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θειάς μας ότι τα Εκπαιδευτήριά μας θα συμμετάσχουν φέτος στον εορ-
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    Η εκδήλωση θα έχει θέμα "Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, στα χνάρια 
του Αποστόλου των Εθνών", με αφορμή την επέτειο 300 χρόνων από 
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Κάθε μήνα
«Εἰ Χριστός οὐκ ἐγήγερται, 

κενόν ἂρα τό κήρυγμα ἡμῶν, κενή δέ καί ἡ πίστις ὑμῶν.»  

Μετάφραση: «Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί,

τότε το κήρυγμά μας είναι χωρίς νόημα, το ίδιο και η πίστη σας.»

          (Α΄ Κορ. ιε΄, 14)

Τραγική θα ήταν η ζωή όλων μας αν 
η Εκκλησία μας μάς υποδείκνυε ως 

πρότυπα χριστιανικής ζωής τέλειους και 
αναμάρτητους. Ευτυχώς, μόνος τέλειος 
και αναμάρτητος είναι ο Θεάνθρωπος Ιη-
σούς Χριστός. Όλοι όσοι πιστά Τον ακο-
λούθησαν αγωνίστηκαν πολύ διά βίου να 
τιμήσουν τη θεία εικόνα Του, φτάνοντας 
κατά χάριν στο καθ΄ ομοίωσιν. Έπεφταν 
και σηκώνονταν διαρκώς. Λάθευαν και 
διορθώνονταν, αρνούνταν και πρόδιδαν 
τον Θεό κι Εκείνος τους ύψωνε και τους 
στερέωνε στην πίστη. Εδίωκαν τον Θεό κι 
Εκείνος τους περιέβαλλε με τη χάρη Του 
και τους έκανε συνεργούς Του.

Ευτυχώς, πολλά τα όμοια παραδείγ-
ματα: Οι υιοί του Ζεβεδαίου, που 

ζητούν πρωτοκαθεδρίες και εγκόσμια 
εξουσία, ενόσω ο Κύριος πορεύεται στη 
θυσία. Ο Πέτρος, που ομνύει στο όνομά 
Του και στην κρίσιμη στιγμή Τον αρνεί-
ται. Ο Θωμάς, που απαιτεί να θέσει το 
δάκτυλο «ἐπί τόν τύπον τῶν ἣλων». O 
μέγας διώκτης και μετέπειτα απόστολος 
Παύλος και πολλοί άλλοι θα μπορούσαν 
να απαριθμηθούν σ΄ αυτόν τον κατάλο-
γο. Αλλά αρκεί. 

Αρκεί η διαφάνεια που επιθυμεί 
και τηρεί η Εκκλησία μας γύρω 

από τα γεγονότα που μαρτυρούν οι Από-
στολοι: «ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν… ὃ 
ἐθεασάμεθα καί αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλά-
φησαν» (Α΄ Ιω. 1, 1). Αρκεί το ότι δεν κρύ-
βει τις στιγμές της αδυναμίας όλων όσων 
περιστοίχιζαν τον Κύριό μας τρία χρόνια, 
τις αγωνίες τους, τους φόβους, τις δειλί-
ες τους, τις πτώσεις τους, εν όψει κυρίως 
της επαγγελίας της αναστάσεώς Του, 
κατασιγάζοντας έτσι τις δικές μας αμ-

φιβολίες. Αρκεί, προπά-
ντων, ότι διατρανώνει 
και πανηγυρίζει με ανα-
στάσιμο τρόπο την επι-
στροφή, την μετάνοια, 
τη συγχώρηση, τον αγιασμό, τη δόξα που 
απόλαυσαν όσοι εμπιστεύτηκαν και αξι-
οποίησαν τη χάρη που απορρέει από τη 
λυτρωτική θυσία του Θεανθρώπου, το 
πέρασμά Του από τον θάνατο στη ζωή. 

Το ακούσατε αυτό; Το καταλάβατε, 
φίλοι μου; Καταλάβατε τι συνέ-

βη; Ο Χριστός με την ανάστασή Του μας 
πέρασε από τον θάνατο στη ζωή. «Αυτό 
το πέρασμα», μας λέει ένας νεοφανής 
άγιος της Εκκλησίας μας, «το περίμε-
νε ο άνθρωπος αιώνες. Χριστός ανέστη. 
Kαι αναστήθηκε μαζί Του η ανθρώπινη 
φύση μας. Και μεις, τι κάνουμε; Πώς Τον 
υποδεχόμαστε; Χριστός ανέστη. Και μεις, 
αντί να χαιρόμαστε, γκρινιάζουμε, σκυ-
θρωπιάζουμε, θρηνούμε για κάθε δυσκο-
λία, για κάθε αστοχία». Ακούστε όμως τι 
συμβούλευε ο άγιός μας τους φίλους που 
τον πλησίαζαν: «Σε κάθε θλίψη σου, σε 
κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεσαι 
μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες 
αργά αργά αυτό το τροπάριο: “Θανάτου 
ἑορτάζομεν νέκρωσιν, ἃδου τήν καθαίρε-
σιν, ἂλλης βιοτῆς τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, 
καί σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τόν αἲτιον, τόν 
μόνον εὐλογητόν τῶν Πατέρων Θεόν καί 
ὑπερένδοξον”. Θα βλέπεις τότε ότι το με-
γαλύτερο πράγμα στη ζωή σου – και στη 
ζωή του κόσμου όλου – έγινε: η Ανάστα-
ση του Χριστού, η σωτηρία μας· και θα 
συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου 
συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλά-
σει τη διάθεσή σου.»

Χριστός ανέστη!
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Με τους μαθητές μας

Φίλε και φίλη, 
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H άνοιξη της χαράς, 

Ο 
μήνας Μάιος, κατ’ εξοχήν μήνας της άνοιξης 
και της αναγέννησης της φύσης, γεννά σε 
όλους μας μια διάθεση περίσπασης της προ-

σοχής μας στα πουλιά και τα λουλούδια, με τα οποία 
είναι στολισμένη αυτή την εποχή η πλάση όλη. Μέ-
νουμε να θαυμάζουμε τη δύναμη της ζωής που επι-
μένει να αντιστέκεται σε όλους τους χειμώνες και 
σε όλες τις παγωνιές και να ξεχύνεται ασυγκράτητη 
την άνοιξη με τις χίλιες δυο εκφάνσεις της ζωτικό-
τητάς της. Χρήσιμο να παρατηρούμε τη φύση και να 
διακρίνουμε σ’ αυτή τη σοφία του Δημιουργού. Θαυ-
μάζουμε τη φιλοπονία της μέλισσας που προσφεύγει 
τώρα στα εκλεκτά άνθη για να συλλέξει γύρη και να 
ετοιμάσει το ακριβό της μέλι. Απολαμβάνουμε και 
τα χελιδόνια που ζωντανεύουν με τις χαρούμενες 
λαλιές και την σβέλτη σπαθερή παρουσία τους τα 
σπίτια και τις γειτονιές μας. 

Η 
ποίηση και ο ρομαντισμός της άνοιξης κά-
νουν ευχάριστη την όψη της ζωής γύρω μας. 
Ωστόσο, αυτό που αυτή την εποχή γεμίζει την 

ψυχή και την καρδιά μας με ανυπέρβλητη χαρά είναι 
κάτι άλλο. Η Ανάσταση του Χριστού, η οποία έρχεται 
κάθε άνοιξη, γεμίζει την ψυχή και την καρδιά κάθε 
πιστού με τη χαρά και τη βεβαιότητα μιας άλλης 
ζωής, που αρχίζει εδώ στη Γη μας, αλλά συνεχίζεται, 
βλαστάνει και ανθοφορεί στους Ουρανούς. Ο ίδιος ο 
Δημιουργός της ζωής, αφού διέλθει μέσα από όλα τα 



αγκάθια που πληγώνουν το σώμα, 
τις πίκρες που απογοητεύουν την 
ψυχή και τα καρφιά που τραυμα-
τίζουν βαθιά τη σάρκα φτάνει στο 
αποκορύφωμα της πιστότητος και 
της αγάπης Του, για να ανακηρύ-
ξει με την Ανάστασή Του αυτό που 
κρυφά υποδηλώνουν όλα τα που-
λιά και τα λουλούδια της άνοιξης: 
τη νίκη της Ζωής πάνω στο θάνα-
το, τη νίκη της χαράς πάνω σε ό,τι 
μαυρίζει την ψυχή μας, τη νίκη της 
πίστεως πάνω στο φόβο, την αμφι-
βολία και την απιστία. 

Σ
τις 29 Μαΐου, ημέρα χαραγ-
μένη βαθειά μέσα στην ψυχή 
κάθε Έλληνα, έχουμε φέτος 

την εορτή της Αναλήψεως του Κυ-
ρίου. Οι μαθητές Του, έχοντας ξε-
περάσει τους δισταγμούς και τους 
φόβους τους, τις αμφιβολίες και 
τις ανθρώπινες αδυναμίες τους, 
έχουν γεμίσει τις ψυχές τους με 
την παρουσία του Αναστημένου 
Χριστού. Και εκεί που είναι βέβαιοι 
πως ούτε ο θάνατος δεν μπορεί 
πια να τους χωρίσει, βλέπουν τον 

Κύριο να ανεβαίνει στους Ουρα-
νούς μαζί με τους αγγέλους, που 
Τον υποδέχονται ως Βασιλέα και 
μένουν έκθαμβοι. Και ο μεν Χρι-
στός ποτέ δεν εγκατέλειψε τη Γη 
μας για να μεταβεί κάπου αλλού, 
αφού κατά την υπόσχεσή Του είναι 
παντού: και μέσα μας και ανάμεσά 
μας και όπου δύο ή τρεις συνηγ-
μένοι στο όνομά Του. Εμάς όμως 
μας θέλει να έχουμε στραμμένα τα 
βλέμματά μας στον Ουρανό. 

