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Κάθε μήνα
Μήγαρις έχω άλλο στο νου μου, πάρεξ ελευθερία και γλώσσα; 

(Μτφρ.: Μήπως έχω τίποτα άλλο στο νου μου, εκτός από την ελευθερία και την γλώσσα;)

                      
      Δ. Σολωμός

Με τους μαθητές μας

H αξία της γλώσσας μας
Φίλες και φίλοι,

Το ουσιωδέστερο στοιχείο από όσα 
παραδίδει η μία γενιά στην άλλη εί-

ναι η γλώσσα. Η γλώσσα συγκροτεί τον 
εσωτερικό μας κόσμο και συμβάλλει στη 
διαμόρφωση της προσωπικότητάς μας. 
Πολλές λέξεις της ελληνικής γλώσσας 
είναι φορτισμένες με ανεκτίμητες ει-
κόνες: Λέμε ελευθερία και ακούμε στα 
σπλάχνα της λέξης τη Σαλαμίνα, το ’21, 
την ιαχή της Πίνδου. Λέμε λεβεντιά και 
έρχεται μπροστά μας ο Λεωνίδας, ο Αθ. 
Διάκος, το Μεσολόγγι.

Σε έναν τόπο σαν την Ελλάδα που 
οι πρόγονοί μας διέθεταν θεία 

έμπνευση, η γλώσσα διαμόρφωνε τον 
πλούτο της ψυχής και της σκέψης τους. 
Και σήμερα, ακόμη, συναρμολογείται 
μέσα μας ο πολιτισμός που οι Έλληνες 
παρέδωσαν ατόφιο στους λαούς της Δύ-
σης. 

Με την ελληνική γλώσσα διατυπώ-
θηκαν οι μεγάλες αλήθειες και 

έννοιες της φιλοσοφίας, της θεολογίας, 
της ιατρικής, της τέχνης. Με την ίδια 
γλώσσα διατυπώθηκαν και οι αρχές της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας. Διά μέ-
σου του θεάτρου, του δράματος, της ποί-
ησης εκφράστηκαν πρωτότυπες έννοιες 
σε έναν κόσμο που είχε ανάγκη από κα-
τεύθυνση και γραμμή πορείας. 

Με την ελληνική γλώσσα διαδόθη-
κε στον κόσμο το ουράνιο μήνυμα 

της σωτηρίας του ανθρώπου, γιατί σ’ αυ-

τήν γράφτηκε ο Λόγος του Θεού. Αυτήν 
μιλούσαν, κατά το πλείστον, οι κάτοικοι 
της γης και με αυτήν κατανοούσαν πλη-
ρέστερα το δρόμο της σωτηρίας τους. Νο-
μίζετε πως αυτό είναι μικρή τιμή για την 
πατρίδα μας, δηλαδή το να έχει πρωτό-
τυπα γραφτεί στα ελληνικά η Καινή Δι-
αθήκη;

Όπου και αν γυρίσεις στον κόσμο, 
θα βρεις Έλληνες. Και αυτοί, κατά 

τεκμήριο, διατηρούν την ελληνική γλώσ-
σα που βασικά την έμαθαν από τους γο-
νείς τους. Παροικίες ελληνικές στη Δυ-
τική Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, 
την Αυστραλία, την Αφρική, ζωντανεύ-
ουν τις ρίζες τους με τα ελληνικά τους 
και θυμούνται τη γενέτειρα των γονιών 
ή των προγόνων τους. 

Η γλώσσα, τέλος, του δημοτικού τρα-
γουδιού είναι η εξελιγμένη ελλη-

νική που ζει από την αρχαιότητα και την 
Αλεξανδρινή εποχή. Χάρις σ’ αυτόν τον 
αβίαστο λαϊκό αλλά και αρχοντικό λόγο 
πρόσεξαν οι ξένοι τα τραγούδια μας. Αυ-
τός ο ίδιος λόγος πλουτίζει και σήμερα 
την νεοελληνική λογοτεχνία. Έτσι έχου-
με μια παρακαταθήκη διαιώνιας ελλη-
νικής έκφρασης και λόγου. Στη σκληρή 
εποχή που ζούμε έχουμε ιερό χρέος αλλά 
και συμφέρον να καλλιεργούμε όσο το 
δυνατόν περισσότερο την γλώσσα μας, 
την ελληνική. 

Με αγάπη και στοργή,
Χ.Γ.Κ.



I. Το Σχολείο μας στο χτες

Το Σχολείο μας, τα Εκπαιδευτήρια 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», ιδρύθηκε 

το 2005 από το Σύλλογο «Κοινωνική Προ-
σπάθεια». Χτίστηκε 
στον Ισθμό της Κορίν-
θου, γιατί η περιοχή 
είναι εύκολα προσβά-
σιμη από διάφορες γει-
τονικές πόλεις όπως η 
Κόρινθος, το Κιάτο, το 
Λουτράκι, τα Μέγαρα 
κ.ά. κι επειδή, όπως 
και η Κόρινθος, έχει 
ως προστάτη του τον 
Απ. Παύλο. 

Η ίδρυσή του είχε 
σκοπό να προσφέρει 
στα παιδιά ολοκλη-
ρωμένη παιδεία, δη-
λαδή να διαπλάθει 
ολοκληρωμένες προ-
σωπικότητες, προσφέ-
ροντας τις απαραίτη-

τες γνώσεις και μαζί 
αγωγή, βασισμένη στις ελληνορθόδοξες 
αρχές.

Στα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του οι 
μαθητές του ήταν λιγοστοί. Καθώς ο χρό-
νος κυλούσε, οι χώροι του άλλαζαν σιγά 
σιγά μορφή, ώστε να ικανοποιούν καλύτε-
ρα τις ανάγκες των μαθητών που αυξάνο-
νταν. Τα εργαστήρια Φυσικών Επιστημών 
και Πληροφορικής άρχισαν να οργανώνο-
νται περισσότερο. Επίσης, άρχισε να δια-
μορφώνεται και ο σχολικός κήπος. 

II. Το Σχολείο μας σήμερα

Σήμερα το Σχολείο μας λειτουργεί στις 
σύγχρονες εγκαταστάσεις του μέσα 

σε ένα εξαιρετικό φυσικό περιβάλλον, 
απολαμβάνοντας τα πλεονεκτήματα ενός 
ιδεώδους ανοιχτού φυσικού χώρου. Μας δί-

νει την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε διά-
φορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες που 
μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον, μας μορφώ-
νουν και μας ψυχαγωγούν. 

Οι καθηγητές μας επιτελούν το υψηλό 
λειτούργημά τους με αξιέπαινο ζήλο και 
συνέπεια και κατορθώνουν να μεταδώσουν 
στους μαθητές τη γνώση και τις δεξιότη-
τες που απαιτούν οι σύγχρονες συνθήκες 
ζωής. Από τη διδασκαλία και την όλη τους 
συμπεριφορά καταλαβαίνουμε ότι νοιάζο-
νται για μας, μας αγαπούν και αφιερώνουν 
χρόνο για να βοηθήσουν τους αδύναμους 
μαθητές.

Οι εκδρομές του Σχολείου μας είναι 
πολύ ενδιαφέρουσες. Έχουν χαρακτήρα 
εκπαιδευτικό και είναι γεμάτες εκπλήξεις. 
Σ΄ αυτές αποκτούμε γνώσεις και εμπειρίες 
που θα μείνουν χαραγμένες μέσα μας σε 
όλη μας τη ζωή. Σημαντικό είναι και το ότι 
επισκεπτόμαστε τόπους και αξιοθέατα που 
είναι δύσκολο να επισκεφτούμε μόνοι μας. 

Εκτός από τις πολυήμερες εκδρομές που 
διοργανώνουμε μέσα ή έξω από την Ελλά-
δα, περιμένουμε κάθε μήνα και την ημε-
ρήσια εκδρομή. Οι περισσότερες εκδρομές 
μάς έχουν μείνει αξέχαστες. Σύμφωνα με 
έρευνα που έγινε, οι πιο αξέχαστες εκδρο-
μές είναι:

• Τετραήμερη στην Ήπειρο
• Πενθήμερη στην Κωνσταντινούπολη
• Πενθήμερη στους Αγίους Τόπους
• Ημερήσια 
στην Παύλιανη
• Ημερήσια στο 
Αττικό Ζωολο-
γικό Πάρκο

Με το Περι-
β α λ λ ο ν τ ι κ ό 
Π ρ ό γ ρ α μ μ α 
ερχόμαστε σε 
άμεση επαφή 
με τη φύση και 
μαθαίνουμε να 
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Ομαδική εργασία της Β΄ Γυμνασίου

την εκτιμούμε και να την προστατεύουμε. 
Καλλιεργούμε και φροντίζουμε τον κήπο 
του Σχολείου και οργανώνουμε περιβαλ-
λοντικές εξορμήσεις, κάνοντας πρακτική 
σ΄ αυτά που μαθαίνουμε. Το Πρόγραμμα 
έχει κλείσει μόλις τρία χρόνια. Όμως στο 
διάστημα αυτό έχουν γίνει πολλά. Έχει για 
παράδειγμα χαρίσει στο Σχολείο τον δικό 
του αξιοζήλευτο κήπο, με τη λιμνούλα και 
τα ψαράκια του, με τα σπάνια φυτά του, 
με τις ωραίες κατασκευ-
ές του (ξύλινο γεφυρά-
κι, φωλιά για ένα μικρό 
φτερωτό μας φίλο, νερό-
μυλο). Όλοι οι μαθητές 
έχουν βάλει ένα χεράκι 
στη δημιουργία του! 

Μια ακόμα ενδιαφέ-
ρουσα δραστηριότητα 
του Σχολείου μας είναι η 
έκδοση του περιοδικού 
για γονείς και εκπαιδευτι-
κούς «Κοινωνικές Τομές» και του μαθητι-
κού-νεανικού περιοδικού μας «Ο Πυρσός», 
με αξιόλογη ύλη. Στο τελευταίο καταγρά-
φονται επιλεγμένα κείμενα των μαθητών, 
οι δραστηριότητες κάθε μήνα, κείμενα, 
διηγήματα και ποιήματα για εφήβους και 
νέους, αξιοπρόσεκτες ειδήσεις, παιχνίδια 
κ.ά. Κάθε μήνα είναι τόσα πολλά αυτά που 
έχουμε να γράψουμε!

Όλη σχεδόν η δραστηριότητα του Σχολεί-
ου μας αποτυπώνεται στην ιστοσελίδα μας 
www.apostolospavlos.gr και μπορεί όποιος 
θέλει να την επισκέπτεται και να ενημερώ-
νεται. 

III. Το Σχολείο μας στο μέλλον

Τα σχολεία του μέλλοντος περιμένουμε 
να είναι πολύ ανεπτυγμένα. Το γεγονός 
αυτό μας κάνει να αναρωτιόμαστε: Πώς θα 
εξελιχθεί το Σχολείο μας; Θα κάνει τους 
τρόπους εκμάθησης της ύλης ευκολότε-
ρους; Θα εισακούσει τις επιθυμίες μας για 

λιγότερο διάβα-
σμα και περισ-
σότερες εκδρο-
μές; 

Σε μια μικρή 
έρευνα ρωτή-
σαμε δύο παι-
διά από κάθε 
τάξη:

Ερώτηση 1η: Πώς φα-
ντάζεσαι το σχολείο του 
μέλλοντος;

Απάντηση:  -Μεγαλύ-
τερο, με πιο σύγχρονες 
εγκαταστάσεις!

