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Ἀπολυτίκιον Ὑπαπαντῆς

Χαῖρε Κεχαριτωμένη Θεοτόκε Παρθένε, ἐκ σοῦ γὰρ ἀνέτειλεν ὁ Ἥλιος τῆς δικαιοσύνης, Χριστὸς ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, φωτίζων τοὺς ἐν σκότει. Εὐφραίνου καὶ σὺ, πρεσβῦτα δίκαιε, δεξάμενος ἐν ἀγκάλαις 

τὸν ἐλευθερωτὴν τῶν ψυχῶν ἡμῶν, χαριζόμενον ἡμῖν καὶ τὴν Ἀνάστασιν.
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Φίλε και φίλη,

Χαρά απερίγραπτη προκαλεί η 
παρουσία αγαπημένων προσώπων 
γύρω μας. Μια ματιά, για παρά-
δειγμα, σε κάθε οικογένεια που πε-
ριμένει να ανατείλει στη ζωή ένα 
νέο μέλος της αρκεί. Μικροί και 
μεγάλοι, καθένας για τους δικούς 
του λόγους, βρίσκονται σε χαρού-
μενο συναγερμό. Καθένας αισθά-
νεται – στο μέτρο που αντιλαμβά-
νεται τη σημασία τού γεγονότος 
– υπεύθυνος για την υποδοχή του 
νέου προσώπου και την ένταξή 
του στο οικογενειακό περιβάλλον. 
Μέχρι τότε όμως κανείς δεν λογα-
ριάζει πώς θα προσαρμοστεί ο νέος 
επισκέπτης στις δικές του αρχές, 
συνήθειες, απαιτήσεις, επιδιώξεις. 
Αντιθέτως, όλοι προπονούνται για 
το πώς θα προσαρμόσουνε το δικό 

τους πρωτόκολλο στους ρυθμούς 
του αναμενόμενου.

Πώς πρέπει; Τι θέλει; Τι και πώς 
κάνουμε γι’ αυτό ή για εκείνο; Όλες 
οι ανησυχίες, οι απορίες μας σχετί-
ζονται με το νέο αυτό αγαπημένο 
μέλος. Από αυτό απορρέουν και 
σε αυτό αποβλέπουν. Κανείς δεν 
ενοχλείται, κανείς δεν βαρυγκω-
μά, κανείς δεν εγκαταλείπει. Γιατί 
η παρουσία του μας γεμίζει. Μας 
δίνει χαρά. Μας κάνει περήφανους, 
- γιατί όχι - και μας ωφελεί. Κάθε 
χρόνο μάλιστα γιορτάζουμε επίση-
μα την παρουσία του δίπλα μας με 
κάθε ευκαιρία. Πότε γενέθλια, πότε 
γιορτή, πότε μια επιτυχία, μια διά-
κριση, μια επέτειος και τόσα άλλα 

Παρών στη ζωή μας

Κάθε Μήνα
«Καί ἰδού ἐγώ μεθ΄ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας 

ἓως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος.»
                                                                                                (Ματθ. κη΄, 20)

Με τους μαθητές μας 
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αποτελούν αφορμές να διατρανώσου-
με τη χαρά μας για το αγαπημένο πρό-
σωπο.

Καθώς βρισκόμαστε στον απόηχο 
της γιορτής της Υπαπαντής, η οποία 
αποτελεί την κορύφωση των δεσπο-
τικών εορτών της προηγούμενης εκ-
κλησιαστικής περιόδου, ένας προβλη-
ματισμός ας κυριαρχεί μέσα μας. Από 
τον εορτασμό κάθε εκκλησιαστικού 
γεγονότος, δεσποτικής ή θεομητο-
ρικής εορτής, μνήμης αγίου ή άλλου, 
ένα μήνυμα απορρέει: «Ο Θεός μεθ’ 
ημών». Η παρουσία του Θεού στη 
ζωή μας είναι μια πραγματικότητα για 
όσους πιστεύουν. Καθορίζει ανά τους 
αιώνες τη ζωή όσων τον αγαπούν, ταυ-
τίζουν τη ζωή τους, το είναι τους, μαζί 
Του. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί 
Χριστός» (Απ. Παύλος). 

Δρα άραγε καθοριστικά και στη δική 
μας ζωή η παρουσία Του; Ή μένουμε 
προσκολλημένοι μόνο στην ανάπαυ-
ση που μας παρέχει η ύπαρξη όσων 
επί γης αγαπάμε; Βιώνουμε αυτή την 
αλήθεια στο έπακρο, σκεπτόμενοι ότι 
πρόσωπα και γεγονότα που εορτάζει 
η Εκκλησία μας κατά τη διάρκεια του 
εκκλησιαστικού έτους τιμώνται ακρι-
βώς επειδή ταυτίστηκαν με το αγαπη-
μένο πρόσωπο του Ιησού Χριστού; Ας 
ακολουθήσουμε κι εμείς αυτή τη σω-
τήρια πορεία.

 Καλόν Αγώνα.
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Τους τρεις παμμέγιστους αστέρες
και στύλους της ορθοδοξίας,

της Εκκλησίας μας τους Πατέρες
και ποταμούς της πανσοφίας,

                                 
αυτούς που πότισαν τον κόσμο
με την αλήθεια και τη γνώση
και φώτισαν τον ίσιο δρόμο
της Οικουμένης να γλιτώσει

απ’ της αμάθειας την αφάνεια
και την πνευματική δουλεία,

αυτούς, μ’ αμάραντα στεφάνια,
που στόλισε η αθανασία:

ΣτουΣ   τρειΣ   ιεράρχεΣ



Βασίλειο, γιο της Καισαρείας,
Γρηγόριο τον Θεολόγο

και το διαμάντι της τριανδρίας,
τον χείμαρρο των θείων λόγων,

τον ενδοξότατο Ιωάννη,
τον άφθαστο στη ρητορεία,

που διάλυσε την κούφια πλάνη
κι ελάμπρυνε την Ιστορία,

 
ας τους ανάψουμε λαμπάδα,

που με στοργή μας προστατεύουν
και πάντα εμπρός στην Άγια Τριάδα

για το καλό μας μεσιτεύουν.
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Κι ας τους τιμήσουμε όπως πρέπει,
με ύμνους και όπως τους αξίζει, 
γιατί το πνεύμα τους μας σκέπει
και τ’ άγιο φως τους μας φωτίζει.

Κι ακόμα, το παράδειγμά τους
ας κλείσουμε όλοι στην ψυχή μας

και κάθε θείο δίδαγμά τους
ας είναι φάρος στη ζωή μας.

Γ. Μ. Ξύδης

ΣτουΣ   τρειΣ   ιεράρχεΣ



τό έχει δημιουργήσει ένα 
είδος επικοινωνίας, η οποία 
μπορεί να ονομαστεί απρό-
σωπη. Οι άνθρωποι λιγότερο 
συναντιούνται πλέον και πε-
ρισσότερο αρκούνται στην επι-
κοινωνία του τηλεφωνήματος. Έ τ σ ι 
στην πραγματικότητα απομακρύνονται από 
τον συνάνθρωπό τους και σε ακραίες περι-
πτώσεις αποξενώνονται από την πραγματι-
κή επικοινωνία. Άλλη μια αρνητική επίπτω-
ση είναι το ότι αποσπά τον άνθρωπο και τον 
αποπροσανατολίζει από τις προτεραιότητές 
του. Ο χαμένος χρόνος που του τρώει το κι-
νητό του δημιουργεί άγχος, γιατί δεν μπο-
ρεί να εναρμονίσει τις υποχρεώσεις του με 
την «ανάγκη» να το χρησιμοποιεί. Επίσης, 
ειδικά οι νέοι άνθρωποι, παρασύρονται στο 
να μην ασχολούνται με την ανάπτυξη του 
εαυτού τους, της πνευματικότητάς τους και 
του ορίζοντά τους, παρά μένουν προσκολ-
λημένοι στη συσκευή και σε όσα αυτή τους 
παρέχει. Η υπερβολική χρήση της κάποιες 
φορές οδηγεί στον εθισμό, οπότε το άτομο 
είναι ανίκανο να αντιμετωπίσει την κατά-
στασή του χωρίς ειδική βοήθεια.

 Συγκεφαλαιώνοντας, λοιπόν, θα λέγαμε 
ότι θα πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθεί να 
κάνει συνετή χρήση του κινητού τηλεφώ-
νου. Σ’ αυτό θα βοηθούσε η συστηματική 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων 
μέσα από την εκπαίδευση.