Ν
α ζούμε στη γη, να χαιρό-
μαστε τη φύση και τη δη-
μιουργία, τις ομορφιές της 

άνοιξης, που Αυτός ως Θεός έχει 
πλάσει και που αποκαλύπτουν 
κάτι από την ομορφιά και αγαθό-
τητα του Δημιουργού τους, αλλά 
να μην ξεχνιόμαστε αμέριμνοι, να 
προσδοκούμε «καινούς» δηλαδή 
καινούργιους «ουρανούς και και-
νήν γην» (Β΄ Πέτρ. γ,13), στους 
οποίους θα κατοικεί η δικαιοσύνη 
και μαζί όσοι βρεθούν άσπιλοι και 
αμόλυντοι από την κακία και την 
αμαρτία του κόσμου. 
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της ζωής & της Ανάστασης
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

«ΠΑτΩΣΕ» η ΕΛΛηΝΙΚη ΕΚΠΑΙδΕΥ-
Ση. Μελέτη για τα εκπαιδευτικά συστήματα 

την κατέταξε στην 
τελευταία θέση, 
ανάμεσα σε χώρες 
που χαρακτηρίζο-
νται ως «αναδυό-
μενες» οικονομίες 
όπως η Ινδονησία, 
το Μεξικό και η 
Βραζιλία! Συγκε-

κριμένα, ο Βρετανικός εκδοτικός οίκος Pearson 
ανέθεσε στο περιοδικό Economist να εκπο-
νήσει μελέτη για τα καλύτερα εκπαιδευτικά 
συστήματα στον κόσμο. Η μελέτη βασίστηκε 
στις επιδόσεις των φοιτητών στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, στο ποσοστό των αποφοίτων τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, σε δύο Αμερικανικές 
εκπαιδευτικές μελέτες καθώς και στα στοιχεία 
του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργα-
σίας και Ανάπτυξης) που προκύπτουν από τα 
pisa tests (τεστ συνήθως σε μαθηματικά προ-
βλήματα ανάμεσα σε μαθητές διαφορετικών 
χωρών). Πρώτη στον κατάλογο των χωρών με 
το καλύτερο εκπαιδευτικό σύστημα στον κό-
σμο έρχεται η Νότια Κορέα, ενώ ακολουθούν 
η Ιαπωνία, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ. 
Σύμφωνα με την έκθεση η μεγάλη άνοδος των 
Ασιατικών χωρών στον εκπαιδευτικό τομέα 
οφείλεται στη στενή συνεργασία οικογένειας, 
μαθητών και εκπαιδευτικής κοινότητας, καθώς 
και στον σεβασμό που τρέφουν σε αυτές τις 
χώρες για τους εκπαιδευτικούς. 

Ο ΕΛΛηΝΑΣ ΑΪΝΣτΑΙΝ που σάρωσε στην 
31η Βαλκανική Ολυμπιάδα Μαθηματικών 2014 
είναι Ροδίτης. Ο Αθηναγόρας Σκιαδόπουλος, 
μαθητής της Γ' Λυκείου, κατάφερε να πετύ-
χει το απόλυτο άριστα (40/40), κατακτώντας 
το χρυσό μετάλλιο. Η ελληνική ομάδα, με δύο 
χρυσά μετάλλια, τρία χάλκινα και μία εύφημη 

μνεία, κατετάγη στην 5η 
θέση ανάμεσα στις 20 
χώρες που συμμετείχαν 
στην 31η ΒΜΟ. Τώρα ο 
Αθηναγόρας βρίσκεται 
εν αναμονή της 55ης 
Διεθνούς Ολυμπιάδας 
Μαθηματικών ΙΜΟ 2014, 
που θα διεξαχθεί στο 

Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής, από 3 έως 
13 Ιουλίου, και στην οποία θα συμμετέχει ως 

μέλος της εξαμελούς Ελληνικής ομάδας, για 
τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ευτυχώς, υπάρχουν 
τουλάχιστον μεμονωμένες περιπτώσεις που 
εξυψώνουν και τιμούν τη χώρα μας στον τομέα 
της επιστήμης!

ΓΙΑ τη ΣτΟΛη τΩΝ ΑΣτρΟΝΑΥτΩΝ 
ΠΟΥ θΑ ΠΑΝΕ ΣτΟΝ Αρη για πρώτη 
φορά η NASA ζήτησε τη βοήθεια του κοινού, 
το οποίο μέσω μιας online ψηφοφορίας επέ-
λεξε μεταξύ τριών διαφορετικών σχεδίων της 
στολής Z-2 (Biomimicry, Technology και Trends 
in Society), τα οποία είχαν παρόμοιες δυνατό-
τητες αλλά διαφορές στο σχεδιασμό τους. Η 

ψηφοφορία διήρκεσε 
ένα μήνα και συμμε-
τείχαν περισσότερα 
από 230.000 άτομα. Η 
Ζ-2 θα κατασκευαστεί 
με τη βοήθεια τρισ-
διάστατων εκτυπω-
τών. Τα διαπλανητικά 
ταξίδια εξάπτουν τη 
φαντασία του κοινού. 
Και η επιστήμη απο-
δύεται ακατάπαυστα 
στην ανακάλυψη όλων 
και νέων πτυχών του 

μεγαλείου του σύμπαντος! Μακάρι και με τον 
τρόπο αυτό να αναγνωρίζουμε την ασύλληπτη 
πανσοφία του Δημιουργού…

«ΜΑΜΑ, ΣΟΥ τΟ ΓρΑΦΩ, εάν δεν θα μπο-
ρέσω να σου το πω. Σ' αγαπώ.» Συγκλονιστικός 
ο χαμός των Κορεατών μαθητών στο τραγικό 
ναυάγιο που συνέβη στα μέσα Απριλίου. Οι 
περισσότεροι από τους 475 επιβαίνοντες στο 
πλοίο Sewol ήταν μαθητές Λυκείου της πόλης 
Ασάν της Ν. Κορέας και ταξίδευαν μαζί με τους 

καθηγητές τους στη 
διάρκεια σχολικής 
εκδρομής. Η είδηση 
γέμισε δυστυχία και 
πόνο τους συγγενείς, 
συμμαθητές και δα-
σκάλους τους, αλλά 
δεν άφησε ασυγκί-

νητο και τον κόσμο διεθνώς. Προσευχόμαστε 
να αναπαύσει ο Θεός τις ψυχές τους και να 
προφυλάσσει από τέτοια τραγικά περιστατικά. 
Παράλληλα όλοι μας παίρνουμε το μήνυμα ότι, 
και ως οργανωμένες κοινότητες και ως ξεχωρι-
στά πρόσωπα, πρέπει να επιλέγουμε με μεγάλη 
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προσοχή ποιον βάζουμε οδηγό και κυβερνήτη 
στην πορεία μας, κυριολεκτικά και μεταφορι-
κά…

METH: η ΚΟΚΑΪΝη τΩΝ ΦτΩΧΩΝ. Μία 
νέα ναρκωτική ουσία αυξάνει για πρώτη φορά 
μετά από χρόνια τον αριθμό των νεκρών από 
χρήση ναρκωτικών. Μπορεί να ληφθεί από τους 
χρήστες με πολλούς τρόπους και προκαλεί ευ-
φορία, παράνοια, ψύχωση, απώλεια δοντιών, 
αλλοιώσεις στο δέρμα και στα όργανα και …

θάνατο. Σύντομα οι 
χρήστες περνάνε σε 
φάση έξης ανάλογη 
με αυτή των χρη-
στών της ηρωίνης. 
Το ναρκωτικό Meth 
προκαλεί σοβαρές 
παρενέργειες, τόσο 
οργανικές όσο και 
ψυχικές. Μετά από 
κάποιο χρόνο χρή-
σης η όψη των χρη-
στών έχει αλλοιωθεί 
δραματικά, ενώ και 
όλα τα προβλήματα 
υγείας που προκαλεί 
είναι μη αναστρέψι-
μα!

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ τηΣ ΟΛΛΑΝδΙΑΣ ΕΧΟΥΝ 
ΣΧΕδΟΝ ΠΕρΙΠΕΣΕΙ σε αχρηστία! Τα 
περισσότερα κελιά είναι άδεια, αφού ο αριθ-
μός των κρατουμένων βρίσκεται σε ελεύθερη 
πτώση από το 2008. Σήμερα έχουν μείνει εκεί 
9.710 κρατούμενοι, με τους δεσμοφύλακες να 
φτάνουν τους 9.914. Μάλιστα στους κρατού-
μενους συνυπολογίζονται και 650 Βέλγοι που 
«φιλοξενούνται» στις ολλανδικές φυλακές, στο 
πλαίσιο συμφωνίας με τις Βρυξέλλες - εδώ και 
μερικά χρόνια η Ολλανδία αποφάσισε να νοι-
κιάζει χώρο στις φυλακές της, αφού της …πε-
ρισσεύει! Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τους για 
την επιτυχή λειτουργία του ολλανδικού σωφρο-

νιστικού συστήματος 
και γενικά της ολλαν-
δικής κοινωνίας και 
πολιτείας. Δεν υπάρ-
χει, άραγε, ελπίδα να 
πάρουμε επιτέλους 
κι εμείς, ως κοινωνία 
και ως κράτος, τέτοια 

καλά μαθήματα;

ΚΑΙ ΓΙΑ τΟ ΣΩΦρΟΝΙΣτΙΚΟ ΣΥΣτη-
ΜΑ τηΣ ΝΟρΒηΓΙΑΣ τα στοιχεία είναι 
πολύ θετικά. Στη χώρα αυτή η ανώτατη ποινή 
φυλάκισης για οποιοδήποτε αδίκημα είναι 21 
χρόνια. Ως εκ τούτου, οι φυλακές φροντίζουν 
να λειτουργούν ως μια μικρή κοινωνία, που 