 -Μεγαλύτερο, χωρίς 
διάβασμα και καθηγητές!

 -Με περισσότερες εκ-
δρομές!

Ερώτηση 2η: Τι θα ήθε-
λες να αλλάξει; 

Απ.: -Τίποτα!
 -Οι εργασίες για το σπίτι!
 -Να μην υπάρχουν καθηγητές!
-Να υπάρχει καντίνα που να σερβίρει με-

σημεριανά γεύματα!
Ερώτηση 3η: Θα ήθελες να υπάρχουν 

αίθουσες καλλιτεχνικών και άθλησης; 
Απ.: -Εννοείται!
-Μα, φυσικά! Δεν υπάρχει καλύτερος 

τρόπος για να αθλούμαστε και να μαθαί-
νουμε περισσότερα πράγματα!

-Ναι! Έτσι θα έχουμε περισσότερη όρεξη 
για να πάμε στο σχολείο!

Ερώτηση 4η: Τι ώρα θα ήθελες να τε-
λειώνουν τα μαθήματα;

Απ.: -Στις δύο.
 -Κανονικά, δηλ. στις δύο και μισή. Δεν 

έχω πρόβλημα με την ώρα.
-Στη μία. Έτσι θα μπορούμε να ξεκουρα-

ζόμαστε περισσότερο. 

Επιμέλεια: Ελισάβετ Φωτοπούλου, 
Εκπαιδευτικός
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  Η  Ρ ί ζ α
Είμαι η ρίζα η άχαρη 
κι είσαι κλαδί ανθισμένο.
Για να ρουφάω τους χυμούς
για σένα είναι που μένω
χωμένη πάντα μες τη γη,
παιδί μου αγαπημένο.

Χυμός της γης και το γλυκό
των λουλουδιών σου χρώμα
και το γλυκό τους άρωμα,
το σχήμα τους κι ακόμα
όλη σου η χάρη που κι αυτήν
τραβώ μες απ΄ το χώμα. 

Μόνο που η γη που ρίζωσα
και στην καρδιά της μένω
κι όλο βαθιά της, πιο βαθιά
και πιο βαθιά πηγαίνω
ρουφώντας της για σένανε
κάθε χυμό κρυμμένο,

δεν είναι η γη που φτιάχτηκε
από νερό και χώμα.
Γη μου είναι ο Λόγος πούφυγε
απ΄ του Θεού το στόμα
κι είκοσι αιώνες πέρασαν
κι είναι ζεστός ακόμα. 

                    
                   Μαρία Γουμενοπούλου
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Στην τουρκοκρατούμενη Αθήνα του 1522, 
που δεν θυμίζει καθόλου το περίλαμπρο αρ-

χαίο λίκνο της φιλοσοφίας και της τέχνης, γεν-
νιέται ένα κοριτσάκι, που πρόκειται αργότερα 
να αναστήσει στην πόλη της την «αποσταμένη 
ελπίδα». Είναι η Ρεγούλα Μπενιζέλου, κόρη 
του ευγενή Άγγελου Μπενιζέλου και της Συ-
ρίγας Παλαιολόγου. Ανατρέφεται με ιδιαίτερη 
επιμέλεια από την ενάρετη μητέρα της και μα-
θητεύει κοντά σε λόγιους, ώστε 
γίνεται και η ίδια λογία. 

Η μικρή Ρεγούλα διαμορφώ-
νει σπάνια χαρίσματα. Η 

ψυχική της ευγένεια εκδηλώνε-
ται κυρίως με τη θερμή επιθυ-
μία της να ανακουφίζει, όπως 
μπορεί, τους πολλούς γύρω της 
που δυστυχούν. Έτσι, συχνά επι-
στρέφει στο σπίτι έχοντας δώσει 
στους φτωχούς που συναντά στο 
δρόμο άλλοτε το φαγητό της κι 
άλλοτε τα ζεστά εξωτερικά της 
ρούχα!

Νωρίς διαγράφει μια πορεία 
υπέροχη, που εμπνέεται 

από την προσφορά στον πλησίον 
και την αφιέρωση στο Θεό. Γίνεται μοναχή με 
το όνομα Φιλοθέη και μετατρέπει το γειτονικό 
στο σπίτι της εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα του 
Παλαιολόγου σε Παρθενώνα, ασκητικό κοινό-
βιο, στο οποίο εντάσσονται γυναίκες της οικο-
γένειάς της αλλά και νέες από τις επιφανέστερες 
οικογένειες της εποχής. 

Στον Παρθενώνα η Φιλοθέη ιδρύει το πρώτο 
σχολείο για κορίτσια στη νεώτερη Ελλά-

δα και Επαγγελματική Σχολή, όπου διδάσκο-
νται οι τέχνες της πλεκτικής, της υφαντικής κ.ά. 
Γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα «Δασκάλα» στη 
ζοφερή εποχή της Τουρκοκρατίας, προσωνυμία 
που της προσδίδουν οι συμπατριώτες της δίπλα 
σ΄ εκείνην της «Κυράς»! Κοντά της βρίσκουν 
καταφυγή και αγάπη κοπέλες που θέλουν να 
μορφωθούν, κοπέλες που προσπαθούν να γλι-
τώσουν από την απανθρωπιά των Τούρκων. Ως 
και Τουρκάλες που καταδιώκονται κρύβονται 

κοντά της, κάποιες βαπτίζονται και χριστιανές. 
Σιγά σιγά η προσφορά της Φιλοθέης απλώνεται 
κι αγκαλιάζει και τους ανήμπορους γέροντες, 
τους άρρωστους, τα ορφανά. Ο Παρθενώνας 
της πλαισιώνεται με γηροκομείο, ξενώνα, ορφα-
νοτροφείο. Παράλληλα, η ίδια δρα και για την 
απελευθέρωση Ελλήνων, αιχμαλώτων στον 
οθωμανό δυνάστη.  

Όλη αυτή η φιλάνθρωπη και 
εθνική δράση από μια γυ-

ναίκα, σε μια εποχή απαγορευ-
τική, είναι θαυμαστή. Προάστια 
της Αθήνας παίρνουν το όνομά 
τους από τις ευεργεσίες της: Φι-
λοθέη, Καλογρέζα, Ψυχικό. Επα-
νειλημμένως, λοιπόν, προκαλεί 
την οργή των Τούρκων, που επι-
τίθενται. Ορμούν στο μοναστήρι, 
το καταστρέφουν, παίρνουν την 
περιουσία του και φυλακίζουν τη 
Φιλοθέη, μαζί με κάποιες μονα-
χές. «Και καθ΄ εκάστην ώραν με 
έδιδαν μαρτύριον να γένω τούρ-
κισσα, εγώ τε και οι αδελφές ή να 
με καύσουν», γράφει η ίδια στην 
έκκλησή της για βοήθεια προς τη 

Γερουσία της Βενετίας το 1583. Ωστόσο, η ώρα 
της δεν έχει έρθει. Η Φιλοθέη με τη συνοδία της 
απελευθερώνεται και ξαναγυρίζει στο μοναστή-
ρι της, για να συνεχίσει τους αγώνες της, όπως 
και πριν. Οι Τούρκοι είναι πια αποφασισμένοι. 
Σε μια ολονυχτία στις 2 Οκτωβρίου του 1588 
ορμούν στην εκκλησία, αρπάζουν τη Φιλοθέη 
και ξεχύνουν πάνω της την εκδικητική τους μα-
νία. Η μαστίγωση και τα τραύματα που της κα-
ταφέρνουν την αφήνουν μισοπεθαμένη. Αλλά 
το σώμα της δεν αντέχει και η αγία ψυχή της 
πετά κοντά στο Θεό στις 19 Φεβρουαρίου του 
1589. 

Αυτή είναι η Αγία Φιλοθέη η Αθηναία. Ένα 
μοναδικό γυναικείο ανάστημα – πρότυπο. 

Μια ηρωική κοινωνική εργάτιδα, μια πρωτοπό-
ρος με δράση ζηλευτή, που στέκεται φωτεινή 
πλάι στους άλλους Δασκάλους του Γένους, ως 
ένας ολοκληρωμένος τύπος αγίου ανθρώπου. 

Η "Κυρά των Αθηνών": μια γυναίκα πρότυπο
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Από το Αγιολόγιο

Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου
Μνήμη του αγίου μάρτυρος Νικηφόρου 

Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου
Μνήμη του αγίου μάρτυρος Παμφίλου 

Ο άγιος Νικηφόρος κα-
ταγόταν από τη μεγάλη 
Αντιόχεια της Συρίας. Από 
λαϊκός είχε αναπτύξει ει-
λικρινή φιλία με τον ιερέα 
Σαπρίκιο. Όμως, ο πειρα-
σμός έσπειρε ζιζάνια στην 
ψυχή του Σαπρίκιου προ-
καλώντας του το φθόνο 
απέναντι στο Νικηφόρο. 
Ο Νικηφόρος, τύπος καλο-

κάγαθος και πράος, προσπάθησε αρκετές φορές 
με υποχωρητικότητα να υποδείξει στο Σαπρίκιο 
την αντιχριστιανική του στάση. Ο Σαπρίκιος δεν 
τον συγχωρούσε, δείχνοντας μια αδικαιολόγητη 
σκληροκαρδία.

Επί της βασιλείας Ουαλεριανού (και Γαληΐ-
νου) (254-268 μ.Χ.) εκδόθηκε διάταγμα διωγμού 
κατά των Χριστιανών. Οι διώκτες συνέλαβαν 
τον Σαπρίκιο, ο οποίος αρχικά ομολόγησε την 
πίστη του στον Χριστό. Ο Νικηφόρος, μόλις 
πληροφορήθηκε το γεγονός, πήγε αμέσως στο 
Σαπρίκιο ζητώντας του με δάκρυα συγχώρεση. 
Ο Σαπρίκιος όμως παρέμενε ανένδοτος. Και την 
ώρα που επρόκειτο να αποκεφαλιστεί, εξαιτίας 
της μνησικακίας του, εγκαταλείφθηκε από τη 
θεία χάρη και αρνήθηκε τον Χριστό. Ο Νικη-
φόρος μάταια προσπαθούσε να εμψυχώσει το 
Σαπρίκιο υπενθυμίζοντάς του το στεφάνι του 
μαρτυρίου που θα τον έφερνε στην ουράνια βα-
σιλεία.

Απογοητευμένος ο Νικηφόρος από τη στάση 
του φίλου του προέτρεψε τους δημίους να απο-
κεφαλίσουν, ως χριστιανό ομολογητή, αυτόν 
τον ίδιον αντί του Σαπρικίου. Τότε ο Ηγεμόνας 
μετέγραψε στην καταδικαστική απόφαση του 
«πεπτωκότα» Σαπρίκιου, το όνομα του Νικηφό-
ρου. Ο ομολογητής Νικηφόρος αναδείχτηκε στε-
φανηφόρος με τη θυσία του για τον Χριστό και 
την  αγάπη του προς τον συνάνθρωπο που τον 
είχε αδικήσει. Επικύρωσε με τη θυσία του το: «Η 
αγάπη ουδέποτε εκπίπτει». 

