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Φίλε και φίλη,

Κάθε καινούρια χρονιά ας τη νιώθουμε
ως μία ευκαιρία επανεκκίνησης στη
ζωή μας, μια δυνατότητα να κάνουμε

νέες επιλογές, να διορθώσουμε κάποιες
ατυχείς του παρελθόντος. Ας αναζητήσουμε
την πυξίδα και ας ξανακοιτάξουμε τον προ-
ορισμό μας, την πορεία που πρέπει να ακο-
λουθήσουμε. Βοηθά ίσως να μελετήσουμε
ξανά το δίλημμα του Ηρακλή, όταν είχε να
διαλέξει τη
δική του
πορεία στο
σταυροδρόμι της
Αρετής και της Κα-
κίας. 

Ανέκαθεν ο άν-
θρωπος αναζητού-
σε την πορεία της
ζωής του, τον δρό-
μο που έπρεπε να
επιλέξει, ώστε να
την οργανώσει α-
νάλογα. Πάντοτε
όμως ελλόχευε ο
πειρασμός να επιδιώκει τον πιο βατό και
άνετο δρόμο, ώστε να μην καταβάλλει κό-
πους και θυσίες υπέρμετρες. Όσο για το
αποτέλεσμα, δεν τον ικανοποιούσε ποτέ να
είναι ανάλογο της προσπάθειάς του, αλλά
το περίμενε αντάξιο των πιο φιλόδοξων και
αισιόδοξων απαιτήσεών του. Ο σύγχρονος
άνθρωπος αυτό το έχει αναγάγει σε δόγμα
συμβατό με τα ήθη της χρησιμοθηρικής
εποχής μας. Επιθυμεί δηλ. να καταβάλει τον
κατά το δυνατό λιγότερο κόπο για να
επιτύχει τα καλύτερα δυνατά απο-
τελέσματα. Να επωφεληθεί κάθε
δυνατότητα της επιστή-

μης και της τεχνολογίας, για να χαρίσει ανέ-
σεις όχι πάντοτε αναγκαίες και όχι πάντοτε
ωφέλιμες στη ζωή του και στους γύρω του.
Αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, μ΄ αυτό
το «όραμα» μεγαλώνουμε. Κι αν ακόμα στη
διαχείριση της υλικής ζωής μας αυτά μοι-
άζουν να είναι θεμιτά, στην καλλιέργεια της
πνευματικής ζωής, που για τον χριστιανό
δεν διαχωρίζεται από την άλλη, αναμφί-
βολα δεν είναι ωφέλιμα. 

Πόθος και απώτερος στόχος του χριστια-
νού δεν
μπορεί
να είναι

άλλος από την έν-
δοξη Δεύτερη Πα-
ρουσία του Κυ-
ρίου, κατά την ο-
ποία θα κριθεί και
ελπίζει ότι θα κα-
ταταγεί στους αγα-
θούς και πιστούς
δούλους και θα
απολαύσει τη δό-
ξα και την άνεση
της αιωνίου μακα-

ριότητας. Όλα τα άλλα στη ζωή δεν είναι
παρά μέσα για την επίτευξη του στόχου του.
Ποιο δρόμο όμως θα πρέπει να ακολουθή-
σουμε, για να ζήσουμε μέσα στη δόξα Του;
Ο προφητάναξ Δαβίδ ζητάει ικετευτικά:
«Γνώρισόν μοι, Κύριε, οδόν εν η πορεύσο-
μαι» («Δείξε μου, Κύριε, δρόμο για να πο-
ρευθώ.»). Και ζητά, τι άλλο, τον δρόμο που
είναι αρεστός στον Θεό, που αναπαύει το
Πνεύμα του Θεού και όχι τον εαυτό του. Ο

δρόμος που θα ακολουθήσουμε δεν
μπορεί παρά να είναι ανάλογος

του στόχου, του οράματος που
έχουμε θέσει στη ζωή

3Ο Πυρσός
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

Κάθε Μήνα...
Ἔφθασε καιρός, ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή…

(Δοξαστικόν)

Ευκαιρία επανεκκίνησης

Με τους Μαθητές μας



μας. Αν είναι υψηλός ο στόχος, πρέπει και η
πορεία να είναι ανάλογη. 