σκοπό της έχει οι κρατούμενοι να επανεντα-
χθούν με επιτυχία στον έξω κόσμο μετά την 
αποφυλάκισή τους. Για να επιτευχθεί ο στό-
χος αυτός, έχουν ληφθεί μια σειρά από μέτρα: 
κάθε 10 με 12 κελιά μοιράζονται μια κοινόχρη-
στη κουζίνα και σαλόνι, όπου οι φυλακισμένοι 
μπορούν να ετοιμάσουν το δείπνο τους και να 
ξεκουραστούν έπειτα από μια ημέρα εργασίας, 
οι φρουροί ασφαλείας οργανώνουν δραστηρι-
ότητες όπως μπάσκετ, αναρρίχηση, τζόκινγκ, 
ποδόσφαιρο από τις 8:00 π.μ. ως τις 8:00 μ.μ., 
οι χώροι διαβίωσης περιλαμβάνουν κέντρα ερ-
γασίας και δραστηριότητας με ειδικά εργαστή-
ρια όπου οι τρόφιμοι προετοιμάζονται, ώστε να 
μπορέσουν να βρουν εργασία σε επιχειρήσεις 
ή παίρνουν μαθήματα σχεδίου, ξυλογλυπτικής, 
μουσικής κλπ., οι δεσμοφύλακες υποβάλλονται 
σε δύο χρόνια εκπαίδευσης στην Ακαδημία αξι-
ωματικών και η επίσημη περιγραφή της θέσης 
εργασίας τους λέει ότι πρέπει να «παρακινή-
σουν τον κρατούμενο», έτσι ώστε η ποινή του 
να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφωτιστική και 
με νόημα. Πρόκειται δηλ. για σωφρονιστικό σύ-
στημα όνομα και πράγμα, με νόημα!

η ΣτΑΣη ΣΑΣ 
ΑΠΕΝΑΝτΙ ΣτΙΣ 
ΜΠΑΝΑΝΕΣ σίγου-
ρα δεν θα είναι αυτή 
που ήταν πριν διαβά-
σετε αυτό το κείμενο! 
Οι μπανάνες περιέ-
χουν τρία φυσικά σάκ-

χαρα, γι΄ αυτό, δύο μπανάνες παρέχουν αρκετή 
ενέργεια για μια επίπονη 90λεπτη προπόνηση. 
Με την υψηλή περιεκτικότητά τους σε σίδηρο, 
οι μπανάνες βοηθούν σε περιπτώσεις αναιμίας. 
Έχουν ακόμη εξαιρετικά υψηλή περιεκτικότητα 
σε κάλιο και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, 
οπότε είναι ιδανική τροφή για την καταπολέμη-
ση της πίεσης. Η έρευνα έχει δείξει ότι το κάλιο 
μπορεί να βοηθήσει στη μάθηση, καθιστώντας 
τους μαθητές πιο προσεκτικούς. Αλλά κι αν 
πάσχετε από καούρα, δοκιμάστε να φάτε μια 
μπανάνα· θα σας ανακουφίσει. Εξάλλου οι μπα-
νάνες είναι πλούσιες σε βιταμίνες του συμπλέγ-
ματος Β και βοηθούν στην ηρεμία του νευρικού 
συστήματος. Πολύ σημαντικό είναι και το ότι 
οι μπανάνες βοηθούν το σώμα να ανακάμψει 
από τις επιπτώσεις της αποχής από τη νικοτίνη. 
Τέλος, σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, πε-
ριέχουν τρυπτοφάνη, ένα είδος πρωτεΐνης που 
στο σώμα μετατρέπεται σε σεροτονίνη, η οποία 
βελτιώνει τη διάθεση και βοηθά στη χαλάρωση! 
Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι πίθηκοι είναι τόσο 
χαρούμενοι συνεχώς!

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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 Ήδη από τις αρχές του 19ου αιώ-
να με την εμφάνιση του φαινομένου της 
αστυφιλίας οι άνθρωποι αρχίζουν να 
αποξενώνονται από τη φύση. Συρρέουν 
στις πόλεις για να βελτιώσουν τη ζωή 
τους. Γίνονται άγνωστοι μεταξύ αγνώ-
στων με σκοπό να αποκτήσουν υλικά 
αγαθά. Έτσι αρχίζουν να εκμεταλλεύ-
ονται άπληστα το φυσικό περιβάλλον. 
Αυτό είναι το πρώτο στάδιο της αποξέ-
νωσης του ανθρώπου από το περιβάλλον 
και τους συνανθρώπους του. 

Όμως τα τελευταία χρόνια ο άκρατος 
υλισμός, ο υπερκαταναλωτισμός και η 
αύξηση της παραγωγής έδωσαν μία νέα 
μορφή στη ζωή μας. Με την αγωνία και 
την επιθυμία για την απόκτηση της ύλης 
ο σύγχρονος άνθρωπος υποτίμησε και 
περιφρόνησε τις πνευματικές αξίες. 

Ο άνθρωπος πλέον μορφώνεται, καλ-
λιεργεί ταλέντα, δημιουργεί και κοπιάζει 
με σκοπό την απόκτηση αγαθών. Τίποτα 
δεν κάνει για την καρδιά του, μονάχα για 
την τσέπη του! Καταπιέζει τα συναισθή-
ματά του και σκέφτεται εμπορικά, για να 
επιβιώσει σ΄ έναν κόσμο όπου όλα λει-
τουργούν μέσα στα πλαίσια της ιδιοτέ-
λειας και του συμφέροντος. 

Για να καταφέρει να υλοποιήσει τα 
όνειρά του έγινε ανταγωνιστικός και 
περιφρόνησε διαχρονικές αξίες. Έτσι 

«Σήμερα ο άνθρωπος των βιομηχανι-
κών κοινωνιών ζει τον εαυτό του και 
τους άλλους όπως ζει τα πράγματα, 
τα αντικείμενα… Κατέχεται από την 
ίδια τη δημιουργία του, τη στιγμή 

που χάνει τον εαυτό του.»

                         Ιωάννης Ν. Ξηροτύρης
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 Πιστεύω ότι η Εκκλησία βρί-
σκεται κοντά στην οικογένεια με 
πολλούς τρόπους. Από την αρχή της 
δημιουργίας της, όταν γίνεται το μυ-
στήριο του γάμου, αργότερα με τη 
βάφτιση, την εξομολόγηση και τη 
Θ. Κοινωνία. Γενικά η Εκκλησία, με 
τη διδασκαλία του Ευαγγελίου και 
τις συμβουλές του σωστού πνευμα-
τικού πατέρα, βοηθάει τα μέλη της 
οικογένειας να ξεπερνούν τα προ-
βλήματα που δημιουργούνται στις 
σχέσεις μεταξύ των συζύγων ή με-
ταξύ των παιδιών και να διατηρούν 
τις σχέσεις μεταξύ τους αρμονικές.

Η Εκκλησία βοηθά ακόμη την οι-
κογένεια όταν εκείνη αντιμετωπίζει 
σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

Είναι ένα καταφύγιο για όλους. 

Δήμ. Αντζουλάτου, Α΄ Γυμν.

 Η Εκκλησία μέσα από το μυ-
στήριο του γάμου προσπαθεί να 
κρατάει την οικογένεια ενωμένη, να 
της δίνει αξίες και αρχές με πρότυπα 
ζωής τους Αγίους. Σκοπός της οικο-
γένειας είναι η τήρηση των εντο-
λών του Χριστού. Έτσι, μέσα από 
τον αγώνα, τα μέλη τής οικογένειας 
προκόβουν και αγιάζονται. 

Νικ. Παπαγεωργίου, Α΄ Γυμν.

Πώς η Εκκλησία έρχεται 
αρωγός στο θεσμό της οι-

κογένειας;
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οδηγήθηκε στο έσχατο στάδιο της αλ-
λοτρίωσης. Αποξενώθηκε από τον ίδιο 
τον εαυτό του! Έφτασε στην απόλυτη 
αλαζονεία. Έγινε αμοραλιστής. Όταν 
όμως απέκτησε αυτά που ήθελε, έχασε 
τα σημαντικότερα. Έχασε τον άνθρωπο, 
τον συνάνθρωπο, την ίδια την ανθρωπιά 
του…

Το να επανέλθει ο άνθρωπος στην 
φυσική του πορεία είναι δύσκολο, όχι 
όμως ανέφικτο. Επαναπροσδιορίζοντας 
τις αξίες και τις προτεραιότητες της 
ζωής του και καλλιεργώντας τον εσωτε-
ρικό του κόσμο, το πνεύμα του, ο σύγ-
χρονος άνθρωπος θα μπορέσει να ξανα-
βρεί τον χαμένο εαυτό του και να χτίσει 
και πάλι υγιείς ανθρώπινες σχέσεις. 

Έτσι θα βιώσει την «όντως ζωή» που 
επιβεβαιώνει την ύπαρξή του ως πλά-
σματος δημιουργημένου κατ΄ εικόνα 
του Δημιουργού του. Με την προϋπόθε-
ση αυτή θα καταφέρει να επαναπροσδι-
ορίσει και τη σχέση του με το περιβάλ-
λον. 