Κοντάκιο
Ἀγάπης τῷ δεσμῷ συνδεθείς, Νικηφόρε, διέ-
λυσας τρανῶς τήν κακίαν τοῦ μίσους καί ξίφει 
τήν κάραν σου ἐκτμηθείς, ἐχρημάτισας Μάρ-
τυς ἒνθεος τοῦ σαρκωθέντος Σωτῆρος·  ὃν ἱκέ-
τευε ὑπέρ ἡμῶν τῶν ὑμνούντων τήν ἒνδοξον 
μνήμην σου.

 

Ο άγιος Πάμφιλος 
υπήρξε μεγάλο πνευματι-
κό ανάστημα. Γεννήθηκε 
στη Βηρυττό το 245 μ.Χ. 
Καταγόταν από πλούσια 
οικογένεια αλλά ο ίδιος 
μοίρασε στους φτωχούς 
την περιουσία του και 
χειροτονήθηκε πρεσβύτε-
ρος το 280. Υπήρξε βαθύς 
επιστήμονας, με γνωσιο-

λογική συγκρότηση και άοκνη δραστηριότητα. 
Σπούδασε θεολογία στη Θεολογική Σχολή της 
Αλεξάνδρειας και υπήρξε ο ιδρυτής της Θεο-
λογικής Σχολής της Καισάρειας Παλαιστίνης. 
Ανέπτυξε  ευρύ κύκλο σπουδαστών, που τον πα-
ρακολουθούσαν σε όλη την επιστημονική του 
δραστηριότητα.

Πρωτοποριακό έργο του αγίου Παμφίλου 
για την εποχή του υπήρξε η κριτική του κειμέ-
νου της Αγίας Γραφής με βάση τα "Εξαπλά" του 
Ωριγένους. Φέρεται ως συγγραφέας και άλλων 
έργων. Επιπλέον οργάνωσε μεγάλη βιβλιοθή-
κη και βιβλιογραφικό εργαστήριο, από το οποίο 
προήλθαν αντίγραφα αξιόλογων συγγραμμά-
των. Όλα αυτά μαρτυρούνται από αρχαία πηγή 
(βλ. Ευσεβίου Εκκλησιαστική Ιστορία, Περί των 
εν Παλαιστίνη μαρτυρησάντων, Μαρτύριον του 
Παμφίλου και των συνοδών αυτού). 

Ο άγιος Πάμφιλος, σέμνωμα της αρχαίας 
Εκκλησίας, μετά από διετή φυλάκιση υπέστη 
μαρτυρικό θάνατο (αποκεφαλίστηκε στις 16 
Φεβρουαρίου του 309). Είναι κρίμα που μέχρι 
σήμερα δεν έχει γραφτεί εμπεριστατωμένη με-
λέτη, ειδικά περί του αγίου Παμφίλου, η οποία 
θα αποτελούσε αναμφίβολα αξιόλογη συμβολή 
στα θεολογικά γράμματα και στην πνευματική 
πορεία της Εκκλησίας. Ο άγιος Πάμφιλος προ-
βάλλει ως εξαίρετο παράδειγμα προς μίμηση 
για τους πιστούς όλων των κοινωνικών τάξεων 
και ιδιαίτερα για τους χριστιανούς διανοουμέ-
νους. 

Απολυτίκιο
Ὁ μάρτυς σου, Κύριε, ἐν τῇ ἀθλήσει αὐτοῦ τό 
στέφος ἐκομίσατο τῆς ἀφθαρσίας ἐκ σοῦ τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν. Ἒχων γάρ τήν ἰσχύν σου τούς τυ-
ράννους καθεῖλε, ἒθραυσε καί δαιμόνων τά 
ἀνίσχυρα θράση. Αὐτοῦ ταῖς ἱκεσίαις, Χριστέ 
ὁ Θεός, σῶσον τάς ψυχάς ἡμῶν.
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Ευαγγελικές Περικοπές 
Κυριακή 20.2.2011 

(Παραβολή του Ασώτου)
Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. κεφ. ιε΄, 11-32

«Ἀναστάς πορεύσομαι 
πρός τόν πατέρα μου» (στ. 18)

Μεγάλο μάθημα δίνει στους νέους η συ-
μπεριφορά του μικρότερου από τους δύο 
γιους του φιλόστοργου πατέρα. Ο μικρότερος 
γιος απολαμβάνει και αυτός όλα τα αγαθά, 
αλλά φαίνεται να έχει δεχθεί κακές επιδρά-
σεις και έτσι δεν εννοεί να σκύψει κάτω από 
τις συμβουλές του πατέρα. «Πάτερ, δός μοι τό 
ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας». Αχάριστα και 
βλάσφημα τα λόγια του μικρότερου. 

Όμως, ο αγαθός πατέρας «διεῖλεν αὐτοῖς 
τόν βίον». Μοίρασε δίκαια την περιουσία και 
στα δυο του παιδιά. Και λοιπόν, ο νεότερος 
γιος ζητάει να φύγει από κοντά του. Και κά-
ποια μέρα «ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν». 
Το αποτέλεσμα; Σύντομα καταδαπάνησε 
όλη την περιουσία «ζῶν ἀσώτως». Την ασω-
τία διαδέχεται η φτώχεια και η πείνα. Δεν 
έχει, τώρα, ούτε μπουκιά ψωμί. Προσπαθεί 
να ικανοποιήσει την πείνα του με τα ξυλο-
κέρατα. Αυτό είναι συνήθως το κατάντημα 
των παιδιών που εγκαταλείπουν την πατρι-
κή στοργή και την πατρική στέγη. 

Αλλά, επιτέλους, ήρθε η ώρα που ξύπνησε 
η συνείδησή του. Έριξε ματιές στο παρελθόν, 
ζούσε το παρόν. Και σαν να οραματίζεται το 
μέλλον. 

«Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν πατέρα 
μου». Θα πέσω στα πόδια του και θα του πω: 
«Πάτερ, ἣμαρτον εἰς τόν οὐρανόν καί ἐνώπιόν 
σου». Η απόφαση έγινε πράξη. «Καί ἀναστάς 
ἦλθε…». Τώρα νιώθει την πατρική αγκάλη 
να τον σφίγγει. 

 Ανέκφραστη και ασύλληπτη η πα-
τρική αγάπη! Συ, πολυεύσπλαχνε Πατέρα, 
κράτησέ μας, σε παρακαλούμε, παντοτινά 
κοντά Σου, κάτω από το βλέμμα της αγάπης 
Σου. Και αν κάποτε συμβεί να ξεφύγουμε 
μακριά Σου, δίνε μας τη δύναμη να πραγμα-
τοποιήσουμε και εμείς αποφασιστικά, χωρίς 
αναβολή, το «Ἀναστάς πορεύσομαι πρός τόν 
πατέρα μου».

Κυριακή 27.2.2011 
(Κυριακή των Απόκρεω)

Ευαγγελική περικοπή: Ματθ. κεφ. κε΄, 31-46.

«Ὃταν ἒλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου 
ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ…» (στ. 31)

 
Ο Κύριος μας δίνει σήμερα την εικόνα της 

Δευτέρας Παρουσίας Του. Μεγαλειώδες το 
θέαμα, «ὃταν ἒλθῃ ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
τῇ δόξῃ αὐτοῦ…». Θα Τον ακολουθούν και τα 
πλήθη των αγίων Αγγέλων. Θα έλθει πάλι, 
όχι για να διδάξει αυτή τη φορά, αλλά για να 
κρίνει «ζῶντας καί νεκρούς». Θα καθήσει ως 
Κριτής δίκαιος και αμερόληπτος στον ένδοξο 
θρόνο Του. Μπροστά Του θα έχει όλους τους 
λαούς και τις φυλές της γης. Και θα χωρίσει 
τους ανθρώπους όπως ο ποιμένας χωρίζει τα 
πρόβατα από τα γίδια. Δεξιά θα βάλει, τιμη-
τικά, τους ευσεβείς, ενώ στ’ αριστερά Του θα 
σταθούν οι άδικοι και αμετανόητοι. Οι ασε-
βείς θα χωριστούν διά παντός από τους ευσε-
βείς, οι άδικοι από τους δικαίους … 

Όσα θα προσφέρουμε τώρα με συμπόνια 
στον πάσχοντα, θα μας τα ανταποδώσει ο 
Κύριος στη Μέλλουσα Κρίση. Αντίθετα, την 
αδιαφορία και την σκληρότητα των αμετα-
νόητων θα την καταγράψει σαν να έχει γίνει 
προς τον εαυτό Του. Οι ελεήμονες, οι άνθρω-
ποι της αγάπης, θα ακούσουν την πρόσκλη-
ση του Κυρίου «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πα-
τρός μου», ελάτε να κληρονομήσετε την ετοι-
μασμένη για εσάς Βασιλεία των Ουρανών: 
«Ἐφ’ ὃσον ἐποιήσατε ἑνί τούτων τῶν ἀδελφῶν 
μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοί ἐποιήσατε».

Άγνωστη σε όλους μας η ημέρα της Μελ-
λούσης Κρίσεως. Για ένα μόνο είμαστε βέ-
βαιοι. Το ότι από μας εξαρτάται πού θα βρε-
θούμε την ώρα εκείνη. Δεξιά ή αριστερά; 
Συνεπώς, ας αντηχεί επιβλητικά μέσα μας ο 
λόγος του Κυρίου: «Γρηγορεῖτε…». Όλοι, από 
τώρα, κοντά στους «ελάχιστους» αδελφούς, 
κοντά στο Χριστό, με την αγάπη Του στην 
καρδιά μας. Έτσι μπορούμε να ελπίζουμε ότι 
κατά την Ημέρα Εκείνη, ευρισκόμενοι στα 
δεξιά του Σωτήρα μας, θα ακούσουμε το θείο 
κάλεσμα: «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ Πατρός 
μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν 
βασιλείαν».

Ι Ε Ρ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α Τ Α
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ΘΕΜΑ: Φιλαυτία και εγωισμός

Στο τεύχος Ιανουαρίου του π. «Ο Πυρ-
σός» διάβασα την έκθεση του μαθητή του 
Δημοτικού Σχολείου με τίτλο «Τι να ζητή-
σω από το Θεό», η οποία με προβλημάτισε 
πολύ. Το παιδί επιθυμεί να γίνει …τηλεόρα-
ση, επειδή δεν έχει απ΄ τους γονείς και την 
οικογένειά του την προσοχή που θα ήθελε! 
Σκέφτηκα πως η φιλαυτία και ο εγωισμός 
είναι κυρίως οι αιτίες που δεν υπάρχει σω-
στή επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και 
στην κοινωνία γενικότερα.

Ο άνθρωπος είναι ον κοινωνικό. Είναι 
πλασμένος να ζει με τον συνάνθρωπό του. 
Η συμβίωση αυτή, η κοινωνία με τους άλ-
λους, είναι αρμονική μόνο όταν ο άνθρωπος 
αγαπήσει τον συνάνθρωπό του. Και γνήσια 
τον αγαπάει, όταν τον δει ως αδελφό, παιδί 
του ίδιου Πατέρα, δηλ. όταν πρώτα αγαπή-
σει το Θεό.