Για να επιλέξουμε ορθά τον δρόμο μας
εμείς ως πιστοί, χρειάζεται να βάλουμε τρία
κριτήρια-αρχές: 

α. Να αξιολογήσουμε τη σωτηρία μας ως
το μέγιστο αγαθό της ζωής μας. 

β. Να εκζητήσουμε από τον Θεό τη φώ-
τιση ως προς την πορεία που θα ακολουθή-
σουμε, σύμφωνα πάντα με το θέλημά Του. 

γ. Να συντονίσουμε τη ζωή και τη δράση
μας ολόκληρη ανάλογα με το όραμα και τον
στόχο. 

Φωτεινά παραδείγματα σ΄ αυτόν τον
αγώνα οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Αρκεί να
πλησιάσουμε τον μεγάλο ασκητή άγιο Μα-
κάριο τον Αιγύπτιο. Τους αγώνες του θαύ-
μασε -να σκεφτείτε- κι ο ίδιος ο δάσκαλός
του, ο Μ. Αντώνιος, και είπε: «Σε σένα ανα-
παύθηκε το Άγιο Πνεύμα και στο εξής εσύ
θα είσαι κληρονόμος των δικών μου αγώ-
νων». Προσέξτε: Δεν του έταξε κάτι άλλο ως

επιβράβευση των κόπων του, παρά τους δι-
κούς του δυσκολότερους αγώνες. Κι εκείνος
συνέχισε διαρκώς να αναζητά άλλους μονα-
χούς, που αθλούνταν σε σκληρότερα αγω-
νίσματα κι αυτά εμιμείτο, προκειμένου να
φθάσει ασφαλέστερα στον στόχο του. Συ-
ναγωνίζονταν, βλέπετε, ευγενώς όλοι αυτοί
οι μεγάλοι αθλητές της πίστης μας όχι στις
ανέσεις που θα απολάμβανε ο καθένας στη
ζωή του, όπως εμείς, αλλά στις κακουχίες
και τους αγώνες. Και τότε ένιωθαν την κατά
Θεόν υπεροχή και καύχηση, την μόνη επι-
τρεπτή για τον χριστιανό καύχηση. 

Μπήκαμε, φίλοι μου, ήδη στο Τριώδιο
και η Εκκλησία προτρέπει κι εμάς σε νέους
αγώνες, που θα μας αναδείξουν νικητές
στον στίβο των αρετών. Η γραμμή της εκκί-
νησης περιμένει τον καθένα μας. Ας αδρά-
ξουμε την ευκαιρία και καλή αντάμωση
στην τελετή λήξης. Εκεί που μοιράζονται τα
στεφάνια στους νικητές.

Καλό Στάδιο!
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➜ Ὅστις νέος ὤν μουσῶν ἀμελεῖ,

τόν τε παρελθόντα ἀπόλωλε χρόνον

καί τόν μέλλοντα τέθνηκε.

(Όποιος αμελεί τη μάθηση όταν είναι νέος,

χάνει το παρελθόν και σκοτώνει το μέλλον.)
Σοφοκλής

(Τραγικός ποιητής)

Ο χρόνος

➜ Η έγνοια της μετριότητας είναι
πώς θα σκοτώσει τον χρόνο. Ο σοφός
προσπαθεί να εκμεταλλευτεί κάθε
δευτερόλεπτο.

Άρθουρ Σοπενχάουερ(Γερμανός φιλόσοφος)

➜ Fugit inreparabile tempus.

(Ο χρόνος φεύγει ανεπιστρεπτί.)