 
Μυρτώ Κουκούρη, Γ΄ Λυκείου 

 Ο σύγχρονος άνθρωπος βιώνει τα 
συναισθήματά του και την σχέση του 
με τον συνάνθρωπο, με τον τρόπο που 
βιώνει τα πράγματα, τα αντικείμενα... 
Η αγωνιώδης προσπάθειά του να απο-
κτήσει υλικά αγαθά και η συνακόλουθη 
εμπορευματοποίηση των πάντων τον 
οδήγησε στην αλλοτρίωση. Δηλαδή ο 
άνθρωπος της εποχής μας αποξενώθηκε 
πρώτα από το περιβάλλον του, στη συ-
νέχεια απομακρύνθηκε από τον πλησίον 
του και κατέληξε να χάσει τον ίδιο τον 
εαυτό του…

Ένας παράγοντας που συμβάλλει 
στην αλλοτρίωση του ανθρώπου είναι η 
αστικοποίηση. Ιδιαίτερα τις τελευταίες 

δεκαετίες ο άνθρωπος αναζήτησε μια 
«καλύτερη» ζωή στην πόλη και εγκατέ-
λειψε την ύπαιθρο. Έτσι η ζωή του έπα-
ψε να είναι φυσική κι έγινε τεχνητή και 
μαζοποιημένη. 

 Στον νέο τρόπο ζωής έχει κυριαρχή-
σει ο υπερκαταναλωτισμός και ο εγωκε-
ντρισμός. Οι προσωπικές μας ανάγκες 
κι επιθυμίες μονοπωλούν το ενδιαφέρον 
μας. Εγκλωβιζόμαστε στο «εγώ» μας, 
χωρίς να νοιαζόμαστε για τον συνάν-
θρωπο. 

Επίσης, ο ιλιγγιώδης ρυθμός εξέ-
λιξης της τεχνολογίας και οι γρήγοροι 
ρυθμοί της ζωής δεν αφήνουν χρονικά 
περιθώρια για αυτοκριτική, αυτογνω-
σία και αυτοβελτίωση και επιτείνουν το 
φαινόμενο της αποξένωσης.

Για να μπορέσουμε λοιπόν, να απο-
κτήσουμε μία αληθινή, αυθεντική σχέ-
ση με τον εαυτό μας και το περιβάλλον 
μας χρειάζεται πρωταρχικά να δώσουμε 
έμφαση στην πνευματική μας καλλιέρ-
γεια. Να προκρίνουμε και να επιδιώξου-
με ως στόχο το αληθινό νόημα της ζωής, 
την αναζήτηση του πνεύματος, των αξι-
ών και των ιδανικών. Να ενισχύσου-
με την αυτοκριτική ικανότητά μας και 
τη διάθεσή μας για αυτοβελτίωση. Να 
καλλιεργήσουμε τον αλτρουισμό και να 
αγαπήσουμε τη δημιουργία, αλλά κυρί-
ως να αγαπήσουμε τον Δημιουργό.

Και εδώ ακριβώς η ευθύνη του σχο-
λείου και των άλλων φορέων αγωγής 
είναι τεράστια. Οφείλουν να δουν σαν 
αδήριτη ανάγκη την παροχή χριστιανι-
κής και ανθρωπιστικής παιδείας στους 
νέους ανθρώπους.

             
Μαρία Μαρκαντώνη, Γ΄ Λυκείου 
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Όπως όλοι γνωρίζουμε, ακούμε 
και βιώνουμε καθημερινά, μια 
από τις σοβαρότερες συνέπει-

ες της οικονομικής κρίσης που μαστίζει όχι 
μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ευρώπη και 
τον κόσμο, είναι η ανεργία. Το φαινόμενο 
αυτό μπορεί να επιφέρει ποικίλες συνέπει-
ες σε πολλά επίπεδα της ζωής και του πο-
λιτισμού μας. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, όλοι 
να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε 
αυτό το πρόβλημα.

Ανεργία είναι η κατάσταση ενός ατόμου, 
που, ενώ είναι ικανό, 
πρόθυμο και διαθέσι-
μο να απασχοληθεί, 
δεν μπορεί να βρει 
εργασία. Μπορούμε 
να διακρίνουμε την 
ανεργία, ανάλογα με 
την χρονική διάρκεια 
που το άτομο δεν 
απασχολείται, σε 
μακροχρόνια ανερ-
γία, σε βραχυχρόνια 
ανεργία και σε επο-
χιακή ανεργία.

Τα αίτια της ανεργίας είναι πολλά και 
έχουν σχέση με την ανάπτυξη του πολιτι-
σμού. Ο σύγχρονος πολιτισμός έκανε τη 
ζωή του ανθρώπου πιο εύκολη. Αυτό έγινε, 
γιατί οι μηχανές αντικατέστησαν όχι μόνο 
τα ανθρώπινα χέρια αλλά και το ανθρώπινο 
μυαλό. Έτσι η αυτοματοποίηση της εργασί-
ας έβαλε στην άκρη τον άνθρωπο. Ακόμα, 
ο ανεξέλεγκτος οικονομικός ανταγωνισμός 
για χάρη του κέρδους κάνει τις μεγάλες επι-
χειρήσεις να διώχνουν ανθρώπους από τις 
δουλειές τους. Επίσης η αστυφιλία οδήγησε 

τους ανθρώπους στις πόλεις, οπότε αυτοί 
εγκατέλειψαν τη γεωργία, την κτηνοτροφία 
και γενικά τις εργασίες που έχουν σχέση με 
τη ζωή στο χωριό. Οι νέοι άνθρωποι σήμερα 
υποτιμούν τη χειρωνακτική εργασία. Επίσης 
δεν μειώθηκε το οκτάωρο της υποχρεωτι-
κής εργασίας. Πολλοί ξένοι, οικονομικοί 
μετανάστες ή πρόσφυγες, προσφέρουν 
εργασία με λιγότερα χρήματα. Τέλος, ένα 
άλλο αίτιο της ανεργίας είναι το ότι η εκπαί-
δευση των νέων δεν τους ετοιμάζει για τα 
καινούργια επαγγέλματα που έχει ανάγκη η 

κοινωνία.
Οι συνέπειες της 

ανεργίας είναι ολέ-
θριες σε όλους τους 
τομείς της ανθρώπι-
νης δραστηριότητας, 
καθώς αυτή οδηγεί 
σε οικονομική εξα-
θλίωση και εξάρτη-
ση, με συνέπεια οι 
άνθρωποι να γίνο-
νται δυστυχισμένοι. 
Όταν ένα άτομο, 

ανεξάρτητα από το φύλο και την ηλικία, εί-
ναι άνεργο, νιώθει ότι δεν μπορεί να προ-
σφέρει στον εαυτό του, στην οικογένειά του 
και στο κοινωνικό σύνολο. Επιβαρύνεται 
επίσης ο κρατικός προϋπολογισμός με τα 
επιδόματα ανεργίας. Επιπρόσθετα, η ανερ-
γία δημιουργεί σοβαρά ψυχολογικά προβλή-
ματα στον άνεργο, ο οποίος απογοητεύεται 
κι αντιδρά βίαια. Παρουσιάζονται επίσης 
κοινωνικές συγκρούσεις, που δημιουργούν 
αναταραχή στην κοινωνία.

Ο άνθρωπος πολλές φορές χρησιμο-
ποιεί αθέμιτα μέσα για την απόκτηση μιας 

Η ΑΝΕΡΓΙΑ
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θέσης εργασίας. Οι ανθρώπινες σχέσεις 
περνάνε κρίση και η δημοκρατία κινδυνεύει, 
γιατί κάθε σωστό κράτος έχει υποχρέωση 
να βρίσκει  δουλειά στους πολίτες του. Μια 
κοινωνία, που η συντριπτική πλειοψηφία 
των πολιτών της είναι άνεργοι, δεν μπορεί 
να προοδεύσει και να αναπτυχθεί σε κάθε 
τομέα του πολιτισμού της.

Απαιτούνται λοιπόν για την αντιμετώπι-
ση της ανεργίας ουσιαστικά μέτρα, που θα 
περιλαμβάνουν μια οικονομική και εκπαι-
δευτική πολιτική με σχέδιο και σκοπό. Θα 
πρέπει να συνδέεται η οικονομία με την εκ-
παίδευση, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες 
της χώρας και να αξιοποιούνται οι νέες τε-

χνολογίες. Θα πρέπει το κράτος να δώσει 
επιδοτήσεις στις επιχειρήσεις για να προ-
σλάβουν ανέργους. Ακόμα θα πρέπει οι άν-
θρωποι να δουλεύουν λιγότερες ώρες και 
να συνταξιοδοτούνται πιο νωρίς, ώστε να 
δημιουργούνται θέσεις εργασίας για τους 
νέους.

Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συ-
μπέρασμα πως, ενώ η εργασία είναι  πηγή 
χαράς, δημιουργίας και ευτυχίας για τον 
άνθρωπο, αντίθετα η ανεργία είναι κατα-
στροφική. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από 
το κείμενο του αγίου Ιωάννη του Χρυσο-
στόμου:

Πηγές - Βιβλιογραφία

1) Θεματικοί κύκλοι για το Γενικό Λύκειο σελ. 211-215
2) Δημήτρης Χρ. Λάππας, Έκφραση- Έκθεση  Β΄ Λυκείου, σελ. 263-266
3) Διαδίκτυο – Βικιπαίδεια

