintenant, c’est le français.
Pierre : Oh, la - la ! J’ai oublié mes livres !
Alex : Ah ! Mon pauvre enfant, tu sais très bien que notre institutrice n’est pas du

tout contente quand un élève oublie ses livres.
Pierre : Qu’est-ce que je vais faire ?
Alex : Pour l’instant, monte l’escalier, car elle entre dans la classe.

Dans la classe

La prof. : Bonjour les enfants.
Les élèves: Bonjour madame. Quelle joie de vous voir!
La prof. : Moi aussi, je suis très contente de vous voir et de vous écouter parler le

français avec un accent parfait.
Pierre : Madame, je voudrais vous dire quelque chose avec le meilleur accent que

je peux, mais je sais que ça ne va pas vous plaire. Aujourd’hui j’ai
oublié mes livres, mes stylos, mes crayons...

La prof. : Bon, je vais de pardonner, parce que c’est la
première fois que tu les oublies. D’ ailleurs aujourd’hui on
va faire notre leçon avec l’aide d’un DVD.  

J. D. M. 
Γ’ Γυµνασίου

•• ∂∂ ¡¡ √√ °° §§ øø ™™ ™™ √√  µµ ∏∏ ªª ∞∞

ªª··ıı··››ÓÓÔÔ˘̆ÌÌÂÂ °°··ÏÏÏÏÈÈÎÎ¿¿

Qui ne le connaît pas?

L’or qui sort du creuset

resplendit épuré.

l’ école
l’ institutrice

le crayon

le stylo

le livre

l’ élève
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1. ∂ÈÊÒÓËÌ· ı·˘Ì·ÛÌÔ‡
2. ∏ ÚfiıÂÛË «ÂÎ» ÛÙË ‰ËÌÔÙÈÎ‹
3. £¿Ï·ÛÛ· ÌÂÙ·Í‡ ∞Á-

ÁÏ›·˜ Î·È °·ÏÏ›·˜
4. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ∂˘Úˆ·˚-

ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜
5. ¶ÔÙ·Ìfi˜ ÙË˜ °·ÏÏ›·˜

Ô˘ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ
6. §¤ÁÂÙ·È Î·È ™·ÓÙÔÚ›ÓË -

∂›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ¢ Î·È ∑ -
¡ËÛ› ÙË˜ ¢ˆ‰ÂÎ·Ó‹ÛÔ˘

7. ¶fiÏË ÙË˜ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹-
ÛÔ˘, Í·ÎÔ˘ÛÙ‹ ÛÙËÓ ·Ú¯·È-
fiÙËÙ· - ª›· ·fi ÙÈ˜ 5 ∏Â›-
ÚÔ˘˜

8. ¶ÔÙ·Ìfi˜ ÙË˜ µ. ∏Â›ÚÔ˘
À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÂÏÈÎfi - §ÂÁfiÙ·Ó
Ô Î¿Ùˆ ÎfiÛÌÔ˜

9. øÚ·›· fiÏË ÙË˜ µ. πÙ·-
Ï›·˜

10. ŒÓ· ·fi Ù· 10 Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘
11. ∆Ô Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÚÔ˚fiÓ ÙË˜ µÚ·˙ÈÏ›·˜
12. ∆ÚÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ·
13. ∆Ô ÁÚ¿ÌÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ï.

ªÈ· È‰¤· ÁÈ· Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘!
¶È¿ÛÂ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘...

∆È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È: 
1. ŒÓ· ÎÂÚ› 2. ŒÓ· ‚¿˙Ô 3. §›ÁÔ ÓÂÚfi 4. ™›ÚÙ· 5. ŒÓ· È¿ÙÔ

∆∆ÈÈ ıı·· ÎÎ¿¿ÓÓÂÂÈÈ˜̃::
µ¿ÏÂ ÛÙÔ È¿ÙÔ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· (ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ È¿ÙÔ˘) Î·È Ú›ÍÂ Ï›ÁÔ ÓÂÚfi, ÒÛÙÂ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·

Ó· ÛÎÂ·ÛÙÂ›. ™ÙÔÈ¯ËÌ¿ÙÈÛÂ ÌÂ Î¿ÔÈÔÓ fiÙÈ ÌÔÚÂ›˜ Ó· È¿ÛÂÈ˜ ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ˜ Ù·
¯¤ÚÈ· ÛÔ˘.  ÕÓ·„Â ÙÔ ÎÂÚ› Î·È ‚·Ï’ ÙÔ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ È¿ÙÔ˘. ™Î¤·ÛÂ ÙÔ ÎÂÚ› ÌÂ ÙÔ ‚¿˙Ô.