Μεγάλος εχθρός του ανθρώπου και πλη-
γή στην Κοινωνία είναι η φιλαυτία και ο 
εγωισμός. Η φιλαυτία είναι η υπερβολική 
αγάπη για τον εαυτό μας, που συνεπάγεται 
την αδιαφορία για τις ανάγκες των άλλων. 
Ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαιότη-
τας, ο Πλάτωνας, τονίζει: «Σε κάθε περί-
πτωση η αιτία για όλα τα σφάλματα που 
κάνει κάθε άνθρωπος είναι η μεγάλη αγάπη 
για τον εαυτό του» (Νόμοι 731-Ε). Ο Απ. 
Παύλος λέει ότι στους έσχατους καιρούς οι 
άνθρωποι θα γίνουν φίλαυτοι, φιλάργυροι, 
αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απει-
θείς στους γονείς τους, αχάριστοι, άστορ-
γοι. Δεν είναι τυχαίο ότι πρώτη στη σειρά 
των κακών βάζει τη φιλαυτία. Αυτή την 
εκτιμά ως το μεγαλύτερο κακό.

Η φιλαυτία, συν τοις άλλοις, μας κάνει 

μικρόψυχους και δειλούς. Μας αγχώνει και 
μας κάνει να πονάμε από τα χίλια δυο κακά 
που το ίδιο το πάθος μάς προξενεί. Δεν μας 
αφήνει να διακρίνουμε και να πράξουμε 
αυτό που πραγματικά θα μας έκανε ευτυ-
χισμένους. Έτσι, σιγά σιγά μας φέρνει στη 
μοναξιά και μας οδηγεί προς την καταστρο-
φή. 

Για να ξεφύγουμε από τον εγωισμό πρέ-
πει να καλλιεργήσουμε μέσα μας την τα-
πείνωση, έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιοι 
πραγματικά είμαστε και να βιώσουμε αυτό 
που πραγματικά μας λείπει τόσο: δηλαδή 
την αγάπη, της οποίας μοναδικό πρότυπο 
είναι ο Χριστός, που σταυρώθηκε για μας. 
Τότε θα είμαστε σε θέση να νιώσουμε την 
πληρότητα που δίνει η αγάπη σε κάθε πτυχή 
της ζωής και μόνο τότε μπορούμε να ξεπε-
ράσουμε τη φιλαυτία και τον εγωισμό μας.  

Ιωάννης Πούλης, Γ΄ Λυκείου

ΘΕΜΑ: Η έννοια του χρόνου
στο «Ευλογημένο Καταφύγιο» 
του Φ. Κόντογλου

Ο συγγραφέας Φ. Κόντογλου εμβαθύνει 
στην έννοια του χρόνου στην ανθρώπινη 
ζωή. Υποστηρίζει ότι ο χρόνος είναι έν-
νοια ακατανόητη για τον άνθρωπο και τον 
αντιλαμβανόμαστε μόνο από τις μεταβολές 
που γίνονται στον κόσμο και κυρίως από τη 
φθορά, η οποία μας προκαλεί πόνο. Έτσι, 
μπροστά σε κάθε νέα χρονιά ανησυχούμε 
για το τι μας επιφυλάσσει το μέλλον. 

Στη συνέχεια ο Κόντογλου θεμελιώνει 
τη θέση ότι ο ανθρώπινος κόσμος χωρίζε-
ται στον παρόντα και στον μέλλοντα αιώνα. 
Στον τελευταίο θα καταργηθεί ο χρόνος, 
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έφτασα στο γραφείο του γυμνασιάρχη. 
Προτού προλάβω να χτυπήσω την πόρ-

τα, βλέπω να βγαίνει από μέσα ένας γκρι-
ζομάλλης χοντρός κύριος, με μουστάκι και 
γυαλιά. Από τον τρόπο που με κοίταξε κα-
τάλαβα ότι με γνώριζε. Εγώ όμως δεν θυ-
μόμουν ποιος ήταν. Εκείνος με καλωσόρισε 
με το όνομά μου και με ρώτησε αν τον θυ-
μάμαι. Άρχισα να αισθάνομαι άσχημα που 
δεν μπορούσα να τον θυμηθώ. Τότε άρχισε 
να μου μιλάει για το σχολείο όπου ήμασταν 
συμμαθητές και να μου διηγείται διάφορα 
περιστατικά που είχαν συμβεί εκεί. Ευ-
τυχώς, μου αποκάλυψε και το όνομά του. 
Μετά από όλα αυτά, μπήκα αυθόρμητα στο 
μεγάλο πειρασμό να τον ρωτήσω πώς κατά-
ντησε έτσι! Πού να φανταστώ ότι ο αδύνα-
τος και εμφανίσιμος συμμαθητής μου Πα-
ναγιώτης θα γινόταν ένας ευτραφής κύριος 
με μουστάκι και γυαλιά, σαν αυτούς που 
βλέπουμε στις παλιές ελληνικές ταινίες! 
Ευτυχώς, συγκρατήθηκα. Στα σχόλιά του 
ότι δεν έχω αλλάξει καθόλου, απάντησα 
ευγενικά: " Το ίδιο κι εσύ". Και, για να γίνω 
πιο πιστευτός, του είπα ότι ούτως ή άλλως 
είχα έρθει στο σχολείο τόσο ταραγμένος, 
που σχεδόν δεν έβλεπα μπροστά μου! 

Αλλάζοντας κουβέντα ρώτησα για τον 
μικρό. Εκείνος θεώρησε, όπως μου είπε, 
ότι το ζήτημα είχε λήξει και μου ζήτησε 
να βρεθούμε εκτός σχολείου. Εγώ τον κά-
λεσα σπίτι μου. Όχι για να αποκαταστήσει 
τη σχέση μαζί του ο μικρός, αλλά για να 
αποδείξω στη γυναίκα μου πόσο καλά δια-
τηρούμαι σε σχέση με τα χάλια του συμμα-
θητή μου!..

Αβραάμ Λεζιζίδης, Γ΄ Γυμνασίου
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γιατί θα υπάρχει η τελειότητα και η αφθαρ-
σία. 

Στο τέλος του κειμένου ο συγγραφέας 
θεωρεί αξιολύπητους τους ανθρώπους που 
πιστεύουν μόνο σ΄ αυτή τη ζωή, γιατί δεν 
συνειδητοποιούν την απειλή της φθοράς 
τους χρόνου και, όταν τη συνειδητοποιή-
σουν, θα τρομάξουν. 

Γιώργος Κουρκουλιώτης, Γ΄ Γυμν.

Το κείμενο μας μιλάει για το χρόνο. Τον 
παρομοιάζει με φθονερό γέρο που αλλάζει 
τον άνθρωπο, παραμορφώνοντάς τον μάλι-
στα, πολλές φορές, με μια κακιά αρρώστια. 
Τον κάνει αγνώριστο και φέρνει ξαφνικά 
μπροστά του το θάνατο. 

Η φθορά του χρόνου μάς ζώνει από πα-
ντού. Αυτό δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, 
όσο και να το θέλουμε. Έτσι, καταλαβαί-
νουμε όλο και πιο πολύ τη ματαιότητα αυ-
τού του κόσμου. Ωστόσο, η πίστη στο Χρι-
στό, ο οποίος μίλησε για την αιώνια ζωή, 
μας βοηθά να αντικρίζουμε την αλήθεια με 
θάρρος και να έχουμε την ελπίδα στην καρ-
διά μας. Όποιος πιστεύει στα λόγια του Χρι-
στού δεν φοβάται τίποτα, ούτε τη φθορά. 

Μαρία Αντωνοπούλου, Γ΄ Γυμν.

ΘΕΜΑ: Μια τυχαία συνάντηση 
με ένα συμμαθητή σας 
έπειτα από τριάντα χρόνια. 

Ήταν ακόμα φθινόπωρο, όταν ο μεγά-
λος μου γιος μού ζήτησε να συναντήσω τον 
γυμνασιάρχη στο σχολείο του, επειδή είχε 
δημιουργήσει ένα πρόβλημα με τον καθη-
γητή των Αγγλικών. Θυμωμένος μαζί του 



Στο Σχολείο υποδεχτήκαμε το νέο χρόνο ένα πρωινό του Ιανου-

αρίου με την κοπή της βασιλόπιτας. Στην τελετή που έγινε ζη-

τήσαμε το φωτισμό του Θεού για την πνευματική μας πρόοδο, προ-

σωπική και συλλογική. Στη συνέχεια, 

καθώς κόβονταν τα κομμάτια, δεν 

κρύβαμε την αγωνία μας για το φλου-

ρί. Φέτος αναδείχτηκε «τυχερή» η Γ΄ 

Γυμνασίου. Περιμένουμε να δούμε 

τα κατορθώματα και τα επιτεύγμα-

τά της…

Την ίδια μέρα, μετά τη Θ. Λειτουργία, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του Σχολείου πραγματοποιήσαμε εορταστική 

εκδήλωση με κεντρικό θέμα την παρουσίαση της ζωής και 
του έργου των Τριών αγίων Ιεραρχών. Παρακολουθήσαμε 
οπτικοακουστική προβολή, η οποία πλαισιώθηκε μουσικά 
από μικρή χορωδία μαθητών. Ο υπεύθυνος καθηγητής συ-
νόψισε και υπογράμμισε τα κύρια στοιχεία της προσφοράς 
των Αγίων στην Εκκλησία, στην Παιδεία και στον άνθρωπο 
γενικότερα.

Τους άγιους Τρεις Ιεράρχες, προστάτες της Ελληνικής 
Παιδείας, τίμησε το Σχολείο μας την Παρασκευή 28 

Ιανουαρίου, ημέρα λειτουργίας του, αντί της 30ής, που 
έπεσε ημέρα Κυριακή. Συμμετείχαμε όλοι οι μαθητές και 
καθηγητές στην πανηγυρική Θ. Λειτουργία που τελέστη-
κε στον καθεδρικό Ι. Ν. του Αποστόλου Παύλου. Έτσι 
λάβαμε την ιδιαίτερη χάρη των μεγάλων αγίων Ιεραρχών 
και προστατών μας.
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Ο Παρατηρητής (Λεων. Τσούκαλας, Β΄ Λυκείου) 
& Σία (Χρ. Σκορδάς, Β΄ Γυμνασίου)

Η Β΄ Γυμνασίου ασχολείται εδώ και μέρες με μια εργασία που πήρε τον 
ενδιαφέροντα τίτλο «Το Σχολείο μας μέσα στο χρόνο» και φιλοδοξεί να 

«φωτογραφίσει» την πορεία των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος» από 
την ίδρυσή τους μέχρι σήμερα, αλλά και να «προβλέψει» …το μέλλον! Οι 
συμμαθητές μας έχουν εξαπολυθεί στις τάξεις και παίρνουν συνεντεύξεις 
από μαθητές και καθηγητές. Το αποτέλεσμα; Περιμένουμε κι εμείς να το 
δούμε δημοσιευμένο στο περιοδικό μας (βλ. τις σελ. 28 & 29). 