Καλλιόπη Γκαραβέλλου, 
Γ' Γυμνασίου

Εργασία και αργία

«Ας μην ντρεπόμαστε για τις χειρωνακτικές  εργασίες· ούτε να νομίζουμε ότι η ερ-
γασία είναι αιτία για κατηγορία· αιτία για κατηγορία είναι η αργία και να μην έχουμε να 
κάνουμε κάτι. Γιατί, αν η εργασία ήταν ντροπή, δε θα την επεδίωκε ο Παύλος, ούτε θα 
παράγγελνε σ’ εκείνους που δεν εργάζονται, να μην τρώνε. Ντροπή, πραγματικά, είναι 
μόνο η αμαρτία. Την αμαρτία όμως, και μάλιστα όχι μία ή δύο και τρεις μορφές αμαρτί-
ας, αλλά όλη μαζί την κακία, τη γεννά συνήθως η αργία… Λοιπόν, ό,τι είναι για το άλογο 
το χαλινάρι, το ίδιο είναι η εργασία για τη φύση μας… Δεν υπάρχει τίποτε απολύτως 
που να μην καταστρέφεται με την αργία. Πράγματι, και το νερό που είναι στάσιμο, βρω-
μά, ενώ εκείνο που τρέχει και τριγυρίζει παντού, διατηρεί την καλή του ποιότητα. Και 
το σίδερο, όταν δεν χρησιμοποιείται, γίνεται μαλακότερο και άχρηστο, επειδή κατα-
στρέφεται από τη σκουριά· ενώ εκείνο που χρησιμοποιείται στις εργασίες, είναι πολύ 
χρησιμότερο αλλά και πιο ευπαρουσίαστο, αφού δεν λάμπει λιγότερο από κάθε ασήμι. 
Και τη γη που δεν καλλιεργείται, θα μπορούσε να τη δει κανείς να μην παράγει τίποτε 
ωφέλιμο, αλλά βλαβερά βότανα, αγκάθια, τριβόλια και άκαρπα δέντρα, ενώ εκείνην 
που απολαμβάνει την εργασία, να είναι γεμάτη με ήμερους καρπούς. Και γενικά η αργία 
καταστρέφει το καθετί· αντίθετα, η εργασία κάνει τα πάντα πιο χρήσιμα. Γνωρίζοντας 
λοιπόν όλα τούτα, καθώς επίσης και πόση είναι η βλάβη από την αργία και το κέρδος 
από την εργασία, ας αποφεύγουμε την πρώτη και ας επιδιώκουμε τη δεύτερη». 

(Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος)
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Τον προηγούμενο μήνα το Σχολείο μας διορ-
γάνωσε ένα Σεμινάριο Επαγγελματικού Προ-

σανατολισμού σε συνεργασία με την εταιρεία 
Employ. Σκοπός αυτής της παρουσίασης ήταν να 
ενημερωθούμε τα παιδιά των μεγαλύτερων κυρί-
ως τάξεων και οι γονείς μας για τις επαγγελμα-
τικές προοπτικές που ανοίγονται μετά το Λύκειο, 
για το πώς έχουν διαμορφωθεί πεδία και σχολές, 
για το τι συναντάει ο φοιτητής σ΄ αυτές και για 
το πώς μπορεί κανείς να τις επιλέξει. Στο τέλος 
έγινε αναφορά και στο νέο εκπαιδευτικό σύστημα 

που ισχύει πλέον στο Λύκειο. Μετά την παρουσίαση, μέσα από ερωτήσεις και συζήτηση, 
λύσαμε τις απορίες μας και λάβαμε γνώση για όλες τις λεπτομέρειες που μας αφορούν. 
Ήταν ένα πολύ χρήσιμο και κατατοπιστικό σεμινάριο που μας βοήθησε στο να αποφασί-
σουμε για το μέλλον μας. 

Στις 24 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Σχο-
λείο μας γιορτή για την 25η Μαρτίου. Βασικό 

μέρος της ήταν το συγκινητικό θεατρικό «Να ζει 
το Μεσολόγγι», που ξεδίπλωσε στα μάτια μας τις 
ηρωικές και τραγικές στιγμές πριν την Έξοδο. 
Ενδιάμεσα των σκηνών αποδόθηκαν απαγγελί-
ες και μελοποιημένα αποσπάσματα από τους 
«Ελεύθερους Πολιορκημένους». Η γιορτή, γεμά-
τη υψηλά νοήματα, ήταν μια αξιέπαινη προσπά-
θεια μαθητών και καθηγητών, για την οποία οι 

θεατές εξέφρασαν τα συγχαρητήριά τους. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων μας 
τελέσαμε την ακολουθία των B΄ Χαιρετισμών της 

Παναγίας μας στο γειτονικό εκκλησάκι του αγ. Σπυρίδω-
νος. Ψάλαμε όλοι κατανυκτικά και τιμήσαμε την Παναγία 
μας.
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Βιωματική διδασκαλία των υψηλών αξιών 
που μεταλαμπαδεύει στους αιώνες το 

Μεσολόγγι μάς έκανε ο ακούραστος, ει-
δικός επί του θέματος, ξεναγός μας στην 
ιερά πόλη κ. Νικόλαος Βούλγαρης, Θεολό-
γος, πρώην Δήμαρχος και Νομάρχης. Στην 
εκδρομή που πραγματοποιήσαμε εκεί, 
επισκεφτήκαμε αρχικά τον οικείο Μη-
τροπολίτη κ.κ. Κοσμά, ο οποίος μας 
υποδέχτηκε εγκάρδια και μαζί με την 
ευλογία του πρόσφερε σε όλους μας 
κεράσματα και αναμνηστικά. Στη συ-
νέχεια προσκυνήσαμε στον Κήπο των 
Ηρώων με τα μνήματα και τα μνημεία 
των αγωνιστών και επισκεφτήκαμε 
την Εθνική Πινακοθήκη της πόλης 
με τα μοναδικά αριστουργήματα 
που μας μετέφεραν στην εποχή 
του Αγώνα, αλλά και τις οικίες του 
Κωστή Παλαμά και του Χαρίλαου 
Τρικούπη. Στο τέλος επισκεφτή-
καμε την ι. Μονή του Αη-Συμιού, 
χώρο καταφυγής και μαρτυρίου 
των Εξοδιτών, όπου τελέσαμε 
επιμνημόσυνη δέηση. Εκεί αποχαι-
ρετήσαμε τον κ. Βούλγαρη, τον οποίο 
ευχαριστούμε από καρδιάς για την 
όλη φιλοξενία. Αργότερα δεν παρα-
λείψαμε να γευτούμε κι ένα νοστιμό-
τατο γεύμα στη Λιμνοθάλασσα Τουρ-
λίδα. 
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Την Κυριακή 6 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο 
Δημοτικό Θέατρο της Κορίνθου εκδήλωση της 

Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, όπου βραβεύ-
τηκαν οι μαθητές που διακρίθηκαν στους διαγωνι-
σμούς «Θαλής» και «Ευκλείδης». Τιμητική διάκρι-
ση απονεμήθηκε και στον μαθητή της Β΄ Λυκείου 
των Εκπαιδευτηρίων μας Σωτήρη Παπαγεωργίου 
για την επίδοσή του στον διαγωνισμό «Θαλής».

Την πνευματική προετοιμασία των μαθητών εν όψει των αγίων 
ημερών του Πάσχα επιμελήθηκε η Διεύθυνση του Σχολείου 

μας. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική ήταν η ευκαιρία που είχαμε 
να συμμετάσχουμε στο Μυστήριο της ι. Εξομολόγησης, στο 
οποίο προσήλθε μεγάλος αριθμός συμμαθητών μας. Επιπλέον, 
οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, ανέλαβαν και παρουσίασαν επί 
σκηνής απασπάσματα από το θεατρικό έργο του κ. Ν. Βούλγα-
ρη με τίτλο «Θείον Έπος». Η παρουσίαση αυτή, που τα παιδιά 
συνόδευσαν με σχετική δική τους προβολή, είχε θέμα τα Πάθη 
του Κυρίου μας και μας εισήγαγε με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα 
της στην ατμόσφαιρα και το νόημα της σταυροαναστάσιμης Μ. 
Εβδομάδας.

Εν όψει της εθνικής επετείου αντιπροσωπεία μαθητών 
των Εκπαιδευτηρίων μας κατέθεσε στεφάνι εις μνήμην 

των ηρώων σε ειδική τελετή, ενώ όλοι οι μαθητές παρευ-
ρεθήκαμε στο κέντρο της Κορίνθου και συμμετείχαμε στην 
παρέλαση. Μέσα μας νιώσαμε να σκιρτά το αίσθημα του 
πατριωτισμού, ενώ και το χειροκρότημα του κόσμου μάς 

ανέβασε το ηθικό. Οι καθηγητές 
μας μάς επιδοκίμαζαν και οι γονείς 
μας μάς καμάρωσαν.
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Οι Παρατηρητές: Εβ. Αγγελή, Β΄ Λυκείου – Ιω. Παλαιτσάκη, Γ΄ Γυμν. 
& Σία: Ευάγγ. Μάρκελλος, Α΄ Γυμν.

Το Σάββατο του Λαζάρου και την Κυριακή των Βαϊων 
πραγματοποιήθηκαν δύο ημερήσιες εκδρομές που δι-

οργάνωσε η κατασκήνωση των Εκπαιδευτηρίων μας για 
τα αγόρια και τα κορίτσια αντίστοιχα. Επισκεφτήκαμε τα 
Καμένα Βούρλα. Αρχικά, εκκλησιαστήκαμε στην ι. Μ. Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, που βρίσκεται σε υψόμετρο 
320 μ. περίπου. Έπειτα πήραμε το πρωινό μας έχοντας 
μια πανοραμική θέα της πόλης και παρακολουθήσαμε την 
ενδιαφέρουσα ξενάγηση στους σημαντικούς πνευματι-

κούς θησαυρούς της μονής, μεταξύ των οποίων είναι ο ναός και τα προσωπικά αντι-
κείμενα του αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Αμέσως μετά 
άρχισε το παιχνίδι! Παίξαμε και ψυχαγωγηθήκαμε μέχρι το 
μεσημέρι. Ακολούθησε το κατασκηνωτικό γεύμα μας στην 
τράπεζα κι ύστερα μια ενθουσιώδης, δυστυχώς σύντομη, 
επίσκεψη στο Λούνα Παρκ της περιοχής. Σ΄ όλη τη διαδρο-
μή συνεχίστηκε το κέφι με διαγωνισμούς, παιχνίδια και με 
ανταλλαγή των εντυπώσεών μας. Τώρα αναμένουμε πλέον 
τα φετινά Κατασκηνωτικά μας Σεμινάρια!