∆∆ÈÈ ıı·· ‰‰ÂÂÈÈ˜̃
∆Ô ÓÂÚfi «ÚÔ˘ÊÈ¤Ù·È» ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ Ì¤Û· ÛÙÔ ‚¿˙Ô. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· ÍÂÛÎÂ¿˙ÂÙ·È Î·È ÌÔÚÂ›˜ Ó·

ÙÔ È¿ÛÂÈ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú¤ÍÂÈ˜ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘.
∆∆ÈÈ ÛÛ˘̆ÓÓ¤¤‚‚ËË
∫·ıÒ˜ ÙÔ ÎÂÚ› Î·›ÁÂÙ·È, Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÈ ÙÔ ÔÍ˘ÁfiÓÔ ÙÔ˘ ·¤Ú· Ô˘ «Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ» ÛÙÔ ‚¿˙Ô.
™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ô˘ Î·ÙÂÏ¿Ì‚·ÓÂ ÙÔ ÔÍ˘ÁfiÓÔ Ì·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ÓÂÚfi. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ «ÛÚÒ¯ÓÂÈ» ÙÔ ÓÂÚfi 

Î·È ÙÔ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙÔ ‚¿˙Ô, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÍ˘ÁfiÓÔ˘, Â›Ó·È Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎ‹ ›ÂÛË. ŒÙÛÈ, 
ÙÔ È¿ÙÔ ·‰ÂÈ¿˙ÂÈ.

(∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô: ŒÍ˘Ó· ÂÈÚ¿Ì·Ù·, ÂÎ‰. ¶·Ù¿ÎË) 

™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰È·ÛÎÂ‰¿-
ÛÂˆ˜ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜
Ï¤ÂÈ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ, ÔÈ ·-
ÎÚÔ·Ù¤˜ ÙÔÓ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙÔ‡Ó Î·È Êˆ-
Ó¿˙Ô˘Ó:

«¶¿ÏÈ, ¿ÏÈ!».
∆Ô Ï¤ÂÈ ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿, Ù¤Ù·ÚÙË, ¶¤-

ÌÙË...
™ÙË ‰¤Î·ÙË ¤ÎÙË ÊÔÚ¿ ·Á·Ó·ÎÙÂ›

È· Î·È ÙÔ˘˜ Ï¤ÂÈ:
«ª· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ; ¢Â

ÌÔÚÒ Ó· Ï¤ˆ Û˘ÓÂ¯Ò˜ ÙÔ ›‰ÈÔ
ÙÚ·ÁÔ‡‰È!».

∫·È ÙÔ ÎÔÈÓfi:
«∂ÎÂ›, ÒÛÔ˘ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂÈ˜!...»

- ¶·›˙ÂÈ˜ Î·Ó¤Ó· fiÚÁ·ÓÔ, ª·Ú›·;
- ¡·È, ·›˙ˆ È¿ÓÔ.
- ∫·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÛÔ˘;
- ¶·›˙ÂÈ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ.
- ∫·È Ë Ì·Ì¿ ÛÔ˘;
- ¶·›˙ÂÈ ‚ÈÔÏ›.
- ∫È Ô Ì·Ì¿˜ ÛÔ˘;
- √ Ì·Ì¿˜... ÙÚ·‚¿ÂÈ Ù· Ì·ÏÏÈ¿

ÙÔ˘!

ª·ÁÈÎ‹ ÂÈÎfiÓ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÈÎfi
Ó·!

ª·Ì¿: ∆ÒÚ· ¢ÈÔÓ‡ÛË Ó· ÙÔ ÎÏÂ›Û
Ô˘ÌÂ.

¢ÈÔÓ‡ÛË˜: ª· ÔÈÔ, Î·Ï¤ Ì·Ì¿;

ª·Ì¿: ∞ÊÔ‡ ÛÔ˘ ÙÔ Â›·.

∆È ÙÔ˘ Â›Â; 

- ∂Ï¤Ó
Ë, Ë ºˆÙÂÈÓ‹ ¤Î·ÓÂ Ï¿ıÔ˜. ¢ÂÓ ¤ÚÈÍÂ ÛÙËÓ

ÎÚ¤Ì· ·˘Ùfi Ô˘ ÙË˜ Â›·.

- ∆È ÙË
˜ Â›Â˜; 

- ∫·Ï¿, ÎÈ ÂÛ
‡ ‰Â ÌÂ ÚfiÛÂÍÂ˜; 

™Î¤„Ô˘ ÙÔ. ¢Â ÛÙÔ Í·Ó·Ï¤ˆ.

ƒƒ√√ªªµµ√√§§∂∂••√√
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