Βιργίλιος

(Λατίνος ποιητής)

Σοφά Λόγια
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Στο Σχολείο μας

Ο Διαγωνισμός Ποίησης ολο-
κληρώθηκε. Οι συμμετέχοντες
έδωσαν μορφή στην έμπνευσή
τους και μέσα από τους στίχους
των ποιημάτων τους ξεπηδούν νο-
σταλγικές, όμορφες αλλά και πο-
νεμένες εικόνες της πατρίδας, όλες
αγαπημένες. Κι αυτό, νομίζουμε,
είναι το όφελος της συμμετοχής,
για την οποία τους ευχαριστούμε
και τους συγχαίρουμε!

Δημοσιεύουμε ολόκληρο το
ποίημα που κέρδισε την Πρώτη
Θέση:

Α. Αποτελέσματα του Διαγωνισμού Ποίησης

Αχ, πατρίδα μου γλυκιά!
Στη σκονισμένη διαδρομή που περπατάς
δε σταματάς,
μόνο ρωτάς τα δακρυσμένα τα παιδιά
στο Μεσολόγγι, 
αν άκουσαν της λευτεριάς τραγούδι
όλοι οι λόγγοι. 

Και περπατάς, δάκρυα σκορπάς,
Μακεδονία, Σμύρνη, Τεπελένι,
ρούχα σκισμένα, ματωμένα και μια χλένη.
Πες μας, πού πας; 

Εμείς βουβοί. Γύρω σιωπή..
Σβησμένο βλέμμα, παγερό,
μαζί τον κουβαλάμε τον σταυρό
σαν Κυρηναίοι, δίχως γογγυσμό.

Μα ξαφνικά, ένας αέρας δροσερός
και ένας ήλιος λαμπερός
φεγγοβολάει την ίδια σου την όψη.
Φόρεμα μπλε, λευκό στο στήθος αργυρό σταυρό,
βήμα γοργό και ζωηρό, 
σου δίνουν την αληθινή σου λάμψη.

Και συ εκεί, πάντα εκεί.
όρθια, αγέρωχη και ζωντανή
στης λευτεριάς την πύλη
ανάβοντας της δόξας το καντήλι. 

Αγγελική-

Ευαγγελία

Κυριαζή,

Α΄ Γυμνασίου

Β. Διαγωνισμός
Ζωγραφικής

Ασχολείσαι με τη ζωγραφική; 
Φτιάξε μία προσωπογραφία

και στείλε την με οποιονδήποτε
τρόπο θέλεις στη Διεύθυνση των
Εκπαιδευτηρίων. 

Περιμένουμε τη συμμετοχή
σου μέχρι τις 31 Μαρτίου!



● ● ● Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται
από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, τα επι-
τεύγματα της οποίας έχουν κατακλύσει τη ζωή
μας. Τα πιο δημοφιλή τεχνολογικά επιτεύγματα
είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές που συνδέονται
με το διαδίκτυο, πράγμα που καθιστά την οθόνη
τους ιδιαίτερα ελκυστική. Οι χρήστες τους, κυ-
ρίως νέοι και παιδιά, αφιερώνουν μεγάλο μέρος
του χρόνου τους σε αυτές. 

Ο λόγος είναι ότι ανακαλύπτουν εκεί έναν
κόσμο πιο ευχάριστο και πιο προσιτό από τον
πραγματικό κόσμο όπου ζουν. Με τον τρόπο
όμως αυτό αποκόπτονται από το περιβάλλον
τους, απομακρύνονται από τους πραγματικούς
τους φίλους και αποκτάνε άλλους, εικονικούς,
μέσω των κοινωνικών δικτύων. Επίσης, βομβαρ-
δίζονται από πληθώρα πληροφοριών που τους
χαρίζει απλόχερα ο κόσμος της οθόνης και συ-
νηθίζουν να αρκούνται στις επιδερμικές γνώ-
σεις που αυτός παρέχει. Απομακρύνονται από
το σχολικό και το λογοτεχνικό βιβλίο, το θέατρο,
τις καλλιτεχνικές και τις αθλητικές δραστηριό-
τητες. Αναπτύσσουν ένα πενιχρό λεξιλόγιο.
Ακόμα χειρότερα, όσοι καταλήγουν να εθιστούν
στην εικονική πραγματικότητα αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην επικοινωνία και απειλούνται
από ψυχολογικά προβλήματα, δηλ. ζουν δυστυ-
χισμένα. Ο εθισμένος στην οθόνη νέος εξελίσ-
σεται σε ένα μοναχικό, εσωστρεφές άτομο, που
βιώνει καθημερινά με διάφορους τρόπους τη
δυστυχία που του προκαλεί η οθόνη. 