Χριστ. Ανυφαντή, Β΄ Λυκείου

Ποια είναι η γνώμη σου
                    για το κινητό τηλέφωνο;

Χριστίνα: Αναμφίβολα η εξέλιξη της τε-
χνολογίας έχει διευκολύνει αφάνταστα τη 
ζωή μας με τις σημαντικές δυνατότητες που 
προσφέρει. Ειδικά το κινητό τηλέφωνο είναι 
πλέον ένα μέσο διαδεδομένο σε όλο τον κό-
σμο. 

Οι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι το χρη-
σιμοποιούν επειδή είναι ένα εύκολο μέσο 
επικοινωνίας. Δεν χρειάζεται να σπατα-
λήσουμε ούτε πολύ χρόνο, ούτε πολύ χρή-
μα για να επικοινωνήσουμε ακόμη και με 
τους πιο μακρινούς τόπους. Επιπλέον, μ΄ 
αυτό οι άνθρωποι μπορούν να διατηρούν 
συνεχή επικοινωνία με άλλους ανθρώπους 
από οπουδήποτε κι αν βρίσκονται. Επίσης, 
μέσα από το κινητό τηλέφωνο ο σύγχρονος 
άνθρωπος μπορεί εύκολα και γρήγορα να 
κανονίσει τις υποχρεώσεις του και να διευ-
θετήσει θέματα σημαντικά για τη ζωή του. 
Ακόμη, το κινητό είναι ένα εύκολο μέσο ψυ-
χαγωγίας, αφού σου δίνει τη δυνατότητα να 
παίζεις ηλεκτρονικά παιχνίδια, να μπαίνεις 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, να περι-
πλανάσαι στο διαδίκτυο, να χρησιμοποιείς 
διάφορες υπηρεσίες. Τέλος, η συσκευή αυτή 
χρησιμοποιείται πλέον και ως ένα μέσο προ-
βολής και κοινωνικής καταξίωσης των κα-
τόχων, οι οποίοι φροντίζουν να παρακολου-
θούν τις συνεχείς εξελίξεις και βελτιώσεις 
των μοντέλων και των δυνατοτήτων τους 
και να εμπλουτίζουν την καθημερινότητά 
τους, δοκιμάζοντας κάθε φορά και κάτι νέο 
για τη χρήση και τη ραγδαία εξέλιξή του. 

Τα παραπάνω σημαντικά πλεονεκτήματα 
του κινητού τηλεφώνου αποτελούν, ωστό-
σο, κάποιους από τους λόγους για τους 
οποίους η πλειοψηφία των ανθρώπων έχει 
οδηγηθεί στην υπέρμετρη χρήση του. Η 
υπερβολική εξάρτηση απ΄ αυτό έχει πολλές 
αρνητικές συνέπειες.  Πρώτα πρώτα το κινη-
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Αδαμαντία: Στην εποχή της ταχύτητας 
και της πληροφορίας, κύριος ρυθμιστής  
της καθημερινότητας είναι η τεχνολογία. 
Οι νέες επικοινωνιακές εφαρμογές έχουν 
επιφέρει σημαντικές μεταβολές στον τρόπο 
ζωής του σύγχρονου ανθρώπου.

Συγκεκριμένα, το κινητό τηλέφωνο έχει 
καταλάβει «προεδρική» θέση στις ζωές 
όλων, ακόμα και των παιδιών. Πώς όμως ξε-
κίνησε όλο αυτό; Αξίζει να ερευνήσουμε τις 
αιτίες της υπέρμετρης χρήσης του κινητού 
τηλεφώνου, όπως επίσης  να αναφέρουμε 
τις αρνητικές επιπτώσεις που αυτή επιφέρει 
σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Αρχικά, το κινητό τηλέφωνο εξυπηρετεί 
τη γρήγορη και εύκολη επικοινωνία. Επο-
μένως η δυνατότητα άμεσης τηλεφωνικής 
επαφής αποτελεί το πρώτο και βασικότε-
ρο κίνητρο κατοχής του. Έπειτα, η χρήση 
του προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στη 
διεκπεραίωση των  επαγγελματικών υπο-
χρεώσεων. Επίσης, πολύ σημαντική είναι 
προφανώς η καινοτόμα ικανότητά του να 
συνδέεται με τον παγκόσμιο ιστό. Εύκολα 
η μικρή αυτή συσκευή αποκτά τις ιδιότητες 
του υπολογιστή, οι οποίες -σε συνεργασία 
με τις προϋπάρχουσες- την καθιστούν ένα 
πολυεργαλείο που κάνει τον χρήστη του να 
αισθάνεται σχεδόν «παντοδύναμος». Ένας 
ακόμη κοινωνικός παράγοντας που συμ-
βάλλει στην υπέρμετρη χρήση του κινητού 
τηλεφώνου είναι η ανάγκη του ατόμου για 
αυτοπροβολή. Παρατηρώντας τις σχέσεις 
των ανθρώπων, ιδιαιτέρα των νέων, διαπι-
στώνει κανείς τη διάθεσή τους να αναδεί-
ξουν, να ωραιοποιήσουν όσο γίνεται την 
εικόνα τους μέσα από το κινητό τηλέφωνο. 
Μάλιστα, υπάρχει μεταξύ τους ένας κρυφός 
ανταγωνισμός για το ποιος θα παρουσιάσει 
καλύτερα το είδωλό του.

Συνεπώς, οι νέες αξιόλογες δυνατότητες 
του κινητού τηλεφώνου δελεάζουν τους 
χρήστες - κυρίως τους νεότερους –, οι οποί-
οι διατρέχουν μεγάλο κίνδυνο εθισμού. Αν 
και το κινητό στις μέρες μας αποτελεί χρή-
σιμο εργαλείο, η δίχως όρια χρήση του επι-

φέρει αρνητικές συνέπειες. 
Αναλυτικότερα, οι ανθρώπινες σχέσεις 

καθίστανται απρόσωπες, αφού έχουν απο-
κτήσει «μεσάζοντα» τα κωδικοποιημένα 
μηνύματα του κινητού τηλεφώνου. Είναι 
χαρακτηριστικό και σύνηθες φαινόμενο 
ακόμα και άτομα που βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση να χρησιμοποιούν τα sms αντί να 
συνομιλούν φυσικά. Παρομοίως, δημιουρ-
γείται μια αδυναμία κοινωνικοποίησης και 
σύναψης φιλίας, διότι το άτομο συνηθίζει 
να εκφράζεται σε ηλεκτρονική-κωδικοποι-
ημένη γλώσσα και όχι σε ανθρώπινη φυσι-
κή συνομιλία. Παράλληλα, δημιουργούνται 
κοινωνικές διακρίσεις ανάμεσα στους κατό-
χους τηλεφωνικής συσκευής και μη. Στην 
εποχή της πληροφορίας, όποιος δεν ακο-
λουθεί την συγκεκριμένη τάση της μόδας 
θεωρείται απόκοσμος. Η δύναμη της μάζας 
περιθωριοποιεί τα άτομα αυτά. Τέλος, ας 
αναφέρουμε ότι το κινητό τηλέφωνο κατά 
τη διάρκεια της λειτουργίας του εκπέμπει 
σημαντικά ποσά ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας, τα οποία σύμφωνα με την ιατρική 
επιστήμη μεταβάλλουν τη δομή του εγκε-
φάλου και άλλων ζωτικών οργάνων του 
ανθρώπου. Έτσι, η συχνή και απρόσεκτη 
χρήση του έχει σημαντικές αρνητικές επι-
πτώσεις και στην υγεία.

Συμπερασματικά, το κινητό τηλέφωνο 
έχει ενσωματωθεί στη σύγχρονη πραγμα-
τικότητα και η εξάπλωση της χρήσης του 
είναι ραγδαία. Μάλιστα, έχει πλέον φτάσει 
σε παράλογο σημείο, ώστε να είναι σοβαρές 
οι αρνητικές του συνέπειες στα άτομα και 
την κοινωνία. Η συνειδητοποίηση του προ-
βλήματος και η κατάλληλη ενημέρωση των 
πολιτών είναι απαραίτητες και μπορούν να 
δώσουν λύση!

Αδ. Τσουρουφλή, Β΄ Λυκείου
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Το βιβλίο του Κρόνιν «Η δύνα-

μη της δημιουργίας» παρουσιάζει τη 
ζωή ενός νέου, του Ντούνκαν, που 
μέσα από κακουχίες καταφέρνει να 
πραγματοποιήσει το μεγάλο του 
όνειρο: να σπουδάσει και να αναδει-
χτεί εκλεκτός γιατρός. 