Αφού η Α΄ και η Β΄ Γυμνασίου καλλιεργούν τακτικά τις «ζαχαρο-πλαστικές» τους δεξιότητες στα πιο απλά, μπορείτε βέβαια να καταλάβετε πως αυτές έχουν ήδη αναβαθμιστεί. Πέρασαν και στα πιο σύνθετα: τζήζκεϊκ με φρούτα σε ατομικά μπολάκια! Ζήτω η ώρα της Οικιακής Οικονομίας! Ευτυχώς μας κέρασαν, αφού η όψη του γλυκού «τραβούσε» και ήταν ομολογουμένως λαχταριστή. Και, χωρίς αστεία, το ίδιο και η γεύση του!

Ένα πρωί είδαμε να φιγουράρει στο διάδρομο του 

Σχολείου ένα …«μαγικό μαξιλάρι». Ένα περίεργο 

τετραγωνισμένο αχυρένιο δεμάτι, απ΄ το οποίο εξεί-

χαν μικρά, επίσης περίεργα, μικροσκοπικά φύτρα. Την 

επόμενη μέρα καταλάβαμε ότι επρόκειτο για μανιτάρια, 

που μέρα με τη μέρα μεγάλωναν απίστευτα. Μας είπαν 

ότι ήταν βρώσιμα! Κάποιοι εκδήλωσαν την επιθυμία να 

τα δοκιμάσουν τηγανιτά. Οι περισσότεροι δήλωσαν επι-

φυλακτικοί κι έτσι αρκεστήκαμε στην παρατήρηση, που 

είχε κι αυτή αρκετό ενδιαφέρον…

Η Περιβαλλοντική Ομάδα μας συνεχίζει τη 

δράση της, παρά την κακοκαιρία που αντι-

μετώπισε σε μια-δυο συναντήσεις της. Έκοψε ξεχωριστά τη 

δική της βασιλόπιτα, που ήταν σπιτική και ιδιαίτερα γευστική. 

Εκτός από τη συνέχιση των δραστηριοτήτων της στον κήπο, η 

Ομάδα παρακολούθησε προβολή για τον κόσμο του βυθού και 

ετοιμάζεται πυρετωδώς για μια ξεχωριστή, δική της εκδρομή, 

σχετική με το θέμα του φετινού της προγράμματος που είναι το 

νερό. Αλλά, πιστέψτε μας. Μας αρέσουνε κι εμάς οι εκπαιδευ-

τικές –αποκλειστικά;- εκδρομές…
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Έχουμε ελεύθερο χρόνο;

Από τότε που ίσχυσαν οι νέες εργασι-
ακές μεταρρυθμίσεις, όπως η εφαρ-

μογή του οκταώρου και της πενθήμερης 
εργασίας, οι κανονικές άδειες, η γρήγορη 
συνταξιοδότηση στις δημόσιες υπηρεσί-
ες κ.ά., ο ελεύθερος χρόνος έχει αυξηθεί 
σημαντικά. Είναι όμως ο χρόνος αυτός 
πραγματικά ελεύθερος για τον σύγχρονο 
άνθρωπο; Έχει δηλαδή στην εποχή μας ο 
άνθρωπος καταφέρει να έχει χρόνο «ελεύ-
θερο» με όλη τη σημασία της λέξης; 

Αν κρίνει κανείς από όσα βλέπει ή 
ακούει γύρω του, η απάντηση που θα 

δοθεί είναι μάλλον αρνητική. Ενώ δηλαδή 
ο ελεύθερος χρόνος, βάσει της εργασιακής 
νομοθεσίας, αυξάνεται, αντίθετα μειώνε-
ται σε καθένα άνθρωπο. Αυτό ίσως συμ-
βαίνει, γιατί πολλοί έχουν υπερεκτιμήσει 
τις δυνάμεις τους και τα όρια αντοχής τους 
και βιάζονται να τα προλάβουν όλα. Θέ-
λουν να αποκτήσουν περισσότερα υλικά 
αγαθά, περισσότερα κομφόρ, περισσό-
τερες γνώσεις. Κι αυτό παρατηρείται σε 
κάθε ηλικία.

Υπεύθυνος για τον ελεύθερο χρόνο του 
είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και από αυ-

τόν εξαρτάται το πώς θα τον αξιοποιήσει. 
Καθένας ας αναρωτηθεί τι άραγε κερδίζει 
υποχρεώνοντας τον εαυτό του με δαπάνη 
όλου του ελεύθερου χρόνου του και σε 
εξαντλητική μέριμνα και κόπους για την 
απόκτηση περισσοτέρων αγαθών; Όλα 
αυτά τον κάνουν πραγματικά ευτυχισμέ-
νο; Τον αφήνουν να απολαύσει όλες τις 
χαρές της ζωής;

Εφόσον οι σύγχρονες κοινωνικές «υπο-
χρεώσεις» δεν αφήνουν στους ανθρώ-

πους ούτε λεπτό να «ανασάνουν», πρέπει 
οι ίδιοι να βρουν τις λύσεις για να αξιοποι-
ούν κατάλληλα τον ελεύθερο χρόνο τους. 
«Μέτρον άριστον», έλεγαν οι πρόγονοί 

μας, γιατί ήξεραν πως η πληθωρικότητα 
δεν είναι καλό πράγμα.

Όλοι οι άνθρωποι έχουν κάποια αντο-
χή αλλά και κάποιες κοινωνικές 

ανάγκες επικοινωνίες. Επικοινωνίας για 
αληθινή φιλία. Για οικογενειακή χαρά, για 
ικανοποίηση που νιώθει κανείς όταν δίνει 
και αγαπάει.

Επομένως κάθε άνθρωπος πρέπει να 
κάνει κάποια αξιολόγηση των ασχολι-

ών του και να κρίνει προσεκτικά αν πράγ-
ματι κάτι του χρειάζεται ή όχι. Σ΄ αυτό 
θα τον βοηθήσουν οι γονείς, τα αδέλφια, 
οι φίλοι, κάποιος καλός ιερέας ή κάποιος 
δάσκαλος. Αλλά η τελική απάντηση θα 
βρίσκεται πάντοτε στη δικαιοδοσία αυτού 
που αποφασίζει για τον εαυτό του. 

Ας αποφασίζει λοιπόν καθένας να αξι-
οποιεί τον ελεύθερο χρόνο του, έτσι 

ώστε ούτε να αμελεί, αλλά ούτε και να 
υπερβάλλει.

Ο καλύτερος τρόπος αξιοποίησης είναι 
η αγάπη, γιατί ό,τι βγαίνει απ΄ την 

αγάπη είναι καλό. Ο εγωισμός και το συμ-
φέρον οδηγούν στη μοναξιά, ενώ αντίθετα 
η αλληλεγγύη είναι ο «μεγαλύτερος κοι-
νός παρονομαστής».

Δυνατότητες αξιοποίησης υπάρχουν 
πολλές, αρκεί κανείς να θελήσει να 

τις εκμεταλλευτεί εποικοδομητικά και 
προς το συμφέρον το δικό του και της κοι-
νωνίας. 

Μ.Μ.
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Είναι εξυπνάδα να 
φέρεσαι βίαια;

Συχνά, ιδίως στην αρχή της εφηβείας, παρου-
σιάζεται ως εξυπνάδα η επιθετική συμπερι-

φορά μερικών μαθητών. Αυτοί χλευάζουν, βρί-
ζουν, σπρώχνουν, χτυπούν και καταστρέφουν 
αντικείμενα (φυσικά όχι δικά τους), για «πλά-
κα», για να περάσει το δικό τους. Τέτοιοι τύποι 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμπλακούν 
αργότερα σε σοβαρότερα προβλήματα συμπε-
ριφοράς, όπως η εγκληματικότητα και ο αλκο-
ολισμός. Σύμφωνα με μια έρευνα, το 60% των 
αγοριών που χαρακτηρίστηκαν ως δράστες 
βίας από τη Στ΄ Δημοτικού έως και τη Γ΄ Γυ-
μνασίου καταδικάστηκαν τουλάχιστον μια 
φορά μέχρι την ηλικία των 24 ετών!

Είναι πιο δημοφιλή τα θύματα ή οι δράστες;

Έρευνες έχουν διαπιστώσει ότι οι δράστες 
μπορεί να είναι δημοφιλείς μόνο σε ένα 

μέσο ηλικιακό επίπεδο. Συχνά περιβάλλονται 
από μια μικρή ομάδα 2-3 φίλων, που τους υπο-
στηρίζουν. Παρόλα αυτά, στις μεγαλύτερες τά-
ξεις του Γυμνασίου και του Λυκείου η δημοτι-
κότητά τους πέφτει σημαντικά και καταλήγουν 
συνήθως να είναι οι ενοχλητικοί και αντι-
παθητικοί του σχολείου. Οι μαθητές-θύματα 
μπορεί να εμφανίζουν χαμηλά ποσοστά δημοτι-
κότητας (στα διαλείμματα είναι συνήθως μόνοι 
και αποκλεισμένοι από την ομάδα των συνομη-
λίκων, γεγονός που τους κάνει πιο ευάλωτους), 
ωστόσο ποτέ δε θεωρούνται αντιπαθητικοί.

Σχολικό κτήριο: επηρεάζει τα ποσοστά βίας;

Πραγματικά, η διαρρύθμιση και η κατάστα-
ση των σχολικών χώρων σχετίζονται με το 

φαινόμενο αυτό. Επιβάλλεται τα σχολικά κτή-
ρια να περιλαμβάνουν τάξεις που να επιτρέπουν 
μικρή συγκέντρωση μαθητών -υπεύθυνων για 
τη διατήρηση της καλής κατάστασης της αίθου-
σάς τους-, βιβλιοθήκες, αίθουσες Η/Υ, εγκατα-
στάσεις για αθλητικές δραστηριότητες και γενι-
κά χώρους ευάερους, λειτουργικούς, ασφαλείς 
και άνετους, ώστε να μειώνουν τις πιθανότητες 

εκδήλωσης βίαιων επεισοδίων.

Υπάρχει ΛΥΣΗ αυτού του προβλήματος;

Φυσικά υπάρχουν διάφορες προτάσεις-
λύσεις για την αντιμετώπιση αυτού του 

αρνητικού φαινομένου. Όμως η κυριότερη 
-που την υπογραμμίζουν όλοι οι ειδικοί- είναι 
Η ΥΠΑΡΞΗ ΚΑΝΟΝΩΝ! Προκαλεί ρίγος η 
διαπίστωση ότι τα περισσότερα βίαια περιστα-
τικά γίνονται στην αυλή του σχολείου παρά έξω 
από αυτό! Μάλιστα, το 20% των μαθητών ενός 
σχολείου της Αθήνας δηλώνει ότι έχουν έρθει 
αντιμέτωποι με περιστατικά επιθετικότητας 
και μέσα στην τάξη! Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, 
πόσο μεγάλη είναι η ευθύνη που έχει το σχο-
λείο να φροντίζει για τη θέσπιση και εφαρμο-
γή κανονισμού λειτουργίας, που αποτρέπει την 
εμφάνιση σχολικής βίας. Εκπαιδευτικοί και 
μαθητές πρέπει να συμφωνήσουν και να απο-
δεχτούν μερικούς σαφείς κανόνες. Η αποδοχή 
των κανόνων τους κάνει να αισθάνονται υπευ-
θυνότητα  για την τήρησή τους. Τρεις τέτοιοι 
κανόνες θα μπορούσαν να είναι:
1) Δε θα παρενοχλούμε άλλους μαθητές.
2) Θα προσπαθούμε να βοηθάμε τους μαθητές 
που πέφτουν θύματα βίας.
3) Θα προσπαθούμε να παίρνουμε στην παρέα 
μας μαθητές που μένουν συνήθως μόνοι.