Μεγάλη χαρά μάς έδωσε η επιτυχής με ποσοστό 100% συμμετοχή πολλών συμ-
μαθητών μας στις εξετάσεις ECDL των ηλ. υπολογιστών, που διενεργήθηκαν 

στο Σχολείο μας στις 30 Απριλίου. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε «και εις ανώτε-
ρα»! 

Με αφορμή το αφιέρωμα στην Αγία Γραφή που έγινε 
από τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου στην αρχή της 

σχολ. χρονιάς και την επίδοση σε όλους μας ως δώρου 
από το Σχολείο αντιτύπου μιας νέας έκδοσης της Κ. 
Διαθήκης, διοργανώθηκε ενδοσχολικός Διαγωνισμός 
Αγίας Γραφής διάρκειας ενός μηνός. Έντονο και κα-
θημερινό το ενδιαφέρον όλων μας να αναζητούμε το 
φύλλο ερωτήσεων κάθε μέρας και μεγάλη η προσδο-
κία της ανακοίνωσης των απαντήσεων και της βαθ-
μολογίας! Με τα ίδια συναισθήματα αναμένουμε και 
την τελική φάση του. 
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Παῦλος, ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν

Ἱδρύεται ἡ Ἐκκλησία           τῆς Κορίνθου

Η Κόρινθος, τον 1ον 
μ.Χ. αἰ., εἶχε τε-
ράστια ἀνάπτυξη 

λόγω τῆς θέσεώς της. Τὸ λι-
μάνι της ἓνωνε τὸ Ἰόνιο μὲ τὸ 
Αἰγαῖο Πέλαγος, τὸ δυτικὸ μὲ 
τὸ ἀνατολικὸ τμῆμα τῆς Ρωμα-
ϊκῆς αὐτοκρατορίας. Ὁ ἐκπρό-
σωπος τῆς ρωμαϊκῆς Συγκλή-
του στὴν Ἑλλάδα εἶχε τὴν ἕδρα 
του στὴν Κόρινθο, μὲ τὸ βαθμὸ 
τοῦ ἀνθυπάτου. Ὁ Παῦλος κα-
τανόησε ὅτι ἂν οἱ κάτοικοι τῆς 
Κορίνθου μάθαιναν κάτι γιὰ 
τὸν Χριστό, σύντομα θὰ μετα-
διδόταν τὸ μήνυμα αὐτὸ σ΄ ὅλη 
τή γύρω περιοχή, στὰ νησιὰ 
τῶν θαλάσσιων διαδρομῶν καὶ 
ἀπ΄ ἐκεῖ ἕως τὴ Ρώμη ἀκόμα. 
Ἕνα λιμάνι μὲ μεγάλη διακίνηση πληθυ-
σμοῦ εἶναι κατάλληλο καὶ γιὰ τὴ διακίνηση 
ἰδεῶν καὶ ἀντιλήψεων. 

Δὲν μποροῦμε νὰ γνωρίζουμε ἂν ὁ 
Παῦλος πῆγε στὴν Κόρινθο ἀπὸ τὴν Ἀθήνα 
διὰ ξηρᾶς, μία ἀπόσταση 80 περίπου χιλιο-
μέτρων, ἢ προτίμησε τὸν συντομότερο τρό-
πο, διὰ θαλάσσης. Στὴ δεύτερη περίπτωση, 
ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ Πειραιᾶ θὰ πῆρε τὸ πλοῖο 
κατ΄ εὐθείαν πρὸς τὸν Ἰσθμὸ τῆς Κορίνθου 
καὶ θὰ ἀποβιβάστηκε στὸ λιμάνι τῶν Κεγ-
χρεῶν…

Ἀπερίγραπτη ἦταν ἡ χαρὰ τοῦ Παύλου 
ὅταν μπῆκε στὴν πόλη τῆς Κορίνθου καὶ 
βρῆκε τὸ ζεῦγος τῶν σκηνοποιῶν, Ἀκύλα 
καὶ Πρίσκιλλα, οἱ ὁποῖοι πρόσφατα εἶχαν 
ἔρθει ἀπὸ τὴ Ρώμη καὶ οἱ ὁποῖοι μάλιστα 
ἦταν βαπτισμένοι Χριστιανοί. Γιὰ τὸν Ἀκύ-
λα καὶ τὴν Πρίσκιλλα ἦταν ἰδιαίτερη εὐλο-
γία νὰ φιλοξενήσουν στὸ σπίτι τους τὸν 
Ἀπόστολο καὶ νὰ τὸν ἔχουν δίπλα τους, 
ὥστε νὰ ἐνημερώνονται γύρω ἀπὸ τὴ νέα 
πίστη τους καὶ νὰ ἐνισχύονται στὸν πνευ-
ματικὸ ἀγώνα τους. Ἔτσι οἱ μοναδικοὶ Χρι-
στιανοὶ στὴν Κόρινθο ἑνώθηκαν μὲ στενὴ 
καὶ ἀληθινὴ φιλία μεταξύ τους καὶ συνεργά-
στηκαν μέχρι τὰ τελευταῖα τους χρόνια γιὰ 
τὴ διάδοση τῆς πίστεως. Ὁ Ἀκύλας καταγό-
ταν ἀπὸ τὸν Πόντο καὶ ἡ Πρίσκιλλα ἀπὸ τὴ 

Ρώμη καὶ φαίνεται ὅτι εἶχαν 
καὶ οἱ δυό τους μόρφωση ὄχι 
τυχαία. Ζοῦσαν στὴ Ρώμη 
ὅταν ὁ Αὐτοκράτορας Κλαύ-
διος μὲ Διάταγμά του τὸ 49 
μ.Χ. ἀνάγκασε ὅλους τούς 
Ἑβραίους νὰ φύγουν ἀπὸ τὴ 
Ρώμη. Τότε, μαζὶ μὲ ὅλους, 
ἀναγκάσθηκαν καὶ ὁ Ἀκύ-
λας μὲ τὴν Πρίσκιλλα νὰ 
ἐγκατασταθοῦν στὴν Κόριν-
θο. Ἔτσι ἡ Ἑβραϊκὴ παροι-
κία τῆς Κορίνθου αὐξήθηκε 
μὲ τοὺς πολλοὺς Ἰουδαίους, 
ποὺ ἦρθαν διωκόμενοι ἀπὸ 
τὴ Ρώμη. 

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, 
ὅπως συνήθιζε, ἄρχισε κι 
ἐδῶ τὸ ἔργο του ἀπὸ τὴ Συ-

ναγωγή. Στὶς ὁμιλίες του ἤθελε νὰ προπα-
ρασκευάσει τοὺς ἀκροατές του μὲ προφη-
τικὰ κείμενα καὶ νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ ἀπο-
δεχθοῦν ὅτι ὅλες οἱ προφητεῖες ἐκπληρώ-
νονται στὸ πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Οἱ 
πλούσιοι ὅμως μεγαλέμποροι Ἑβραῖοι δὲν 
μποροῦσαν νὰ δεχθοῦν ὅτι ὁ πανίσχυρος 
Μεσσίας, ποὺ περίμεναν, θὰ ἦταν ποτὲ δυ-
νατὸν νὰ πεθάνει ἐπάνω στὸν σταυρό, ἀνά-
μεσα σὲ κακούργους καὶ μάλιστα μὲ ἀπόφα-
ση τοῦ Μεγάλου Συνεδρίου τῶν Ἀρχιερέων 
τους. Τὸ ἑπόμενο Σάββατο, μόλις ἄκουσαν 
τὸν Παῦλο νὰ προφέρει τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ἐξεγέρθηκαν κι ἄρχισαν νὰ ξεστο-
μίζουν βλασφημίες κατὰ τοῦ Χριστοῦ.

Ἀντίστοιχα καὶ ὁ Παῦλος ἀντέδρασε, 
ὅταν ἄκουσε νὰ προσβάλλουν τὸ Ἅγιο ὄνο-
μα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ του καὶ μὲ ἱερὴ 
ἀγανάκτηση «ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπε 
πρὸς αὐτούς. Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν 
ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη 
πορεύσομαι» (Πράξ. 18,6). Καὶ πάλι ἀνάγκη 
ἀλλαγῆς τόπου δραστηριότητας. Τὴ λύση 
δίνει ἕνας ἄλλος πιστός,  ὁ Τίτιος Ἰοῦστος,  
ὁ ὁποῖος προσφέρει τὸ σπίτι του ποὺ ἦταν 
κοντὰ στὴ Συναγωγὴ (18,7) γιὰ τὶς Συνάξεις 
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Παῦλος δέχεται μὲ χαρὰ 
τὴν πρόταση αὐτή. Ἡ οἰκία τοῦ Ἰούστου 
ἀποδείχθηκε κατάλληλος τόπος καὶ γιὰ τὶς 
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κατηχήσεις, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τὶς νέες βαπτί-
σεις. Στὴν Κόρινθο ἡ πρώτη Ἐκκλησία ἱδρύ-
θηκε κυρίως ἀπὸ πρώην εἰδωλολάτρες καὶ 
λιγότερο ἀπὸ Ἰουδαίους. Εἶναι ἐνδιαφέρου-
σα ἡ μεταστροφὴ καὶ ἡ βάπτιση τοῦ Ἀρχισυ-
ναγώγου Κρίσπου, μὲ ὁλόκληρη τὴν οἰκογέ-
νειά του. Ὁ Κρίσπος, ὡς γνωστόν, χειροτο-
νήθηκε καὶ ὡς πρῶτος Ἐπίσκοπος Αἰγίνης.