Τα εμπόδια που χρειάστηκε να ξε-
περάσει ήταν πολλά: πρώτα-πρώ-
τα το χέρι του, που ασθένησε από 
πολιομυελίτιδα και κάποια στιγμή 
παρέλυσε. Ύστερα, η ίδια του η μη-
τέρα, η οποία ονειρευόταν τον γιο της 
ως γραμματέα του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της πόλης τους. Ακούγοντας 
τα σχέδιά του έφτασε να τον διώξει 
από το σπίτι! Παρόλα αυτά, ο επί-
μονος και φιλόδοξος Ντούνκαν βρέ-
θηκε στο χωριό Λίντον και γνώρισε 
τον Μάρντοχ και την κόρη του Ιωάν-
να, οι οποίοι του πρόσφεραν μέγιστη 
βοήθεια. 

Όταν έφτασε στο Πανεπιστήμιο 
της Ιατρικής, προκειμένου να συμ-
μετάσχει στον διαγωνισμό που θα 

πραγματοποιούνταν για να πετύχει 
την εγγραφή του, αντιμετώπισε τον 
κύριο Ήνγκλ, που δήλωσε στον νέο 
ότι με την αναπηρία του δύσκολα θα 
μπορούσε να εκπληρώσει το όνειρό 
του. Ο Ντούνκαν ωστόσο κατάφερε 
την ημέρα των εξετάσεων να αντε-
πεξέλθει στις δύσκολες δοκιμασίες. 
Αργότερα τη μέρα εκείνη γνώρισε την 
Άννα Γκέσλερ, μια πετυχημένη στον 
τομέα της παθολογίας γιατρό. Η 
Άννα επρόκειτο να αναδειχθεί κατα-
λύτης των γεγονότων στη ζωή του 
και να συνεισφέρει  σε καθοριστικό 
βαθμό στην επιτυχημένη σταδιοδρο-
μία του. Ήταν εκείνη που με μια πο-
λύωρη εγχείρηση κατάφερε να χει-
ρουργήσει το «προβληματικό» χέρι 
του και να τον κάνει καλά. Επίσης, 
του πρότεινε συνεργασία, μέσα απ΄ 
την οποία σύντομα γίνονται και οι 
δύο διάσημοι γιατροί…

Γιώργος Κουζής, 
Γ΄ Γυμνασίου

8

«Η δύναμη της δημιουργίας»
του Α. Τζ. Κρόνιν

Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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«Στον αφρό των κυμάτων»
της Τερέζας Τόμλινσον

Το βιβλίο αυτό μεταφέρει στους 
αναγνώστες του σημαντικά μηνύ-
ματα όπως είναι η αξία της αλλη-
λεγγύης και της αγάπης για τον συ-
νάνθρωπο, καθώς και της επιμονής 
στην προσπάθεια κατάκτησης των 
στόχων μας. Το ιδιαίτερο στοιχείο 
του είναι ότι όλα αυτά παρουσιά-
ζονται μέσα από μια ασυνήθιστη 
φιλία ενός παιδιού με τη συνομήλι-
κη φίλη της γιαγιάς του, του Ματ 
και της Φλόρας. Το παιδί βοηθάει 
τη Φλόρα να ξεπεράσει τους φόβους 
της και εκείνη βοηθάει τον Ματ να 
κατακτήσει το όνειρό του, ξεπερνώ-
ντας τις δυσκολίες. Πολύ ενδιαφέρον 
έχουν στο βιβλίο τα κίνητρα των 
ηρώων. Ο Ματ έχει την παρέα του, 
όμως δεν θέλει να αφήσει την ηλικι-
ωμένη Φλόρα αβοήθητη. Η Φλόρα 
δίνει σ΄ αυτόν την αγάπη που δεν 
μπόρεσε να δώσει στον γιο της.

Ο Ματ μεγαλώνει δίπλα στα 
αγαπημένα του μεγάλα κύματα και 
όνειρό του είναι να γίνει ένας από 
τους νεαρούς που βλέπει κάθε μέρα 
στην προκυμαία να τα δαμάζουν με 

τις θαλάσσιες σανίδες τους. Στη ζωή 
του μπαίνει η Φλόρα, μια ηλικιω-
μένη γυναίκα, η οποία τον βοηθάει 
στις εργασίες ιστορίας που κάνει στο 
σχολείο του κι έτσι εισπράττει πολλά 
μπράβο από την δασκάλα του και 
τους συμμαθητές του. Τον βοηθάει 
ακόμη να εμπλουτίσει τις γνώσεις του 
για τον τόπο του, αλλά και να ακο-
λουθήσει το όνειρό του, αφού με τη 
βοήθειά της εντάσσεται στην παρέα 
των νέων σέρφερ, αλλά και αγορά-
ζει τον απαραίτητο για το σέρφινγκ 
εξοπλισμό. Όταν ο Ματ διαπιστώνει 
πόσο δύσκολο είναι αυτό που ήθελε 
να κάνει, εκείνη τον εμψυχώνει χωρίς 
να κουραστεί, μέχρι τη στιγμή που 
ο Ματ πεισμώνει και καταφέρνει να 
σταθεί πάνω στη σανίδα!

Το βιβλίο είναι πολύ ζωντανό, 
γεμάτο ωραίες εικόνες. Είναι επίσης  
πολύ διδακτικό αλλά και ελκυστικό 
για κάθε παιδί που θα επιλέξει να 
το διαβάσει.

Φωτεινή Σκορδά, 
Γ΄ Γυμνασίου

Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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Η ΡΟΤΟΝΤΑ, ΤΟ 
ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΟ ΜΝΗ-
ΜΕΙΟ της Θεσσαλο-
νίκης, αποκαταστά-
θηκε ύστερα από 40 
ολόκληρα χρόνια και 

είναι πλέον επισκέψιμη για όποιον θέλει 
να θαυμάσει την απίστευτη ομορφιά της. 
Το μοναδικό αυτό αρχιτεκτόνημα ανεγέρ-
θηκε στο μεταίχμιο της μετάβασης από 
την ειδωλολατρία στον χριστιανισμό και 
σηματοδοτεί ουσιαστικά το τέλος της 
ρωμαϊκής εποχής. Είναι εγγεγραμμένο 
στον κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO. Ένα οίκημα 
στον περίβολο θα μετατραπεί σε χώρο 
όπου ο επισκέπτης θα μπορεί μέσω ψηφι-
ακής τεχνολογίας να γνωρίσει την ιστο-
ρία του κτιρίου. Η Ροτόντα θα είναι πλέ-
ον ανοικτή όλο τον χρόνο, επτά μέρες την 
εβδομάδα. Μάλιστα, έχει προβλεφθεί να 
μην λειτουργεί μόνο ως μουσείο αλλά και 
ως ναός, όπως ήταν, οπότε θα λειτουρ-
γείται μια Κυριακή τον μήνα, στη γιορτή 
του Αγίου Γεωργίου, κάθε Μ. Παρασκευή 
αλλά και στη γιορτή των Αγίων Αγγέλων, 
όπως είχε καθιερωθεί παλιά. Έτσι το μνη-
μείο από τη μια θα προστατευτεί, αλλά 
από την άλλη θα εκπληρώνει εν μέρει και 
τον βασικό λόγο για τον οποίο οικοδομή-
θηκε.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΟ ΗΛΙΑΚΟ 
ΑΥ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο 
κατασκευάζεται στην 
Κρήτη. Το όνομά του 
είναι Sunnyclist. Για την 

κατασκευή του αυτόνομου και πρακτικού 
Sunnyclist χρειάστηκαν 4 χρόνια, ενώ το 
κόστος του εκτιμάται ότι θα ξεκινάει από 
τα 6.500 με 7.000 ευρώ, δηλ. περίπου το 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΓΕΙΤΟ-
ΝΙΑ ΤΟ ΚΟΥΚΑΚΙ 
ανάμεσα στις καλύτε-
ρες γειτονιές του κό-
σμου! Είναι μία από τις 
πιο παλιές συνοικίες 
της Αθήνας, στη σκιά 

του βράχου της Ακρόπολης. H Daily Mail 
παρουσίασε τη λίστα με τις 16 πιο «hot» 
γειτονιές του κόσμου για το 2016, βασι-
σμένη στα στοιχεία που συγκέντρωσε από 
τα αρχεία του Airbnb. Το Airbnb είναι ένα 
παγκόσμιο δίκτυο ενοικίασης κατοικιών, 
που μόνο τον τελευταίο χρόνο έχει εξυ-
πηρετήσει περισσότερους από 40 εκατ. 
ταξιδιώτες. Μέσα στη λίστα αυτή βρίσκε-
ται το δικό μας Κουκάκι, 5ο σε σειρά. Το 
άρθρο περιγράφει το Κουκάκι ως μια από 
τις πιο όμορφες και ζωντανές γειτονιές 
της Αθήνας, που αναπτύχθηκε κυρίως 
μετά την πεζοδρόμηση δύο βασικών δρό-
μων του. Έτσι, δημιουργήθηκε μία ζώνη 
αστικής περιπλάνησης με ποικίλα μέρη 
αναψυχής. Στην περιοχή κατοίκησαν εξέ-
χουσες φυσιογνωμίες της τέχνης και των 
γραμμάτων. Στα χρόνια του μεσοπολέμου 
μετατράπηκε σε κέντρο συνάντησης καλ-
λιτεχνών και διανοουμένων. Χαρακτη-
ριστική υπήρξε η ταβέρνα του Σιλιβάνη, 
θαμώνες της οποίας υπήρξαν οι Κ. Βάρ-
ναλης, Φ. Γιοφύλλης κ.ά.   