Ένας βοηθητικός τρόπος για να ευαισθη-
τοποιηθούμε στην τήρηση των κανόνων 

είναι να μελετούμε σχετικά αποσπάσματα από 
την παιδική και νεανική λογοτεχνία μέσα στην 
τάξη. Έτσι αυξάνουμε την ενσυναίσθηση για 
τα θύματα. Αυτό είναι ιδιαιτέρως απαραίτητο, 
αφού από την έρευνα γνωρίζουμε ότι οι επιθε-
τικοί μαθητές δεν έχουν πάντα πλήρη επίγνωση 
του πόσο κακό κάνουν στους άλλους.

Η ΒΙΑ ΠΑΕΙ … ΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑ

Βοηθήματα:
1) Ευστράτιος Παπάνης, επίκουρος καθηγητής 
    Κοινωνιολογίας, «Σχολική Βία» 
2) Κατερίνα Σώκου, «Η προαγωγή της Ψυχικής 
     και Κοινωνικής Υγείας…»
3) Δήμητρα Βουκελάτου, Σχολική Βία
4) Dan Olweus, Εκφοβισμός και Βία στο Σχολείο 

της Λυδίας Γριτσοπούλου, 
ΦιλολόγουB' μέρος
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΜΥθΟΣ η ΕθΝΙΚη ΙΣτΟρΙΑ ΜΑΣ; Η 
Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821 
είναι από τα μεγάλα γεγονότα της πα-

γκόσμιας ιστορίας 
κατά τον 19ο αιώνα. 
Δυστυχώς, τελευταία, 
προσπαθούν μερι-
κοί (ανθέλληνες;) να 
θάψουν το μεγαλείο 
της κάτω από ανιστό-
ρητες φλυαρίες. Θέ-
λουν να φέρουν την 

Ιστορία στα μέτρα τους και να φτιάξουν 
τύπους ανιστόρητους, που να αδυνα-
τούν να εκτιμήσουν το μεγαλείο της Ελ-
ληνικής Επανάστασης. Ας προσέξουμε: 
Ξενόδουλοι θέλουν να ξαναγραφτεί η 
Ιστορία μας παραλλαγμένη. Σκοπεύουν 
στο να αλλοιωθεί η εθνική μας μνήμη 
και συνείδηση, για να ικανοποιηθούν οι 
απαιτήσεις της Παγκοσμιοποίησης.

ΛΕηΛΑτηθηΚΕ τΟ ΜΟΥΣΕΙΟ τΟΥ 
ΚΑΪρΟΥ. Άγνωστοι έκλεψαν από το Αι-
γυπτιακό Μουσείο εκθέματα ανεκτίμη-
της αξίας, μεταξύ άλλων τα αγάλματα 
του Τουταγχαμών και του Ακενατόν. Η 
κλοπή έγινε στις 28 Ιανουαρίου, την ώρα 
που χιλιάδες Αιγύπτιοι συγκρούονταν με 
την Αστυνομία στην πλατεία Ταχρίρ. Οι 
δράστες εισέβαλαν στο εσωτερικό του 

μουσείου κατεβαί-
νοντας με σχοινιά. 
Κατέστρεψαν του-
λάχιστον 70 αντικεί-
μενα και έκλεψαν 
συνολικά 18 (εφημ. 
«Εστία», 14.2.2011). 
«Ο λύκος στην ανα-

μπουμπούλα χαίρεται», λέει μια σοφή 

παροιμία μας. 

τηΝ ΑΠΟΚΑΛΕΣΑΝ ΚΑΛΥτΕρη 
ηθΟΠΟΙΟ της γενιάς 
της την Αμαλία Μου-
τούση. Η Ιλιάδα και η 
Οδύσσεια αποτελούν 
σημείο αναφοράς της. 
Η Αμ. Μουτούση στο-
χάζεται και, ανάμεσα 
στα άλλα, παρατηρεί: 
«Για μένα δεν έχουμε Θεό. Αν είχαμε τον 
Θεό θα ήμασταν αλλιώς. Αντιθέτως, κα-
τασκευάζουμε τους δικούς μας θεούς» 
(εφημ. «Το Βήμα», 13.2.2011). Άραγε να 
συμφωνεί με αυτό που γράφει ο Από-
στολος Παύλος: «ελάτρευσαν τη κτίσει 
παρά τον κτίσαντα» (Ρωμ. α΄, 25); Μακά-
ρι να φωτίζει ο Θεός τους καλλιτέχνες 
στην αναζήτηση της αλήθειας, γιατί παί-
ζουν σπουδαίο ρυθμιστικό ρόλο στην 
Κοινωνία. 

τΑ ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ θρΙΑΜ-
ΒΟΣ της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης, 

που με ενθουσιασμό χαι-
ρετίσαμε όλοι. Ποιος 
σήμερα δεν σπεύδει 
στα φαρμακεία για να 
ανεφοδιαστεί με τα θαυ-
ματουργά χαπάκια που 

διώχνουν τον πόνο; Ωστόσο, νέες ιατρι-
κές έρευνες κρούουν τον κώδωνα του 
κινδύνου: Φανερώνουν ότι η κατάχρηση 
των παυσίπονων έχει σοβαρές παρενέρ-
γειες. Η χρήση τους, τονίζουν τώρα οι 
ειδικοί, επιβάλλεται να γίνεται με σύνε-
ση και φειδώ, ώστε τα φάρμακα αυτά να 
μην μετατρέπονται σε φαρμάκια (εφημ. 
«Το Βήμα», 13.2.2011). 
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δΥΣΛΕΚτΙΚΟΣ; ΝΑΙ, ΚΑΙ ΑΠτΟητΟΣ 
ΣΥΓΓρΑΦΕΑΣ. Ο 10χρονος Χένρικ Ρίκο 
Ζούπαν από τη Σλοβενία δεν αποθαρ-
ρύνθηκε από τη μαθησιακή αυτή δυσκο-
λία που αντιμετωπίζει. Αντιθέτως, την 
αποδέχτηκε και την έκανε πηγή δημιουρ-
γίας και προσφοράς: Έγραψε ένα βιβλίο 

ειδικά προσαρμοσμένο 
στις απαιτήσεις ανα-
γνωστών με δυσλεξία. 
Στην ωραία του προ-
σπάθεια τον βοήθη-
σαν η μητέρα του και 
ο φίλος του Γιάντραν 

Χόχνιετς, που ανέλαβε την εικονογράφη-
ση του βιβλίου και είναι κι αυτός δυσλε-
κτικός («Οι Ερευνητές», 15.1.2011). Στη 
φωτογραφία ο Χένρικ ποζάρει περήφα-
νος για το δημιούργημά του! 

ΧΟΜΠΙ ΚΑΙ ΜΑΝΙΑ τηΣ; η ΑΣτρΟΝΟ-
ΜΙΑ. Η μικρή Καναδέζα Κάθριν Γκρέι, 10 
χρονών, αναδείχτηκε η μικρότερη ερασι-
τέχνης αστρονόμος! Καθώς κοίταζε φω-
τογραφίες του τηλεσκοπίου της ανακά-
λυψε ένα σουπερνόβα. Η ανακάλυψή της 
επιβεβαιώθηκε από τη Βασιλική Αστρο-
νομική Εταιρεία του Καναδά κι έτσι η μι-
κρή κέρδισε τον τίτλο («Οι Ερευνητές», 

15.1.2011). Κι αν 
εσείς δεν ξέρετε 
τι είναι ένα σου-
περνόβα, ίσως να 
ήρθε η ώρα να 
ασχοληθείτε λίγο 
και με την αστρο-
νομία! Έχει το 

δικό της ενδιαφέρον, ακόμη κι αν κανείς 
επίσημος δεν σας τιμήσει γι΄ αυτό. 

τΩρΑ ΥΠΑρΧΕΙ ΚΑΙ …ηΛΙΑΚΟΣ δρΟ-
ΜΟΣ. Έχει ήδη παραδοθεί στην κυκλο-
φορία ο πρώτος ηλιακός αυτοκινητό-
δρομος του κόσμου, που βρίσκεται στη 
Σικελία. Ονομάζεται Α18 και συνδέει την 
Κατάνια με τις Συρακούσες. Κατά μήκος 

του έχουν τοπο-
θετηθεί 80.000 
φωτοβολταϊκά, 
που καλύπτουν 
πλήρως τις ανά-
γκες του σε ενέρ-
γεια (λειτουργία 

φώτων και ανεμιστήρων, τηλέφωνα 
έκτακτης ανάγκης κ.λπ.). Ο αυτοκινητό-
δρομος εξοικονομεί 31.000 τόνους πε-
τρελαίου και σώζει την ατμόσφαιρα από 
την επιβάρυνσή της με 10.000 τόνους δι-
οξειδίου του άνθρακα (εφημ. «Bionews», 
12.2010). 

ΜΕ τΟ ΕΥΠΑΛΙΝΕΙΟ ΟρΥΓΜΑ Στη 
ΣΑΜΟ, ένα από τα σημαντικότερα δημι-
ουργήματα της αρχαίας μηχανικής, θα 
ασχοληθεί μια ομάδα επιστημόνων της 
Εγνατίας Οδού Α.Ε. Στόχος του έργου 
είναι πρώτα η συντήρηση αυτής της εκ-
πληκτικής «μητέρας των σηράγγων» και 
ύστερα η ετοιμασία της για να γίνει ένας 
επισκέψιμος 
στο κοινό χώ-
ρος. Η αρχική 
κατασκευή, 
με μήκος 
1.036 μ. και 
δ ιαστάσε ι ς 
1,80 × 1,80 
μ., είναι έργο 
του αρχιτέκτο-
να, μηχανικού και γεωμέτρη Ευπαλίνου 
από τα Μέγαρα και δημιουργήθηκε ως 
υδραγωγείο, για να μεταφέρει στην πόλη 
της Σάμου νερό από τη μεγάλη πηγή των 
Αγιάδων. Προκαλεί την έκπληξη ακόμα 
και έμπειρων σε τέτοιες κατασκευές επι-
στημόνων και χρησιμοποιήθηκε για 1.100 
χρόνια. Η σημερινή αποκατάσταση και 
ανάδειξη θα δώσει στους επισκέπτες τη 
δυνατότητα να βαδίσουν ένα χιλιόμετρο 
μέσα στη σήραγγα (εφημ. «Η Καθημερι-
νή», 13.2.2011)!