Οἱ Ἑβραῖοι ὅμως τῆς Κορίνθου βρίσκο-
νταν σὲ συνεχή ἀνησυχία, ὅσο ἔβλεπαν τὴ 
συνεχή καὶ μεγάλη αὔξηση τῶν προσελεύσε-
ων στὸν Χριστιανισμό. Ὁ Κύριος, ὅμως, γιὰ 
νὰ ἐνισχύσει τὸν Παῦλο στὴ σκληρὴ αὐτὴ 
πολεμικὴ ποὺ ἀντιμετώπιζε, τοῦ παρουσι-
άστηκε μία νύχτα σὲ 
ὅραμα καὶ τοῦ εἶπε: 
«Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λά-
λει καὶ μὴ σιωπήσης, 
διότι ἐγὼ εἰμὶ μετά 
σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθή-
σεταί σοι τοῦ κακῶσαί 
σε, διότι λαὸς ἐστὶ μοι 
πολὺς ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ» (Πράξ.18,9-10). 
Ἡ διαβεβαίωση αὐτὴ 
τοῦ Κυρίου ἐνίσχυσε 
τὴ δραστηριότητα τοῦ 
Παύλου!..

Πράγματι ὁ Κύ-
ριος, κατὰ θαυμαστὸ 
τρόπο, ἀπάλλαξε τὸν Παῦλο ἀπὸ κάθε κα-
τηγορία ὅταν οἱ Ἑβραῖοι τὸν ὁδήγησαν ἐνώ-
πιον τοῦ δικαστικοῦ βήματος τοῦ Ἀνθυπά-
του Γαλλίωνος.

Ἐδῶ στὴν Κόρινθο ἄρχισε καὶ ἡ συγ-
γραφὴ ἐπιστολῶν τοῦ Παύλου, ποὺ διαμόρ-
φωσαν μία ἰσχυρὴ θεολογικὴ παράδοση 
γύρω ἀπὸ τὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, πρὶν ἀκόμη ἐμφανισθοῦν τὰ Εὐαγ-
γέλια. Ἀλλὰ καὶ ἡ ποιμαντικὴ θεολογία καὶ 
πρακτικὴ ὀφείλουν πολλὰ στὶς ἐπιστολὲς 
αὐτές.

Οἱ πρῶτες ἐπιστολὲς ποὺ ἐστάλησαν ἀπὸ 
τὴν Κόρινθο ἦταν ἐκεῖνες πρὸς τοὺς Χριστια-
νοὺς τῆς Θεσσαλονίκης, γιὰ νὰ τοὺς ἐνισχύ-
σει στοὺς διωγμοὺς ποὺ ἀντιμετώπιζαν καὶ 
νὰ τοὺς διαφωτίσει σὲ ὁρισμένα θέματα, τὰ 
ὁποῖα δὲν πρόλαβε νὰ τοὺς ἀναπτύξει, λόγω 
τῆς ξαφνικῆς ἀπελάσεώς του ἀπὸ τὴν πόλη 

τους…
 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, μὲ τοὺς συνερ-

γοὺς του Σίλα καὶ Τιμόθεο, ἐργάσθηκαν 
ἐπὶ 18 μῆνες ὄχι μόνον στὴν πόλη Κόρινθο, 
ἀλλὰ καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀχαΐ-
ας. Αὐτὸ φαίνεται καὶ ἀπὸ τὴν Β΄ πρὸς Κο-
ρινθίους Ἐπιστολή, στὴν ὁποία χαιρετᾶ καὶ 
τὶς Ἐκκλησίες τῆς Ἀχαΐας (1,1). Εἰδικώτερα 
γνωρίζουμε ὅτι στὸ Ἐπίνειο τῆς Κορίνθου, 
στὶς Κεγχρεές, χειροτόνησε τὴ Διάκονο 
Φοίβη, γιὰ τὶς ἀνάγκες τῆς ἐκεῖ Ἐκκλησίας, 
καθιστώντας τὶς γυναῖκες ἐνεργὰ μέλη τῆς 
Ἐκκλησίας. Καὶ αὐτὸ εἶναι πολὺ σημαντικό.        

 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος ἀγάπησε πολὺ 
τὴν Ἐκκλησία τῆς Κο-
ρίνθου καὶ πάντοτε 
φρόντιζε νὰ ἐπιλύει τὰ 
προβλήματα ποὺ ἀντι-
μετώπιζε καὶ νὰ τὴν 
ἐνισχύει πνευματικά. 
Αὐτὸ φανερώνουν ὄχι 
μόνο οἱ δυὸ ἐκτενεῖς 
Ἐπιστολές του, Α΄ καὶ 
Β΄ πρὸς Κορινθίους, 
οἱ ὁποῖες περιέχονται 
στὴν Καινὴ Διαθήκη, 
ἀλλὰ καὶ ἡ δεύτερη ἐπί-
σκεψή του στὴν Κόριν-
θο, κατὰ τὴν τρίτη Ἀπο-
στολική του περιοδεία.

Ἡ ἐπιθυμία τοῦ Παύλου καὶ ἡ ἔντονη 
αἴσθηση τῆς εὐθύνης ὡς Ἀποστόλου νὰ κη-
ρύξει τὸ Εὐαγγέλιο καὶ σὲ ἄλλες περιοχές τὸν 
ἀνάγκασε νὰ ἀναχωρήσει ἀπὸ τὴν Κόρινθο, 
ἀφοῦ ἄφηνε πίσω του μία καλὰ ὀργανωμέ-
νη Ἐκκλησία, μὲ τοὺς ἀναγκαίους πνευμα-
τικοὺς ἡγέτες  της, τοὺς πρεσβυτέρους ἀλλὰ 
καὶ τὰ ἄλλα ἱκανὰ μέλη, προερχόμενα ἀπὸ 
τὸν λαὸ τῶν πιστῶν.

Ἀναχωρώντας ἀπὸ τὴν Κόρινθο, ὁ 
Παῦλος μὲ τοὺς συνεργοὺς του πῆρε μαζί 
του τὸν Ἀκύλα καὶ τὴν Πρίσκιλλα, τοὺς ὁποί-
ους ἐγκατέστησε στὴν Ἔφεσο τῆς Μικρᾶς 
Ἀσίας, γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὸ μελλοντικὸ 
ἔργο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ…

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸ ἔργο 
«Παῦλος, ὁ ἀπόστολος τῶν ἐθνῶν», 

τοῦ Μητροπολίτη Πισιδίας κ. Σωτ. Τράμπα)

Ἱδρύεται ἡ Ἐκκλησία           τῆς Κορίνθου
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Ναι, τίποτα… Ομορφιά, Μυστήρια, Χάρη
με σένα θάναι πάντοτε ζευγάρι,

με σε, που του Βοσπόρου τα νερά 
μερόνυχτα σε λούζουν δροσερά,

με σε, που μύρια λούλουδ΄ από πέρα
σου στέλνουν ευωδιές με τον αγέρα. 

Ναι, τίποτα… Η πικρότατη σκλαβιά σου
απείραχτη κρατεί την ομορφιά σου·

κι όσο αίμα έχει δίπλα σου χυθεί
δεν έχει καν στα πόδια σου σταθεί,

κι ολόλευκη κι υπέρλαμπρη θα μένεις 
σε κάθε ζωγραφιά της Οικουμένης. 

Ναι, τίποτα… Όλα φτάνουνε σε σένα 
του κόσμου τα κακά μισοσβησμένα!
Κι αν, χτες ακόμα, γίγαντας τρανός 

εθέριεψε σα μαύρος ωκεανός
κι ετάραξε τα στήθη σου, μα εστάθη
πριν σε συντρίψει, κι έφυγε κι εχάθη.

Σε προστατεύει κάποιος, που με γνώση
μονάκριβη του κόσμου σ΄ έχει δώσει·

κι ούτε σεισμός, ούτ΄ αίμα, ούτε σκλαβιά
την πάναγνή σου αγγίζουνε ομορφιά, 

που ασύγκριτη κι υπέρλαμπρη θα μένει
στην Οικουμένη.

Μ. Μαλακάσης, 1894

ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
29 Μαϊου:  Επέτειος της Αλώσεως



Μέσω του Περιβαλλο-
ντικού Προγράμματος, 

έχουμε την ευκαιρία να απολαμβά-
νουμε στο σχολείο μας ώρες χαράς, δημιουργίας 
και μάθησης. Αν και δεν είναι δυνατόν να χωρέ-
σουν όλες οι όμορφες εμπειρίες των τελευταίων 
συναντήσεών μας στο περιοδικό μας, θα σας με-
ταφέρουμε κάποιες από αυτές.

Αξιοσημείωτη ήταν η παρουσίαση από τα 
μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας των γνώσεων 
που έχουμε αποκομίσει σχετικά με το έδαφος. Κα-
ταφέραμε να εξηγήσουμε τους όρους ερημοποί-
ηση, διάβρωση του εδάφους κ.ά. Μάθαμε για τα 
συστατικά και τα μέρη του εδάφους και για τον 
τρόπο δημιουργίας τους. 

Επιπρόσθετα, διοργανώθηκαν στη διάρκεια 
του προγράμματος διάφοροι διαγωνισμοί, οι οποί-
οι μας ψυχαγώγησαν και μας μόρφωσαν: 

Ο διαγωνισμός λέξεων (βασισμένος στις λέξεις 
γη, έδαφος κ.τ.λ.) μας έδωσε τη δυνατότητα να 
αποκτήσουμε περισσότερες γνώσεις για το θέμα 
μας, αλλά και να καταλάβουμε πως η σωστή συ-
νεργασία μπορεί να έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα. 
Επίσης, με τον διαγωνισμό καλύτερου φυτολο-
γίου καταφέραμε να απαθανατίσουμε ένα μέρος 
από την ομορφιά του κήπου μας. Τέλος, ο διαγω-
νισμός του καλύτερου πρωτομαγιάτικου στεφα-
νιού υπήρξε αφορμή για να αναδείξουμε τη δημι-
ουργικότητα και την καλαισθησία μας, και φυσικά 
να συμβάλουμε σημαντικά στη διακόσμηση των 
τάξεων. 