ΠΟΛΛΑ ΕΙΝΑΙ 
ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ 
ΑΣΚΗΣΗΣ. Η Γυ-
μναστική βοηθά στην 
καλή ψυχολογία, τη 
συνεργασία, την κοι-

Δελτίο Ειδήσεων . . .

Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

μισό της τιμής ενός ευρωπαϊκού ηλιακού 
αυτοκινήτου. Άλλη μια εθνική πρωτοπο-
ρία της Κρήτης μας!
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ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΒΙ-
ΒΛΙΑ-ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ! 
Ένα νέο εγχείρημα στη 
Βραζιλία ενσωματώνει 
εισιτήρια συγκοινω-
νίας μέσα σε βιβλία, 

προκειμένου να ενθαρρύνει τους πολίτες 
να διαβάζουν περισσότερο. Οι Βραζιλιά-
νοι διαβάζουν κατά μέσο όρο μόνο δύο 
βιβλία τον χρόνο. Για την προώθηση της 
ανάγνωσης, ο μεγαλύτερος εκδότης της 
Βραζιλίας δημιούργησε μια συλλογή από 
μικρά χαρτόδετα βιβλία τσέπης που λει-
τουργούν και ως εισιτήρια του μετρό! Με 
λίγα λόγια, οι επιβάτες, αντί να χαζεύουν 
στα κινητά, μπορούν να διαβάσουν. Κάθε 
βιβλίο περιέχει δέκα δωρεάν διαδρομές. 
Όταν αυτές εξαντληθούν, οι χρήστες μπο-
ρούν να επαναφορτίσουν τα βιβλία μέσω 
της ιστοσελίδας των Βιβλίων-Εισιτηρίων.

ΠΟΣΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ 
ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΦΕΣ; Μια 
έρευνα του Harvard 
που διήρκεσε 30 χρό-
νια παρουσιάζει νέα 
δεδομένα σχετικά με 

τα οφέλη του. Σύμφωνα με τα νέα στοι-
χεία, οι άνθρωποι που πίνουν καφέ έχουν 
λιγότερες πιθανότητες να νοσήσουν από 
συγκεκριμένες ασθένειες, Επίσης, ο κίν-
δυνος πρόωρου θανάτου μειώνεται γι΄ 
αυτούς κατά 5-9%, συγκριτικά με εκεί-
νους που δεν πίνουν καθόλου.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ 
ΓΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΕΣ! 
Ένα εθνικό δίκτυο μή-
κους 100 χλμ. αποκλει-
στικά για ποδηλάτες 
ετοιμάζει η Γερμανία, 

ενώ τα αστικά κέντρα ασφυκτιούν από 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο νέος 
«bike autobahn» θα έχει πλάτος 4 μ. και 
σε αυτόν δεν θα κυκλοφορούν αυτοκίνη-
τα. Οι γέφυρες και τα μονοπάτια θα απο-
τελέσουν κομμάτι της διαδρομής, για πιο 
μοναχικούς ποδηλατάδες. Με τον τρόπο 
αυτό θα διευκολυνθεί η μετακίνηση δύο 
εκατ. ανθρώπων περίπου, που ζουν στις 
γύρω περιοχές, και φιλοδοξεί να μένουν 
παρκαρισμένα 50.000 αυτοκίνητα ημερη-
σίως. Μόνος ανασταλτικός παράγοντας 
το κόστος: ολόκληρο το έργο θα στοιχίσει 

Δελτίο Ειδήσεων . . .

Ο δικός σας ρεπόρτερ...

Ο Πυρσός
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περίπου 417 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η ποιό-
τητα ζωής το αξίζει!νωνικοποίηση και τις υψηλές επιδόσεις. 

Έρευνες που έκαναν βρετανικά πανεπι-
στήμια συνδέουν τη σωματική άσκηση 
με τη βελτίωση στις σχολικές και μαθη-
σιακές επιδόσεις. Γι΄ αυτό στη Βρετανία 
εξετάζεται τώρα η δυνατότητα να εντα-
χθεί η φυσική άσκηση και εκπαίδευση στο 
σχολικό πρόγραμμα ως μάθημα ανάλογης 
σπουδαιότητας με τα βασικά μαθήματα. 
Όπως αποδείχθηκε, έφηβοι που συμμετεί-
χαν σε έντονες αθλητικές δραστηριότητες 
σημείωσαν καλύτερες επιδόσεις σε μαθή-
ματα όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα και 
η φυσική. Ειδικά η πρωινή αθλητική δρα-
στηριότητα, καθώς και τα ενδιάμεσα, σύ-
ντομα διαλείμματα άσκησης, έδειξαν ότι 
έχουν καλύτερα αποτελέσματα στη συ-
γκέντρωση των μαθητών και τη συμμετο-
χή τους μέσα στην τάξη. Κι όχι μόνο αυτό. 
Βοηθούν επίσης στην εκδήλωση θετικής 
συμπεριφοράς των μαθητών μέσα στην 
τάξη, στη μεταξύ τους συνεργασία και την 
αρμονική δουλειά σε ομάδες.
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Η χριστουγεννιάτικη γιορτή μας, γεμά-
τη υπέροχα μηνύματα, πήρε ένα χρώμα 
ξεχωριστό, καθώς «ντύθηκε» με τον δυνα-
τό αλλά κι ευαίσθητο ποιητικό λόγο του 
χριστιανού ποιητή Γ. Βερίτη, του οποίου 
γιορτάσαμε τα 100 χρόνια από τη γέννη-
σή του, με απαγγελίες, προβολή και τρα-
γούδια. Το θεατρικό, που οι συμμαθητές 

μας απέδωσαν ωραιότατα, ήταν μια πετυ-
χημένη διασκευή, από την υπεύθυνη καθηγήτρια της γιορτής κ. Φρ. Ζωγό-
γιαννη, του γνωστού συγκινητικού κειμένου «Γιάννης ο Βλογημένος» του 
Φώτη Κόντογλου. Έφερε μπροστά στα μάτια μας τον Άγιο Βασίλη να περιο-

δεύει πόλεις και χωριά ντυμένο με το φτωχικό του ράσο και να μη γίνεται 
δεκτός παρά στην καλύβα του Γιάννη του Βλογημένου, του βοσκού 

με την καθαρή και απλή ψυχή, που 
μόνος αυτός αξιώθηκε να τον φιλο-

ξενήσει. Τα πλατιά χαμόγελα και τα 
υγραμένα μάτια ήταν μάρτυρες των συ-

ναισθημάτων που η γιορτή αυτή ανασκάλισε 
στις ψυχές μας. Νιώσαμε πως η αγάπη κι η 
ανθρωπιά ζέστανε την αίθουσα και τρύπωσε 
στον καθένα μας…

Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

Τους ανθρώπους που και στις γιορτινές 
μέρες έμειναν στο Παράρτημα του Νοσο-
κομείου Κορίνθου στα Ίσθμια επισκεφτή-
καμε μια αντιπροσωπεία μαθητών, για να 
τους φέρουμε το μήνυμα της Γέννησης του 
Χριστού. Η πόρτα άνοιξε, τα κάλαντα ξε-
κίνησαν, το χαμόγελο ζωγραφιζόταν στα 
πρόσωπα, το ένα μετά το άλλο. Τα λόγια 
τους ζεστά, οι αγκαλιές σφιχτές, η χαρά 

μας βαθιά. Δοκιμάσαμε τη γλυκιά γεύση της αγάπης!
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Ως μια από τις ωραιότερες πόλεις της Πε-
λοποννήσου γνωρίσαμε την Πάτρα, στην εκ-
δρομή που κάναμε πρόσφατα. Πρώτα κάναμε 
στάση στον παλιό Φάρο, σημείο-σύμβολο της 
πόλης, όπου βγάλαμε πολλές φωτογραφίες. 
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε τον μεγαλοπρε-
πή ναό του Αγίου Ανδρέα, όπου είναι αποθη-
σαυρισμένα τα λείψανά του και ασπαστήκαμε 
τον σταυρό του μαρτυρίου του. Ξεναγηθήκα-
με και στο πολύ ωραίο μουσείο της, θαυμάζο-
ντας τα μνημεία του δημόσιου και ιδιωτικού 
βίου των κατοίκων της. Απολαύσαμε και την 
Κατασκήνωση «Άγκυρα», κρυμμένη μέσα 
στο πράσινο και μπροστά στη θάλασσα. 
Μοιραστήκαμε εύγευστα εδέσματα και ακο-
λούθησε τραγούδι, παιχνίδι και πολύ γέλιο. 
Πήραμε την Πάτρα μαζί μας. Και μόνο το 
όνομα, συνώνυμο της ποιότητας!..