O δικός σας ρεπόρτερ

41
O Π υ ρ σ ό ς 

Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 1



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

The stolen treasure
part 1

 It was a magical evening and the sun was going down. Five children 
and their dog were sitting down on the grass nearby the Old Castle. It was 

an abandoned citadel next to the sea in the summit of a small hill. It seemed to be 
mysterious and horrifying. However, Peter, his twin sister Mary, Alex, Elizabeth and her 
cousin Jack were used to go there because of the beautiful sunset. From there, they 
could see small boats sailing in the Aegean Sea and at the other side they could make 
out the town of Megara. Although some habitants thought that this place was haunted, 
the children loved it, because it was next to the nature, far away from annoying people, 
cars and buildings.

     -It' s going to be dark, Mary said. We should go. Mum has told us not to be late 
for dinner again.

     -You are always in a hurry, Peter said. Stay for a while and admire this breathtaking 
sunset.

     -Wouf! wouf! Alex' s dog, Arwel, agreed. It has fallen asleep and its boss was 
fondling it.

     Elizabeth was reading a book. When Arwel barked she asked what' s going on.
     -Nothing. My sister wants to go home, Peter answered.
     -I think she is right. I can' t even make out the letters of my book any more.
     -All you think about is your book, her cousin teased her. Start wondering if the 

world goes right.
     -Sorry. I just can' t. . . 
     -Oh, yes. I know, Jack interrupted her. You just can' t stop reading.
     -Anyway, Elizabeth is right, Alex said. It' s dark and we have to cross a dark road, 

too.
     He eventually convinced them to prepare their leaving, but suddenly . . .
     -Look! There is a light inside the castle, Peter shouted.
     -Oh, yes. Someone is there.
     The children were frightened.
     -What is he doing so late; This is very suspicious. There is nothing inside the Old 

Castle, Jack noticed.
     -I believe that we should go, Mary whispered scarely. He could be dangerous.
     -Don' t be afraid, my little sister. I am here to protect you, Peter said and he started 

laughing.
     -It' s not funny. Let' s go.
     Suddenly, Arwel started barking very loudly. All the children were really scared, 

as they saw the light being lit out and they heard someone leaving. Then they rode 
their bicycles and they ran away as fast as they could. Alex was trying in vain to calm 
down his dog. The children stopped only when they arrived at their houses, but their 
adventure hadn' t finished yet.

(to be continued)

Θεοδώρα Πούλη, Α΄ Λυκείου
Επιμέλεια:  Βασ. Μπάδα, Εκπ/κός
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γ α λ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

The stolen treasure
part 1

Ecris à ta cousine une lettre et décris-lui qu’est ce que tu aimes 
faire pendant ton temps libre.

Μon temps libre

Μαρία Αντζουλάτου & Κατερίνα Τσιμπίκου, Β' Γυμνασίου
Επιμέλεια: Παναγιώτα Κοντονάσιου, Εκπ/κός

Chère Sophie,

Comment ça va ? Moi je vais très bien. Et toi ? Comment tu vas avec 
tes études ? Mois je suis toujours en anxiété. Qu’est ce que tu aimes 

faire pendant ton temps libre ?

Moi, quand j’ai du temps libre, j’écoute de la musique pop et rock. Je lis 
des romans très intéressants. Peut-être aussi je danse ou je joue au volley et 
au basket. Et quand je suis fatiguée je regarde la télé.

     A bientôt,

         Marie. 

Chère Evie,

Comment ça va ? Moi je vais très bien et j’ai beaucoup de 
travail à l’école.

Pendant mon temps libre j’écoute de la pop sur mon MP3. Je joue 
du piano et du violon. Ensuite je fais de la gymnastique. Après, je 
regard un film à la télévision. Pendant mon temps libre j’adore jouer 
à des jeux vidéo ou surfer sur Internet. Enfin j’aime lire une bande 
dessinée.

      Bisous,

      Catherine.
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Ίσως αν το σπίτι 

της Λίνας δεν 

ήταν τόσο κοντά 

στο σχολείο, να 

αναγκαζόταν να 

ξεκινά νωρίτερα και 

να μην πάθαινε κάθε 

μέρα τα ίδια. Να φτάνει 

δηλαδή στην εξώπορτα 

τη στιγμή που ο επιστάτης 

ετοιμαζόταν να κλείσει την πόρτα. 

Και να ΄ταν μονάχα αυτό! Βγαίνοντας από 

τον σπίτι της να ΄χει μόνο το ένα μανίκι 

της ζακέτας της φορεμένο, ενώ το άλλο να 

προσπαθεί να το βάλει στο δρόμο.

-Προσπάθησε να το κόψεις αυτό το ελάτ-

τωμα, της έλεγε η μητέρα της. Θα το συ-

νηθίσεις και θα ΄σαι πάντα καθυστερημένη 

όπου κι αν πας. 

Μα η Λίνα δεν άλλαζε.

Ένα πρωί, καθυστερημένη πάλι, κατέ-

βαινε τη σκάλα τρέχοντας. Στο ένα χέρι 

είχε τη σάκα της, ενώ με το άλλο, που κρα-

τούσε το υπόλοιπο του ψωμιού της, προ-

σπαθούσε να φορέσει τη ζακέτα της. Πώς 

έγινε, παραπάτησε, πήρε τη σκάλα κου-

τρουβαλώντας. 

Την πήγε η μητέρα της στο σχολείο τη 

δεύτερη ώρα με λευκοπλάστια στα γόνατα. 

«Κάτι πρέπει να κάνω», σκέφτηκε η μητέ-

ρα της εκείνη τη μέρα. «Θα βάζω το ρολόι 

ένα τέταρτο μπρος». 

Δυο-τρεις μέρες το κόλπο έπιασε. Την 

Τρίτη η Λίνα το ανακάλυψε κι άρχισε να 

το υπολογίζει. Έβλεπε δηλαδή την ώρα 

να λέει οχτώ, μείον το τέταρτο της μαμάς, 

οχτώ παρά τέταρτο, έλεγε. Και συνέχιζε το 

χαβά της. 

Ένα πρωί όμως την πάτησε για τα καλά. 

Μ΄ όλο το τρέξιμο που έκανε στο δρόμο, 

δεν κατάφερε να τρυπώσει χωρίς να την 

πάρουν είδηση. Την έπιασε το δίχτυ μαζί 

με δυο-τρεις άλλους καθυστερημένους και 

την πήγαν στο γραφείο.

-Είναι η τρίτη φορά που αργείς, Ευσταθί-

ου, της είπε αυστηρά ο Γυμνασιάρχης. Αύ-

ριο με τον πατέρα σου!

Της ήρθε ταμπλάς. Και μόνο να τ΄ άκουγε 

ο πατέρας της θα γινόταν έξω φρενών. 

-Δεν σ΄ τα ΄λεγα; της είπε θυμωμένη η 

μαμά της. Πες το τώρα, αν σου βαστάει, στον 

πατέρα σου. Εγώ νίπτω τας χείρας μου…

Μα, παρόλο που ένιψε τας …χείρας της, 

όταν την είδε να διστάζει να το πει, 

ανέλαβε και το ΄πε εκείνη.

-Το και το η κορούλα σου σήμερα. Άσε 

που κάθε μέρα πάει καθυστερημένη. Πή-

γαινε τώρα εσύ να βγάλεις το φίδι από την 

τρύπα. 

Η Λίνα περίμενε κεραυνό. Γελάστηκε 

όμως. Ο πατέρας της δεν είπε τίποτα. Τη 

φώναξε μόνο κοντά του και της είπε:

-Πριν από 26 ακριβώς χρόνια, ήταν ένα 

αγόρι στην ηλικία σου. Κάθε πρωί πήγαι-

διηγημα

Α π ό  δ ο ύ λ ο ς
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νε καθυστερημένο στο σχολείο και πάντα 

τρέχοντας. Μια μέρα συνάντησε ένα γέρο 

γείτονά του και του φώναξε χωρίς να στα-

ματήσει:

-Καλημέρα, παππού.

-Γιατί τρέχεις, παιδί μου; τον ρώτησε εκεί-

νος.

-Καθυστέρησα και θ΄ αργήσω.

Ο γέρος χαμογέλασε, κούνησε το κεφάλι 

και είπε:

-Από δούλος γίνε αφέντης!

Το παιδί δεν κατάλαβε γιατί του είπε έτσι, 

δεν είχε όμως καιρό για χάσιμο και συνέχι-

σε το τρέξιμο.

Τ΄ άλλο πρωί πάλι τρέχοντας το παιδί, πάλι 

στην πόρτα ο γέρος.

-Πάλι τρέχεις; ρώτησε ο γέρος. 

-Άργησα, πάλι άργησα, είπε τ΄ αγόρι.

-Από δούλος γίνε αφέντης, λοιπόν, είπε ο 

γέρος και πάλι. 

«Τι θέλει να πει», συλλογιόταν το παιδί, 

καθώς έτρεχε.

Την τρίτη φορά, που πάλι ο γέρος είπε στο 

παιδί που έτρεχε, γιατί είχε αργήσει, το «από 

δούλος γίνε αφέντης», το αγόρι σκέφτηκε 

στο γυρισμό να σταθεί να τον ρωτήσει τι 

εννοούσε.

Έτσι, σαν σχόλασε κι είδε το γέρο έξω από 

την πόρτα του να χαζεύει τον κόσμο, στά-

θηκε και του είπε:

-Γιατί με λες δούλο, παππού; Ποιανού εί-

μαι δούλος;

γ ί ν ε  α φ έ ν τ η ς
-Γιατί, μη θαρρείς πως είσαι αφέντης του 

χρόνου σου; Τον βλέπω κάθε μέρα να σε 

κυνηγάει, να σε ταλαιπωρεί και να σε κάνει 

παίγνιο. Αν γίνεις αφέντης, εικοσιτέσσερις 

δούλους θα ΄χεις στη δούλεψή σου. Όχι 

ένα και δυο. Μα θα γίνεις αφέντης; Θα το 

μπορέσεις;

Έσκυψε το κεφάλι το παιδί κι έφυγε σκε-

πτικό. «Θα το μπορέσω», συλλογιόταν. 

«Θα προσπαθήσω και θα το μπορέσω». 

Τ                      '  άλλο πρωί πέρασε πάλι έξω από το 

σπίτι του γέρου. Αυτή τη φορά δεν 

βιαζόταν. Δεν έτρεχε. Είχε ξεκινήσει από 

το σπίτι του αρκετά νωρίς κι είχε όλο το 

χρόνο δικό του. Ένιωθε κύριος. 

Από τότε έκανε τόσο καλή χρήση του χρό-

νου, που μεγάλωσε, πρόκοψε κι έγινε…

-Ένας χρυσός πατερούλης. Που του μοιά-

ζω σ΄ όλα του, είπε η Λίνα αγκαλιάζοντάς 

τον.