Χαρά και διασκέδαση ήταν τα βασικά συστατι-
κά των παιχνιδιών που διάνθισαν τις συναντήσεις 
μας. Αξέχαστα θα μας μείνουν κυρίως το στρατέγκο 

κ α ι 
τα νερομπάλονα. Το στρατέ-

γκο καλλιέργησε τις στρατηγικές μας ικανότητες, 
ενώ τα νερομπάλονα μας μετέφεραν ένα κύμα κα-
λοκαιρινής δροσιάς. 

Για όλα αυτά αγαπάμε την 
Περιβαλλοντική Ομάδα: γιατί ψυχαγωγούμαστε 
και μορφωνόμαστε ταυτόχρονα! 

Μαρία Μίχα & Παναγιώτα Σκούρτη,
 Α΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

εκπαίδευση,
ψυχαγωγία καί χαρα!

Περιβαλλοντικό
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γ α λ λ ι κ ά

Pendant notre vie nous avons besoin d’avoir des personnes qui nous ai-
ment et qui s’intéressent à nous et sont à côté de nous quand il faut. Ces 
types de personnes sont nos parents et amis. Un ami véritable se trouve 

toujours là pour nous écouter, nous aider et nous conseiller. Quelque chose 
nécessaire pour une amitié est la confiance et ne pas avoir de secrets, mais quels 
types de secrets peut-on partager?

Tout d’abord, je pense qu’on doit confier nos secrets à nos amis, parce que 
si on ne le fait pas, il est sûr que nous ne voudrions pas être à cette 

place. Confier ses secrets à son ami pour prendre un 
conseil ou pour se sentir mieux est très important. 
Ces secrets peuvent être par exemple des problèmes 
qui nous rendent malheureux et dans ce cas nous 
nous sentirons soulagés et la douleur sera réduite. 
Comme Balzac a dit “l’amitié double les joies et 
réduit au moins la tristesse”. 

Cependant il y a quelques types de secrets 
qu’on peut partager et quelques autres qu’on ne 
peut pas. En tout cas on peut confier les choses 

qui sont reliées à nous-même, à nos familles ou à notre 
école, mais il semble impossible de dire les secrets que quelqu’un d’autre nous 
a confiés et nous a prié de les garder en secret.

Pour conclure, avoir des amis semble comme un cadeau qui est offert aux 
peu nombreux de personnes. L’amitié exige beaucoup, mais il est très important 
de confier des secrets pour se sentir mieux avec soi-même et avec son ami.

Μαρία Αντζουλάτου, Β΄ Λυκείου
Επιμέλεια: Παν. Κοντονάσιου, Εκπ/κός

Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Πρέπει να εμπιστευόμαστε μυστικά σε φίλους μας;
 Ένας αληθινός φίλος είναι πάντα εκεί για να μας ακούσει, να μας βοηθήσει 

και να μας συμβουλεύσει. Απαραίτητη για μια φιλία είναι η εμπιστοσύνη. Το να 
εμπιστεύεσαι μυστικά σε ένα φίλο σου για να τον συμβουλευτείς ή για να νιώσεις 
καλύτερα είναι πολύ σημαντικό. Όπως λέει ο Μπαλζάκ: «Η φιλία κάνει διπλές τις 
χαρές και μισές τις στενοχώριες». Το να έχεις φίλους είναι δώρο. 

Faut-il confier nos secrets à nos amis?
Quels types de secrets peut-on partager avec 

nos amis et pourquois?

Περίληψη στα ελληνικά
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Some parents encourage their children to train for sports. Others 
disagree with this and they believe that their children should 
give priority to schoolwork. I am in favor of the second view.

First of all, I believe that school plays a significant role in children’s 
lives, because by going to school they can learn important things, 
for example using a map, which can be useful in their lives. Also, 
in school they can be more out-going by coming in touch with other 

people, in this case students, who might be-
come their best friends for their whole lives.

On the other hand, I believe that athletism 
has also a significant role to play in child-
ren’s lives, but my opinion is that activities 
like basketball, volleyball etc., play a secon-
dary role; school is a priority. I believe that 

students should pay more attention to school. In case 
they have free time to spend, athletism is the best solution. 

In conclusion, my opinion is that students should give major im-
portance to their school and do activities if they have free time. 

Φ. Πούλου, Β΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: Ελ. Αναστασοπούλου, Εκπ/κός

 

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 :

Σχολείο ή Αθλητισμός;

Η γνώμη μου είναι πως το σχολείο παίζει σπουδαίο ρόλο στη ζωή του ανθρώπου, 
γιατί σου μαθαίνει σημαντικά πράγματα, όπως π.χ. να χρησιμοποιείς ένα χάρτη, να 
επικοινωνείς με άλλους ανθρώπους κ.λπ. Ο αθλητισμός έχει δευτερεύουσα σημασία. 
Το σχολείο είναι μια προτεραιότητα. Σ΄ αυτό πρέπει τα παιδιά να δίνουν κυρίως την 
προσοχή τους. Αν έχουν ελεύθερο χρόνο, ο αθλητισμός είναι η καλύτερη λύση. 

School Vs Athletism

Περίληψη στα ελληνικά
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Περίοδοί ΛείτουργίΑς
20/6 - 30/6 Παιδιά α΄σχολ. ηλικίας έως δ΄δημοτ.

2/7 - 13/7 Αγόρια 11 - 15 ετών

15/7 - 26/7 Κορίτσια 11 - 15 ετών

ΚΑτΑςΚηνωτίΚΑ ςεμίνΑρίΑ 2014

οι εγγραφές ξεκίνησαν!

μπάνιο και χαρά στ
ην πισίνα. 

ομαδικά παιχνίδια με τον κ. γυμναστή. 
ενθουσιασμός αλλά και πειθαρχία. 

«ςτου Χριστού μας το λιμάνι 
θ΄ αρμενίζω με χαρά.»

οι ζαχαροπλάστριες 
πάντα έτοιμες. 

το εκδρομικό κέφι στα ψηλά!

Ψαρεύουμε βαθμούς!

ςυναγωνιστές 
και σε πνευματικά παιχνίδια.

νυχτερινοί μαχητές σε ετοιμότητα. 
Πρωταθλήματα και 

πρωταθλητές! 
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ΜαθηΜατικα 
προβληΜατα

1.	 Ανάμεσα	στους	πέντε	παρακά-τω	μονοψήφιους	αριθμούς	τοποθέτη-σε	τα	σημεία	των	πράξεων	+ -  με	τέτοια	σειρά,	ώστε	το	αποτέλεσμα	να	είναι	29:	9,	6,	8,	4,	2.	
2.Ο	θείος	ρώτησε	τον	Τάκη	πόσων	χρονών	είναι	κι	εκείνος	του	απάντη-σε:	
–Έχω	τα	μισά	χρόνια	του	πατέρα	μου,	αν	από	αυτά	αφαιρέσετε	20.	Πό-σων	χρονών	είναι	ο	Τάκης	και	πόσων	ο	πατέρας	του,	αν	το	άθροισμα	των	ηλικιών	τους	είναι	53	χρόνια;

Μπορειτε 
να τα ξεΜπερδεψετε;

Στα παρακάτω γυναικεία ονόματα 
τα γράμματα έχουν μπερδευτεί. 

1.	 ΤΑΡΗΜΗΔ

2.	 ΙΡΑΜΑ

3.	 ΦΗΕ

4.	 ΤΕΜΑΡΣΙ

5.	 ΝΑΛΕΚΟΤΙ

6.	 ΡΙΣΑΝΤΙΧ

ανεκδοτα

►Ο ζωγράφος: Πώς λέτε να 

τιτλοφορήσω το έργο μου;

 Ο φίλος: Απώλεια χρόνου!

►Σκέψεις του κ. Άμουσου: Και 

με ποιους είχε διαφωνήσει 

ο Μπετόβεν κι έκανε ύστερα 

τόσες συμφωνίες; 

ξερειΣ ποτε γιορταζουν; αντιστοίχισε.
Αγία	Αγάθη		 11	ΑπριλίουΆγιος	Αιμιλιανός		 9	ΔεκεμβρίουΑγία	Άννα	 18	ΙουλίουΆγιος	Αντίπας			 5	ΦεβρουαρίουΌσιος	Δαβίδ				 27	ΝοεμβρίουΆγιος	Ιάκωβος	ο	Πέρσης	 1	ΝοεμβρίουΑγία	Ιουλίττα	&	Κήρυκος	 15	Ιουλίου
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Λύσεις	προηγούμενου	τεύχους
εικονογριφοΣ
(Ι+ΝΟΤΕΣ=)	ΣΤΕΝΟΙ	
(Κ+ΠΛΟΙΟ=)	ΚΟΛΠΟΙ	

ΜαθηΜατικα προβληΜατα

1.400.000	2.	Οι	αριθμοί	1,	
2	και	3.	

βρειτε τουΣ αγΩνιΣτεΣ
1.	ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ,		
2.	ΒΥΡΩΝΑΣ,	
3.	ΜΙΑΟΥΛΗΣ,		 	
4.	ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ,	
5.	ΠΑΛΑΙΩΝ	ΠΑΤΡΩΝ	ΓΕΡ-
ΜΑΝΟΣ,		

6.	ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ,		
7.	ΤΟΜΠΑΖΗΣ,	
8.	ΤΣΑΚΑΛΩΦ,		
9.	ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ	(ΔΗΜ.),		
10.	ΖΑΪΜΗΣ

Έγραψαν	οι	μαθητές	της	Α΄	Γυμνασίου



www.apostolospavlos .gr
Πληροφορίες: Tηλ.: 27410 - 29663, Κιν: 6932 659820

Ειδικά για την 
1η Γυμνασίου & 
την 1η Λυκείου:

Οι εγγραφές 
άρχισαν