Την Παράκληση προς την Παναγία 
μας για τους μαθητές ψάλαμε όλη 
η σχολική μας κοινότητα μαζί, 
από τα φετινά νέα ημερολό-
για τσέπης του Σχολείου μας, 
σε μια πολύ όμορφη ευκαιρία που 
είχαμε ένα πρωινό του Ιανουαρίου. 
«Παναγία μου, εσύ που σαν μάνα μας προ-
σέχεις από ψηλά, δώσε λίγη από τη χάρη σου κ α ι 
σε μας και αξίωσέ μας να προοδεύσουμε…». Και τη 
νιώσαμε τη χάρη της. Νιώσαμε ανακούφιση και δύνα-
μη και θα θέλαμε να έχουμε ξανά την ευκαιρία αυτή. 

Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016
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Με το άνοιγμα των σχολείων κόψαμε τη Βα-
σιλόπιτα και μετά ακούσαμε λόγο εποικοδομη-
τικό. Έγινε όμως φανερό: κάποιος έχει κάνει 

συμβόλαιο με το φλουρί! Τον προτιμάει 
από πέρσι. Το μυστικό μόνο ο Παύ-
λος το ξέρει…

Η Α΄ και η Β΄ Λυκείου το έχουν παρακάνει! Παίρ-
νουν μια σύριγγα στο χέρι και …αλοίμονο στα πορτο-
κάλια που θα βρεθούνε μπροστά τους! Έμαθαν, λένε, 
να δίνουν Πρώτες Βοήθειες και μάλιστα να κάνουν 
και ένεση. Τα πράγματα είναι σοβαρά! Αν τις δείτε, 
το καλό που σας θέλουμε: μη λιποθυμήσετε! Γιατί 
θα χρειαστεί πραγματικά να σας δώσουν τη βοήθειά 
τους… Και τότε, ποιος σας γλιτώνει!

Με εκκλησιασμό στον Μητροπολιτικό ι. Ναό Απ. 
Παύλου, τιμήσαμε τη γιορτή των προστατών μας, Τριών Ιεραρ-
χών. Συμμετείχαμε όλοι, καθηγητές και μαθητές, με την  επί-
σημη παρουσία και της Σημαίας του Σχολείου μας. Ζητήσαμε 
τις πρεσβείες των Αγίων για πρόοδο πνευματική. Στο τέλος 
γευτήκαμε τους εορταστικούς άρτους. 

εκδηλώσεις χαράς

14 Ο Πυρσός
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Σε πυρετώδεις προετοιμασίες βρίσκονται 
όλες οι τάξεις τις τελευταίες μέρες του μήνα. Η 
μία προετοιμάζει ξεναγήσεις, η άλλη φτιάχνει 
ενθύμια, μια άλλη… φτιάχνει γλυκά. Γιατί άρα-
γε όλα αυτά; Θα το μάθετε στο επόμενο τεύ-
χος.

μηνών Δεκεμβρίου 2015 - Ιανουαρίου2016

Οι Παρατηρητές: Παν. Σκούρτη, Γ΄ Γυμν. 
& Ελ. Παπαγεωργίου, Β΄ Λυκ.



οι άΓιοι ερΜυΛοΣ Κάι ΣτράτοΝιΚοΣ
ο άΓιοΣ ΠορΦυριοΣ ΓάΖΗΣ

Στις 13 Ιανουαρίου η Εκκλησία μας πανηγυ-
ρίζει το συναπάντημα δύο αγαπημένων φίλων 
στην Αιώνια Βασιλεία του Θεού. Πρόκειται για 
τους αθλητές του Κυρίου Ερμύλο και Στρατό-
νικο, οι οποίοι γύρω στα 320 μ.Χ. ομολόγησαν 
την πίστη τους στον Χριστό μπροστά στον χρι-
στιανομάχο αυτοκράτορα Λικίνιο. 

Όταν ξέσπασε ο διωγμός, οι ειδωλολάτρες 
κατέδωσαν στην εξουσία τον Διάκονο Ερμύ-
λο, τον οποίο υπέβαλαν σε σκληρό βασανισμό, 
χτυπώντας τον με βαριά αντικείμενα στο σαγό-
νι. Παρακολουθώντας την αγριότητα του βα-
σανισμού κάποιος δεσμοφύλακας συγκινήθηκε 
και δάκρυσε και, επειδή θεωρήθηκε ένοχος, 
οδηγήθηκε στον ηγεμόνα. Ήταν ο κρυπτοχρι-
στιανός Στρατόνικος, ο οποίος, στην ερώτηση 
αν ήταν συγγενής του Ερμύλου, αποκρίθηκε: 
«Ο Ερμύλος είναι για μένα κάτι παραπάνω από 
συγγενής μου. Είναι εν Χριστώ αδελφός και φί-
λος». Η τόλμη αυτή του Στρατόνικου τον οδή-
γησε στη φυλακή μαζί με τον πολυαγαπημένο 
του φίλο, όπου δέχθηκαν πληροφορία από τον 
Κύριο ότι θα μαρτυρούσουν την επόμενη μέρα. 

Έτσι κι έγινε. Το επόμενο πρωί τους βύθισαν 
και τους δυο στα ερμητικά νερά του Δούναβη. 
Ύστερα από τρεις ημέρες βρέθηκαν τα σώματά 
τους, τα οποία χριστιανοί τα ενταφίασαν σε 
κοινό τάφο. Όπως κοινή είχαν οι φίλοι τη χαρά 
στη ζωή, έτσι κοινές έζησαν τις θλίψεις και τις 
δοκιμασίες.

Ο Άγιος Πορφύριος Επίσκοπος Γάζης γεν-
νήθηκε το 348 στη Θεσσαλονίκη από  πλούσια 
και ευσεβή οικογένεια. Η αγάπη του για τον 
Θεό τον έκανε να αναχωρήσει για την Αίγυπτο. 
Μόνασε εκεί για πέντε χρόνια σε ένα ασκητικό 
κέντρο ως ερημίτης, ενώ για άλλα πέντε εγκα-
ταβίωσε σ’ ένα σπήλαιο στον Ιορδάνη ποταμό. 
Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης τον έκαναν 
να αρρωστήσει βαριά. Η βαθιά όμως πίστη του 
τον οδήγησε στα Ιεροσόλυμα, όπου κατά θαυ-
ματουργικό τρόπο, κι ενώ βρισκόταν στον Γολ-
γοθά, θεραπεύτηκε. 

Σε ηλικία 45 ετών ο Επίσκοπος Ιεροσολύ-
μων Ιωάννης Β΄ τον χειροτόνησε πρεσβύτερο, 
δίνοντάς του το αξίωμα του «σταυροφύλακα», 
αλλά έπειτα από 3 έτη ο Ιωάννης Καισαρείας 
τον χειροτόνησε επίσκοπο σε μια πόλη της Πα-
λαιστίνης, τη Γάζα (395). Η διακονία του ήταν 
σημαντική και δύσκολη, καθώς είχε να αντιμε-
τωπίσει τους ειδωλολάτρες της περιοχής. Έπει-
τα από μεγάλο αγώνα και με τη βοήθεια των 
αυτοκρατόρων Αρκαδίου και Ευδοξίας κατάφε-
ρε να περιορίσει τη δράση τους, αλλά και να 
ανεγείρει περικαλλή χριστιανικό ναό. Ο αγώ-
νας του και ο πόθος του για την υπεράσπιση 
της ορθοδοξίας ήταν μεγάλος, τα χρόνια του 
όμως είχαν περάσει και μετά από μια σύντομη 
ασθένεια κοιμήθηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 
έτους 420, σε ηλικία 72 ετών. Τα επιτεύγματα 
της ζωής του τα αποθησαύρισε ο μαθητής του 
Μάρκος σ’ ένα εγκωμιαστικό έργο που έγραψε 
για τον δάσκαλό του. 

15

Επιμέλεια μαθητ. Α.Τ. & Χ.Α., 
Β΄ Λυκείου



ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ
κοντά στους Αγίους

Ο Πυρσός
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Συμμετοχή σε μια σχολική γιορτή: πριν και μετά…

Στις 23 Δεκεμβρίου το σχολείο μου 
οργάνωσε χριστουγεννιάτικη γιορτή. 
Μια γιορτή που σκοπό έχει να τιμήσει 
την εμφάνιση του Κυρίου μας στη γη. 
Οι καθηγητές επέλεξαν να παρουσιά-
σουν και έργα του σημαντικού ποιητή 
Γ. Βερίτη που τόσο ύμνησε τη Γέννηση 
του Χριστού.