Από τη μέρα εκείνη η Λίνα δεν ξανα-

φόρεσε το ένα της μανίκι στο δρό-

μο. Ούτε έτρεχε από το φόβο της τιμωρί-

ας. Ένιωθε σαν αληθινή κυρία. Κυρία κι 

αφέντρα του χρόνου της, που τον ρύθμιζε 

και τον χρησιμοποιούσε με τον καλύτερο 

τρόπο…

Μαρία Γουμενοπούλου

«Όμορφα χρόνια εφηβικά»
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Σπαζοκεφαλιές

1. Γιατί ο ελέφαντας είναι μακρουλός, γκρίζος και μεγάλος; 

2. Γιατί το φεγγάρι είναι χλωμό;

3. Τι μπορείτε να κρατάτε χωρίς να το αγγίζετε; 

4. Ποιο είναι εκείνο που, ενώ είναι πάντα μπροστά μας,    

    δεν μπορούμε να το δούμε; 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Επίσκεψη της Π.Ο. στο ηλιακό χωριό στη Λυκόβρυση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Το νερό είναι η περισσότερο διαδεδομένη 
χημική ένωση, που είναι απαραίτητη σε 

όλες τις γνωστές μορφές ζωής στον πλανήτη 
μας. Αποτελείται από υδρογόνο (Η) και οξυ-
γόνο (Ο) και απαντάται και στις τρεις μορφές 
στη γη: στερεή (πάγος, χιόνι), υγρή (νερό πη-
γών, ποταμών, θαλασσών) και αέρια (υδρα-
τμοί στην ατμόσφαιρα). Το 60-70% του σώ-
ματος του ανθρώπου και των ζώων είναι νερό. 
Στις τροφές υπάρχει σε μεγάλο ποσοστό. Στο 
γάλα π.χ. το νερό φτάνει το 87%, στις πατάτες 
το 78%, στα αβγά το 74%, στα λαχανικά και 
στα φρούτα μέχρι το 93%. 

Η ονομασία του «νερό» προέρχεται από τη 
βυζαντινή φράση «νεα-

ρόν ύδωρ», το οποίο σήμαινε 
τρεχούμενο νερό (που μόλις 
βγήκε από την πηγή), η οποία 
με τη σειρά της προέρχεται 
από την αρχαία ελληνική 
φράση «νήρον ύδωρ».

Σύσταση

Το νερό μέχρι το 18ο 
αιώνα θεωρούνταν 

ως στοιχείο. Πρώτος ο 
πατέρας της νεότερης χη-
μείας Λαβουαζιέ απέδειξε ότι 
είναι ένωση του υδρογόνου και του οξυγό-
νου. Κάθε μόριο νερού περιέχει δύο άτομα 
υδρογόνου και ένα άτομο οξυγόνου. Έτσι ο 
χημικός τύπος του νερού είναι H2O και η σχε-
τική αναλογία βαρών του υδρογόνου και του 
οξυγόνου είναι 2,016: 16,000.

Φυσικές ιδιότητες

Το νερό είναι υγρό, διαυγές, άχρωμο σε 
λεπτά στρώματα, κυανίζον σε μεγάλους 

όγκους. Η καθαρή ουσία είναι άγευστη, ενώ 
το καλό πόσιμο νερό έχει ευχάριστη γεύση, 
που οφείλεται στα διαλυμένα άλατα και αέ-
ρια. Η πυκνότητα του νερού είναι διαφορε-
τική σε διάφορες θερμοκρασίες με μέγιστη 
στους 4 °C.

Το νερό σε στερεή κατάσταση έχει μικρό-
τερη πυκνότητα απ' ό,τι στην υγρή. Ο 

όγκος μιας συγκεκριμένης ποσότητας νερού 
αυξάνεται κατά την ψύξη, γιατί η μοριακή 

δομή του πάγου στηρίζεται στους δεσμούς 
υδρογόνου, οι οποίοι συγκρατούν τα μόρια σε 
θέσεις με αρκετά κενά μεταξύ τους. Αυτό έχει 
μεγάλη σημασία για την οικονομία της φύ-
σης: Οι πάγοι επιπλέουν στο νερό και δρουν 
ως μονωτικά, εμποδίζοντας το νερό που βρί-
σκεται από κάτω να παγώσει, με όλες τις ευ-
εργετικές συνέπειες στη ζωή του υδρόβιου 
κόσμου. Χωρίς την "ανωμαλία" αυτή της πυ-
κνότητας του νερού, η ζωή στον πλανήτη μας 
δε θα υπήρχε, τουλάχιστον με τη σημερινή 
της μορφή, εξαιτίας της βαθμιαίας ψύξης του 
νερού της επιφάνειας της Γης. Η ιδιορρυθμία 
της πυκνότητας του νερού είναι η αιτία της 

αποσάθρωσης των βράχων. Το 
νερό που εισέρχεται στις ρωγ-
μές των βράχων στερεοποιείται 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα 

και προκαλεί την αποσάθρω-
σή τους. Ακόμα, το σπάσιμο 
των σωλήνων διανομής του 
νερού κατά το χειμώνα οφεί-
λεται στην αύξηση του όγκου 
του νερού κατά τη μετάβαση 
από την υγρή στη στερεή κα-
τάσταση. Η ανωμαλία αυτή 
διατηρείται μέχρι τους 4 °C 

περίπου και έπειτα η συμπερι-
φορά είναι η γνωστή: όταν η θερμοκρασία 
αυξάνεται, αυξάνεται και ο όγκος.

Ποια είναι και πού οφείλεται η διατροφική 
αξία του νερού;

Το νερό είναι εξίσου σημαντικό με το οξυ-
γόνο για τη ζωή. Ο οργανισμός χρειάζε-

ται νερό για κάθε λειτουργία του. Κάποιος 
μπορεί να επιβιώσει μέχρι 6 εβδομάδες χωρίς 
φαγητό. Όμως, χωρίς νερό η επιβίωση είναι 
δυνατή μόνο για μερικές μέρες ή το πολύ για 
μια εβδομάδα. Είναι ουσιώδες για τη ζωή, 
αφού μεταφέρει θρεπτικές ουσίες στα όργανα 
και τους ιστούς που τις χρειάζονται. Διατηρεί 
επίσης τον όγκο του αίματος και βοηθά στη 
ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Από την εργασία της Περιβ/κής Ομάδας

Επιμέλεια: Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

Το νερό (H
2
O): Χημική ένωση ζωής
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Μαθηματικό πρόβλημα

1  2  3  4  5  6  7
        = 

       73
 +   +   +  +

Τοποθετήστε τα τέσσερα συν μεταξύ των αριθμών 

που δίνονται πάνω, ώστε να έχετε άθροισμα 73. 

Η ακροστιχίδα της Διατροφής

1 .  Δ  _  _  _  _  _  _  _  _ 

2 .  Ι  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  

3 .  Α  _  _  _  _  _  _  _  _ 

4 .  Τ  _  _  _  _  _ 

5 .  Ρ  _  _  _  _  _  _  _ 

6 .  Ο  _  _  _  _  _ 

7 .  Φ  _  _  _  _  _ 

8 .  Η  _  _  _  _  _  _  _  _  _

1. Φρούτο καλοκαιρινό. Βοηθάει στη λειτουργία  
           του εντέρου.

2. Πρέπει όλοι να ακολουθούμε τέτοια διατροφή. 
3. Νόστιμο φρούτο με πολλά σποράκια. 
4. Ανθυγιεινή …αλλά αρέσει!
5. Πορτοκαλί φρούτο
6. Ωφέλιμη κι απαραίτητη τροφή. 
7. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει απ΄ όλες 
    τις τροφές. 
8. Ξηρός καρπός για …αργόσχολους. 

Σπαζοκεφαλιές

1. Γιατί ο ελέφαντας είναι μακρουλός, γκρίζος και μεγάλος; 

2. Γιατί το φεγγάρι είναι χλωμό;

3. Τι μπορείτε να κρατάτε χωρίς να το αγγίζετε; 

4. Ποιο είναι εκείνο που, ενώ είναι πάντα μπροστά μας,    

    δεν μπορούμε να το δούμε; 

Άννα Παπαβενετίου – Εβελίνα Αγγελή, Β΄ Γυμν. 

  
Ανέκδοτα

• Από δουλειά πώς πάτε;Φούρναρης: Ψίχουλα
Μανάβης: Κολοκύθια
Αγρότης: Ζήσε, Μάη μου, να φας τριφύλλι. Υφασματέμπορος: Είμαι πανί με πανί.Υδραυλικός: Στέγνα
Κομμωτής: Τρίχες
Φαρμακοποιός: Με το σταγονόμετροΗλεκτρολόγος: Δεν βλέπω φως. 

• Μεταξύ φιλενάδων:
-Έλαβα γράμμα πενήντα σελίδων από τη Μαρία.
- Και τι σου γράφει;
-Ότι όλα θα μου τα πει όταν συναντηθούμε…
• Σκέψεις που κάνει κανείς όταν αγοράζει αυτοκίνητο:
Ο οικογενειάρχης: Πόση βενζίνη καίει;Η σύζυγος: Το χρώμα του θα πηγαίνει με τις γούνες μου;
Ο γιος: Τα πιάνει τα 200;Οι γείτονες: Πού στο καλό τα βρίσκουν τα λεφτά; 

Λύσεις προηγούμενου τεύχους
Αστυνομικές υποθέσεις!
1. Μετά την πυρκαγιά
Λύση: Δεν είναι δυνατόν να έλιωσαν τα χρυσά νομίσματα κι όχι τα χάλκινα, γιατί ο χαλκός λιώνει πιο γρήγορα. 
2. Γιατί ο χωροφύλακας 
Λύση: Γιατί ο δικαστής του είπε «Χάθηκε ένα κόσμημα» κι όχι «ένα δαχτυλίδι». 

Ακροστιχίδα  Για το βιβλίο της Π.Σ. Δέλτα «Παραμύθι χωρίς όνομα»
1. Πολύδωρος 2. Βασιλόπουλο 3. Πανουργάκος 4. Λαγόκαρδος 5. Κρέμασαν 6. Πολύκαρπος 
7. Θείος Βασιλιάς 8. Κακομοιρίδης 9. Μονοχέρης 10. Ζήλιω 11. Φρόνηση 12. Βασίλισσα 13. Αστόχαστος 
14. Ειρηνούλα 15. Γνώση 16. Πικρόχολη 17. Χρήματα 18. Κορόνα
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τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ

Ο 4ος τόμος  (2010) του π. «Ο ΠΥΡΣΟΣ»

             Στις όμορφες σελίδες του θα βρείτε πολλά  

ενδιαφέροντα για παιδιά και εφήβους.

Μπορείτε να προμηθευτείτε τον τόμο (2010) του ΠΥΡΣΟΥ από:
 - Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος», Ισθμός Κορίνθου

 - Τα Γραφεία της «Κοινωνικής Προσπάθειας», Γέλωνος 9, 115-21 Αθήνα

Τιμή εκάστου τόμου: 18 ευρώ

    ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Αναζητήστε μας στο Διαδίκτυο, 
στη νέα μας ιστοσελίδα: 
www.apostolospavlos.gr
Θα βρείτε την ταυτότητα 
των Εκπ/ρίων «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ» 
με ευρύ φάσμα της λειτουργίας 
και της δραστηριότητάς τους.

ΝΕΑΝΙΚΟ & ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ»

2010

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Ε λ ά τ ε  ν α  γ ν ω ρ ί σ ε τ ε  τ α  Ε κ π α ι δ ε υ τ ή ρ ι ά  μ α ς . 

Οι εγγραφές σε όλες τις τάξεις για το σχολικό έτος 2011-2012 
έχουν αρχίσει.