Σε δύο συμμαθήτριές μου και σε μένα 
ανατέθηκε η απαγγελία του γνωστού 
ποιήματος «Δεύτε ίδωμεν πιστοί». Επί-
σης θα συμμετείχα και στη χορωδία. 
Πρώτη φορά στο γυμνάσιο και θα είχα 
συμμετοχή σε γιορτή! Αισθανόμουν 
υπερηφάνεια, χαρά και ενθουσιασμό. 
Συγκίνηση μεγάλη με κατείχε όταν 
ψέλναμε το «Χριστός γεννάται, δοξά-
σατε».

Όμως δεν έκρυβα και την αγωνία μου 
για το ποίημα που έπρεπε να αποστη-
θίσω. Αλήθεια, θα τα κατάφερνα; Θα 
μπορούσα να μεταδώσω σ΄ όλο αυτό 
το πλήθος γονέων, καθηγητών και μα-
θητών το μήνυμα του ποιήματος, θα 
θυμόμουν τους πολλούς, δύσκολους 
στίχους ή θα ατένιζα «άφωνη» το κενό 
ξεχνώντας τα λόγια μου;

Η μεγάλη μέρα έφτασε. Μια τελευ-
ταία πρόβα της χορωδίας και όλα ξεκι-
νούν. Οι φωνές μας πιο δυνατές, πιο αγ-
γελικές, πιο συγχρονισμένες από ποτέ, 

κατάφεραν να συγκινήσουν το ακροα-
τήριο. Να! Ήρθε η ώρα της απαγγελί-
ας των ποιημάτων. Δόξα τω Θεώ, όλα 
καλά. Όλα κύλισαν ομαλά και τέλος. 
Τι ανακούφιση αισθάνθηκα! Αλλά και 
τι υπερηφάνεια, τι ευτυχία ακούγοντας 
το θερμό χειροκρότημα. Τα λεπτά κυ-
λούσαν τόσο ευχάριστα, τόσο μαγικά. 
Δεν ήθελα να τελειώσει ποτέ η γιορτή 
μας. Ακόμα και στο τέλος, που ψέλνα-
με τα κάλαντα, αισθανόμουν μια ζεστή 
φλόγα να καίει στην ψυχή μου. Η φλό-
γα που είχε ανάψει ο μικρός Χριστός.

Μοναδικά συναισθήματα αγάπης, 
ευτυχίας, ανακούφισης με πλημμύρι-
σαν όταν δέχτηκα τις αγκαλιές της οι-
κογένειάς μου. Αξέχαστη γιορτή που 
πάντα θα θυμάμαι, που θα  μείνει για 
πάντα χαραγμένη στη μνήμη μου.

    Μαρία-Ανδρομάχη Ανδρέου,
 Α΄ Γυμνασίου

Κάθε εορτή που πραγματοποιείται 
στο σχολείο έχει ξεχωριστή χάρη· κι 
εμείς τα παιδιά ανυπομονούμε όταν 
τελειώνει μια γιορτή να έρθει η επό-
μενη και να γιορτάσουμε, όπως εμείς 
ξέρουμε με τον δικό μας τρόπο στα 
Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος». 
Δικαιολογημένα, γιατί είμαστε οι ίδιοι 

Ο Πυρσός
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Γλωσσο-λαογραφικά
Όλοι ξέρουμε πως πολύ συχνά οι σχέ-

σεις μας με τους γείτονές μας (παλαιό-
τερα) και με τους συγκατοίκους μας 
στις πολυκατοικίες (στην εποχή μας) 
δεν είναι αγαθές. Το ίδιο συμβαίνει και 
μεταξύ των λαών, όπως εξάγεται από 
σχετικές εκφράσεις, παροιμίες και ρητά 
σε διάφορες γλώσσες. Μερικά παρα-
δείγματα:

Οι Άγγλοι λένε για τους Γάλλους: 
«Έχε τον Γάλλο φίλο και όχι γείτονα.». 
Οι Γάλλοι λένε για τους Άγγλους: «Άγ-
γλο έχεις γείτονα; Κακό γείτονα έχεις.». 
Οι Ιταλοί λένε: «Καλύτερα να έχω ένα 
Γάλλο εχθρό, παρά ένα φίλο Γερμανό.». 

Για κάποιους που μαλώνουν πολύ 
μεταξύ τους για ασήμαντη αφορμή οι 
Γάλλοι λένε: «Αυτός είναι γερμανικός 
καβγάς». Οι Γερμανοί λένε για τους 
Δανούς ότι η ομιλία τους είναι σαν να 
έχουν καυτή πατάτα στο στόμα τους. 
Για κάποιον που μιλάει τα γαλλικά με 
κακή προφορά οι Γάλλοι λένε: «Μιλάει 
τα γαλλικά όπως τα μιλάει μια ισπανική 
αγελάδα», επειδή πράγματι οι Ισπανοί 
δεν προφέρουν καλά τη γαλλική. Όταν 
ζει κανείς στη Νορβηγία, για να αρέσει 
στους Νορβηγούς πρέπει να λέει κάτι 
κακό για τους γείτονές τους, τους Σου-
ηδούς. Να λέει π.χ.: «Οι Σουηδοί είναι 
ανήθικοι». Όταν ζει στη Σουηδία πρέπει 
να μιλάει περιφρονητικά για τους Νορ-
βηγούς. Να λέει π.χ. «Αυτοί οι παλιο-
χωριάτες της σκανδιναβικής χερσονή-
σου.». Η Φιλανδία λέγεται Suomi στα 
φιλανδικά. Η ονομασία Finland λέγεται 
ότι είναι σουηδικής προελεύσεως και 
σήμαινε αρχικά «η χώρα υπανάπτυκτων 
ανθρώπων»…
                                                        

Νικ. Γ. Κοντοσόπουλος,
Δρ. Φιλοσοφίας - Γλωσσολόγος

Την 28η Οκτωβρίου το σχολείο μου δι-
οργάνωσε μια γιορτή στην οποία συμμε-
τείχα κι εγώ. Μαζί με μια ομάδα αγοριών 
παρουσιάσαμε ένα θεατρικό για τον ηρω-
ικό αγώνα των Ελλήνων στο Ελ Αλαμέιν 
και τη σπουδαία νίκη της ελληνικής αε-
ροπορίας. 

Λίγο πριν ξεκινήσει το θεατρικό ένιω-
θα άγχος και αγωνία για το πώς θα απο-
δώσω στη σκηνή το ρόλο μου και ήμουν 
σε εγρήγορση. Όλοι είχαμε κάνει αρκετές 
πρόβες, αλλά δεν μπορούσαμε και να 
ησυχάσουμε. 

Μετά την παράσταση ήμουν πολύ χα-
ρούμενος και ανακουφισμένος που όλα 
τελικά πήγαν κατ’ ευχήν. Οι θεατές μάς 
χειροκρότησαν θερμά. Ένιωσα υπερήφα-
νος που συμμετείχα για πρώτη φορά σε 
γιορτή στο καινούργιο μου σχολείο. 

Σπύρος Χουρσαλάς,
 Α΄ Γυμνασίου

διοργανωτές και πρωταγωνιστές. Οι πε-
ρισσότεροι έχουμε έναν ρόλο, που τον 
δουλεύουμε με μεράκι. Στόχος μας είναι η 
καλύτερη παρουσίαση και απόδοση, έτσι 
ώστε να μεταδώσουμε στο ακροατήριο 
όσο γίνεται καλύτερα τα μηνύματά μας 
και στο τέλος να υποκλιθούμε με περη-
φάνεια μπροστά του, για να εισπράξουμε 
τα δυνατά του χειροκροτήματα…

                                        
Παναγιώτης Σκόντζος, 

Α΄ Γυμνασίου

Ο Πυρσός
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Το φετινό ψώνιο του Λευτέρη δεν 
άργησε να το πάρει μυρωδιά όλη η 
τάξη. Και αν όχι όλη η τάξη, τουλάχι-
στον η πιο στενή του παρέα. Αυτά τα 
πέντε-έξι φιλαράκια του,  λόγω του 
ότι ήταν όλα ψηλά σαν λελέκια, είχαν 
καταλάβει τη γαλαρία. Τα τελευταία 
θρανία δηλαδή.

Τον Λευτέρη, που λέτε, τον τελευ-
ταίο καιρό τον είχε πιάσει η τηλεπα-
θομανία. Κάθε τόσο ανακάλυπτε πως 
η σκέψη του επικοινωνούσε με την 
σκέψη των άλλων ατόμων. Θυμόταν 
π.χ. τη νονά του και ξαφνικά να το τη-
λέφωνο. Να ’ναι η ίδια η νονά και να 
ρωτά τι προτιμά να του αγοράσει στ’ 
αυριανά του γενέθλια! Περίεργο, αλή-
θεια. Κι αυτός το ίδιο ακριβώς σκε-
φτόταν εκείνη την στιγμή. Το δώρο 
της νονάς του. Να ’χει έρθει στο σπί-
τι ο θείος του ο Αργύρης και την ώρα 
που ετοιμάζεται να φύγει, ν’ ανοίγει 
το πορτοφόλι να δώσει στον Λευτέρη 
χαρτζιλίκι. Ε, είναι τηλεπάθεια αυτό ή  
δεν είναι; Αφού κι ο Λευτέρης μόλις 
εκείνη τη στιγμή το πουρμπουάρ του 
θείου σκεφτότανε… 

Όλη την ώρα έλεγε στους φίλους 
του:

-Ξέρετε, βέβαια, δεν έχουν όλοι την 

ικανότητα να επικοινωνούν με τη σκέ-
ψη των άλλων.  Η τηλεπάθεια…

Και δος του τους τρέλαινε με την 
τηλεπάθεια και τα σχετικά της.

Κάποτε ανακάλυψε και ένα βιβλίο 
που μιλούσε γι’ αυτήν. Εκεί να δείτε 
περιπτώσεις! Περιπτώσεις όχι παίξε-
γέλασε.

Στην Ελλάδα, ας πούμε, ο ένας 
αδελφός, στην Αμέρικα ο άλλος. Πα-
θαίνει εδώ ατύχημα ο ένας στις τρεις 
και μισή. Την ίδια ώρα τον άλλο τον 
τρώει η μύτη του. «Γιατί με τρώει, γιατί 
με τρώει;» Δεν βρίσκει λύση. Την άλλη 
μέρα παίρνει το μήνυμα. Το και το ο 
αδελφός σου χτες στις τρεις και μισή. 
Κόκκαλο το Αμερικανάκι. «Γι’ αυτό 
εκείνη την ώρα με έτρωγε η μύτη μου 
τόσο πολύ.» Τηλεπάθεια οξείας μορ-
φής. Μ’ ένα σωρό παρόμοια περιστα-
τικά ήταν γεμάτο το βιβλίο.

Τα φιλαράκια του Λευτέρη όμως 
σαν τ΄ άκουγαν γέλαγαν, του κόλλα-
γαν και μια φάπα στο σβέρκο. Τον εί-
χαν πάρει πολύ στο ψιλό. Ώσπου μια 
μέρα του τη φτιάξανε τη δουλειά.

Συνεννοήθηκαν να τον πάρει ο Νά-
σος τηλέφωνο στις εφτά ακριβώς. 
Τάχα πως θέλει να τον ρωτήσει κάτι 
για την Άλγεβρα και πάνω στην κου-

Η τηλεπάθεια
της Μαρίας Γουμενοπούλου

Ο Πυρσός
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βέντα ν’ αρχίσουν να μιλάνε για τον 
Στάθη. Και τι δεν είπαν γι΄ αυτόν. Για 
τις επιδόσεις του στο μπάσκετ, για τα 
σπιθούρια που γέμισε τελευταία το 
μούτρο του κι ένα σωρό άλλα.

Πριν προλάβει να κατεβάσει το 
ακουστικό ο άλλος, ντριννν! Τούτη τη 
φορά ο ίδιος ο Στάθης.

-Είχα μια προαίσθηση τούτη τη 
στιγμή πως με σκεφτόσουν. Με ήθελες 
τίποτα;

-Κοίτα να δεις! Πραγματικά μιλού-
σα για σένα.

Το άλλο πρωί η παρεούλα μάθαινε 
τη νέα περίπτωση τηλεπάθειας του 
Λευτέρη. Το κόλπο διασκέδασε τα 
παιδιά κι άρχισαν να το κάνουν ξανά. 
Το μυαλό του Λευτέρη κόντευε να 
κουρκουτιάσει από την τηλεπαθομα-
νία. Τον είχε κάνει παίγνιο.  

Εκείνη την κρίσιμη στιγμή φάνηκε 
η Αγγελικούλα. Ήταν η αδερφή τού 
Άρη. Είχε ακούσει για την κοροϊδία 
που γινόταν εναντίον του Λευτέρη 
και θέλησε να τον βοηθήσει. Μια μέρα 
που τον βρήκε μόνο, κάθισε και του τα 
είπε όλα: 

-Τα παιδιά σε κοροϊδεύουν που τους 
μιλάς όλο για τηλεπάθεια και σου παί-
ζουν παιχνίδι. Σου κάνουν τηλεφωνή-
ματα για να γελάνε εις βάρος σου. 

Και τότε ήταν που ο Λευτέρης απο-
φάσισε να εκδικηθεί.

-Αν αυτοί με κοροϊδεύουν μια, εγώ 
θα τους κοροϊδέψω δυο, είπε.

Πίεσε πρώτα το μυαλό του να βρει 
τρόπο κι ύστερα παρακάλεσε και την 
Αγγελικούλα να τον βοηθήσει. Εκείνη, 
που η φιλία του την τιμούσε, δέχτηκε 

πρόθυμα. Το κόλπο του θα γινόταν 
στο δεύτερο διάλειμμα. Καθώς θα 
΄ταν μαζεμένοι όλοι οι ψηλολέλεκες 
στον χώρο του μπάσκετ, ο Λευτέρης 
θα πεταγόταν και θα έλεγε ανήσυχος: 

-Κάτι μου συμβαίνει, παιδιά. Έχω 
ένα κακό προαίσθημα. Ω, ναι! Το νιώ-
θω πολύ έντονα. Άρη, η αδελφούλα 
σου! Κάτι παθαίνει η αδελφούλα σου!

Δεν πρόλαβαν να χασκογελάσουν 
τα παιδιά και να ‘σου το φουσκομά-
γουλο Μαράκι, που έτρεχε πάντα 
πίσω από την Αγγελικούλα, ήρθε σαν 
βολίδα κατευθείαν στον Άρη. 

-Τρέχα, Άρη. Η Αγγελικούλα λιπο-
θύμησε. 

Έτρεξαν όλοι τότε στην άλλη άκρη 
της αυλής και είδαν την Αγγελική να 
΄χει αφεθεί στις περιποιήσεις των συμ-
μαθητριών της με κλειστά τα μάτια 
σαν πεθαμένη. Όταν κατάλαβε ότι το 
κόλπο πέτυχε, άνοιξε τα μάτια της και, 
για να μην βάλει τα γέλια, πήρε αγκα-
ζέ το Μαράκι, που την κοιτούσε όλο 
ανησυχία και αφοσίωση, κι άρχισε να 
σεργιανάει. 

Παρ΄ όλο όμως που οι ψηλοί παρα-
δέχτηκαν επιτέλους τις τηλεπαθητικές 
ικανότητες του Λευτέρη, εκείνος από-
φυγε να τους ξαναμιλήσει γι’ αυτές…    

(Από το βιβλίο της
 «Όμορφα χρόνια εφηβικά»)

Ο Πυρσός
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Περίληψη στα ελληνικά

Τα όνειρά μου για το μέλλον

 
 Ως έφηβος θέλω να κάνω πολλά πράγματα και ελπί-

ζω να πετύχω τους στόχους μου. Πρώτα απ΄ όλα, θέλω 

να περάσω τις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο και να πα-

ρακολουθήσω μαθήματα νοσηλευτικής, γιατί μου αρέσει 

να βοηθάω τους ανθρώπους. Άλλος στόχος μου είναι να 

επισκεφτώ με τους φίλους μου την αγαπημένη μου χώρα, 

την Αμερική. Τέλος, θα ήθελα να αποκτήσω ένα καινού-

ριο αδελφάκι, γιατί αγαπώ τα μωρά και μου αρέσει να τα 

φροντίζω. 

Αγγλικά

My bucket list*

LON
DON

Ο Πυρσός
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As a teenager, I want to do a lot of things and I hope I will achieve my goals.
First of all, I want to pass the exams in order to enter university and have lessons about 

medicine and especially about nursing because I love to help other people. Another goal 
is to visit my favorite country with my friends. I would like to visit America, because I have 

learnt that it’s a very beautiful country with a lot of sights. 
Finally, something which I want for my family is to acquire a new member because I love 

babies and I adore taking care of them.

* “Bucket list” is a list of things that someone wants to accomplish in their lifetime and includes great 
places to see and various things to do or experience.

Μαρία Δημοπούλου, Α΄ Λυκείου
Επιμέλεια: κ. Χρυσάνθη Σουρμπάτη, Εκπ/κός



My bucket list*

Περίληψη στα ελληνικά

Μπρος στη νέα χρονιά,

ποιες είναι οι αποφάσεις και οι στόχοι μας;

Η νέα χρονιά είναι μια νέα ευκαιρία στη ζωή μας να γίνουμε 

οι άνθρωποι που θα θέλαμε. Η κατάκτηση της γνώσης και η 

βελτίωση του χαρακτήρα μας πρέπει να είναι οι πιο βασικοί 

καθημερινοί μας στόχοι. Ακόμα, η κατανόηση και η ανοχή 

στους γύρω μας και η καταπολέμηση της παθητικότητας θα 

μας βοηθήσουν στον έλεγχο του χαρακτήρα μας. Ελπίζω αυτή 

τη χρονιά να έχουμε στη ζωή μας ανθρώπους που θα μας δεί-

χνουν τον δρόμο για την προσωπική μας ανάταση.

Γαλλικά
Face à la nouvelle année

quelles sont les décisions et les buts 
qu’ on prend?

Ο Πυρσός
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La nouvelle année est une nouvelle chance dans notre vie. Le temps passe et il nous 
donne la force de devenir l’ homme que nous voulions. 

Cette année les buts qu’ on prend sont de devenir plutôt un homme de valeurs qui aura 
du succés dans beaucoup de domains, qui trouvera l’ été dans son hiver et il fera ses rêves 
une réalité. L’ acquisition de la connaissance et l’amelioration de notre caractère à l’ école 
doivent être les buts fondamentaux à notre routine quotidienne. En plus la compréhen- 
sion de l’ autre, la tolérence vers lui et la lutte contre la passivité de l’ acceptation doivent 

nous rendre aptes à controler notre caractère. 
Pour conclure je souhaite cette année d’ avoir des gens à notre vie qui vont nous montrer 

la rue pour l’ epanouissement personnel.

Χριστίνα Ανυφαντή, Β’ Λυκείου
Επιμέλεια: κ. Παν. Κοντονάσιου, Εκπ/κός



22

Κάθε Παρασκευή, μετά το τελευταίο κουδούνι, οι 
μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας βρίσκονται κα-
θισμένοι στα παγκάκια της αυλής, ανυπόμονοι να ακού-
σουν τι καινούρια έκπληξη θα έχουν.

Το πρώτο μέρος του προγράμματος – πάντα – λέει 
παιχνίδι! Και εννοεί πολλά συναρπαστικά παιχνίδια,  
όπως  Στρατέγκο, κυνηγητό ζώων κλπ. Το Στρατέγκο εί-
ναι παιχνίδι στρατηγικής. Πρέπει να χρησιμοποιήσεις το 
μυαλό σου, ώστε, ανάλογα με το αξίωμα που θα πάρεις, 
να βρεις τη σημαία του αντιπάλου και η ομάδα σου να 
κερδίσει. Το κυνηγητό ζώων είναι ένα παιχνίδι κυνηγη-
τού στο οποίο πρέπει να φωνάξεις το όνομα του ζώου 
που αναγράφεται στην πλάτη του αντιπάλου. Όλα αυτά 
τα παιχνίδια μας βοήθησαν να γνωρίσουμε καλύτερα τα 
υπόλοιπα μέλη της Π.Ο. και μας έδειξαν ξεκάθαρα την 
αξία της συνεργασίας.

Στην πρώτη συνάντησή μας του Ιανουαρίου πραγμα-
τοποιήθηκε η κοπή της Αγιοβασιλιάτικης πίτας, στον 
βοτανικό κήπο του Σχολείου μας. Δύο μεγάλες, λαχταρι-
στές βασιλόπιτες, φτιαγμένες από τα επιδέξια χέρια κά-
ποιων κοριτσιών-μελών της Περιβαλλοντικής μας Ομά-
δας, πήραν τη θέση τους πάνω στο ξύλινο τραπέζι και 
μας γλύκαναν. Πιο τυχεροί αναδείχτηκαν όμως η Μαρία 
και ο Γιάννης, που μοιράστηκαν τα δώρα...

Οι τυχεροί ήταν η Μαρία και ο Γιάννης, που μοιρά-
στηκαν τα δώρα…

Φέτος είναι μια ξεχωριστή χρονιά για το Περιβαλ-
λοντικό Πρόγραμμα, καθώς οι καθηγητές μας αποφάσι-
σαν την κατασκευή δεύτερης λίμνης στον κήπο. Η λίμνη 
αυτή θα φιλοξενεί στα νερά της ψάρια αλλά και …πά-
πιες! Μόλις το ακούσαμε, πετάξαμε από τη χαρά μας και 
με ζήλο εργαστήκαμε για τη δημιουργία της. Μετά από 
πολύ κόπο καταφέραμε, με τη βοήθεια των καθηγητών 
μας, να την ετοιμάσουμε. Μάλιστα, οι καθηγητές μας 
επινόησαν ακόμα και τη δημιουργία ενός καταλύματος 
για τις πάπιες. Σε καθεμιά από τις ομάδες μας ανατέ-
θηκε η κατασκευή ενός μέρους του και έτσι τέλειωσε κι 
αυτό με επιτυχία.

Πιστεύουμε ότι η νέα λίμνη θα είναι κι αυτή με τη 
σειρά της ένα κόσμημα στο Σχολείο μας. Φυσικά, όλοι 
οι μαθητές περιμένουμε με ανυπομονησία να περπατή-
σουμε δίπλα στον νέο χώρο ψυχαγωγίας του προαυλίου 
μας. Αυτές οι δραστηριότητες μας φέρνουν κοντά, αφού, 
όσο κι αν είμαστε παιδιά με ξεχωριστά ενδιαφέροντα το 
καθένα, έχουμε κοινό στόχο μας την καλλιέργεια περι-
βαλλοντικής συνείδησης.

Άνθιμος Χαμάλης, Ιωάννης Τσουρουφλής &
Σπύρος Χουρσαλάς, Α΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: κ. Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

του Ιανουαρίου 

Περιβαλλοντικό

Οι συναντήσεις  

Ο Πυρσός
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Α Ν Ε Κ Δ Ο Τ Α

▶ Τρεις Σκοτσέζοι είναι την Κυριακή στην εκκλησία. Μετά τη λειτουργία ο παπάς απευθύνει θερμή 
έκκληση στο ποίμνιο να προσφέρει ό,τι μπορεί για κάποιον ιερό σκοπό. Οι τρεις Σκοτσέζοι δεν 
κρύβουν τη σύγχυσή τους. Καθώς ο δίσκος πλησιάζει προς το μέρος τους, ένας από τους τρεις 
λιποθυμάει και οι άλλοι δύο τον μεταφέρουν έξω…

▶ Σε κάποιο σκοτεινό στενό, μέσα στην παγερή νύχτα δύο άντρες συναντιούνται. Ο ένας βγάζει 
μαχαίρι και με πνιχτή φωνή ψιθυρίζει στον άλλον: «Τα λεφτά σου!». Ο άλλος βγάζει από την τσέπη 
του ένα πιστόλι και ρωτάει: «Τι τα θέλεις;». Και ο πρώτος απαντά: «Ήθελα να χαλάσω ένα πενη-
ντάευρω…».
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Εσθήρ
Ζάλογγο
Μίλλερ
Πλέσσας
Κάλχας
Πάλμε
Κέπλερ
Ζαμβέζης 
Κρεμόνα
Ίμβρος
Λούθηρος
Κίρκοφ

1.Μυθικός μάντης
2.Βιβλικό πρόσωπο
3.Βουνό
4.Φυσικός
5.Αστρονόμος
6.Θεολόγος
7.Νησί
8.Ποδοσφαιριστής
9.Πολιτικός
10.Μουσικός
11.Ποταμός
12.Πόλη

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ

Ο Πυρσός
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Α. Το 1961 διαβάζεται το ίδιο ακόμα κι αν το αναποδογυρίσεις. Ποια είναι η επόμενη χρο-
νιά που συμβαίνει αυτό;

Β. Πού άκουσε ο Μπετόβεν την πρώτη εκτέλεση της Ενάτης Συμφωνίας του;

Γ. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος;

ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ;

Α. Δύο ευθείες που δεν έχουν κανένα 

κοινό σημείο λέγονται παράλληλες.

Β. Ο προστάτης είναι όργανο που 

υπάρχει στους άνδρες και στις γυναί-

κες.
Γ. «Drill a hole» στα αγγλικά σημαίνει 

«άνοιξε μια τρύπα με τρυπάνι».

Δ. Η Νεκρά Θάλασσα είναι πολύ αλ-

μυρή.
Ε. Στη μάχη των Πλαταιών πολέμη-

σαν οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες.