Η κοινωνία πρέπει να προσφέρει βοήθεια
στον άνθρωπο αυτό. Ο εθισμένος έχει ανάγκη

την υποστήριξη των ανθρώπων που ζουν δίπλα
του, ώστε να ξαναβρεί την υγεία και την ευτυχία
του. Έχει ανάγκη να ξαναεπικοινωνήσει πραγ-
ματικά με την οικογένεια και τους κοντινούς φί-
λους του, να νιώσει την αγάπη και τη συντροφι-
κότητα, συναισθήματα που προφανώς έχουν
μέσα του ατονήσει. Πρέπει να βοηθηθεί για να
ασχοληθεί με ενδιαφέρουσες δραστηριότητες
όπως η ανάγνωση ενός καλού βιβλίου, η μου-
σική, ο χορός, ο αθλητισμός. Όλα αυτά αποτε-
λούν ένα ευχάριστο μονοπάτι που χρειάζεται να
περπατήσει ο νέος, ώστε να ξεφύγει από την
οθόνη και να γεμίσει με ζωντάνια και δημιουρ-
γικότητα την, αλλιώς, μίζερη μέρα του. 

Σημαντικό ρόλο έχει και το σχολείο, το
οποίο, προσφέροντας πραγματική μόρφωση
και παιδεία, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει
άμεσα το παιδί και τον έφηβο. Οφείλει να τον
ενημερώσει για τους κινδύνους σχετικά με την
τεχνολογία, να ενισχύσει τη σκέψη και τα ενδια-
φέροντά του, να δώσει έμφαση στα «δευτε-
ρεύοντα» μαθήματα όπως η μουσική, τα καλλι-
τεχνικά και οι ανθρωπιστικές επιστήμες. Η εκ-
παίδευση πρέπει να έχει στόχο να βοηθήσει τον
μαθητή να γίνει ικανός να εκφράζεται, να παίρ-
νει πρωτοβουλίες, να συνεργάζεται. 

Συμπερασματικά, η οθόνη διαθέτει μεγάλη
δύναμη. Η υπερβολική έκθεση σε αυτήν μπορεί
να την κάνει αντικείμενο εθισμού και να επιφέ-
ρει καταστροφικές συνέπειες. Κυρίως ο νέος άν-
θρωπος πρέπει να αποστασιοποιηθεί μερικώς
και να μειώσει τη συνεχή χρήση της οθόνης, αν
θέλει να ζήσει μια ποιοτική ζωή.
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Η οθόνη στη… ζωή μας!

Δήμητρα Μήνου, Γ΄ Γυμν.



● ● ● Οι έφηβοι στις μέρες μας έχουν τα
μάτια τους κολλημένα σε μία οθόνη, είτε στην
οθόνη του κινητού τηλεφώνου είτε σ΄ αυτή του
tablet είτε στου υπολογιστή. Κάποιοι φτάνουν
στην υπερβολή. Γι΄ αυτούς η ενασχόληση με την
οθόνη αποκτά χαρακτήρα ψυχαναγκασμού.
Εκνευρίζονται και απογοητεύονται αν χάσουν
έστω και λίγο χρόνο χρήσης αυτών των ψηφια-
κών μέσων.

Ωστόσο, έρευνες δείχνουν ότι η αυξημένη
χρήση της οθόνης οδηγεί σε έλλειψη πραγματι-
κής ικανοποίησης. Ο χρήστης μειώνει πολύ τις
δραστηριότητες που τον ικανοποιούν, δηλ. τις
πραγματικές -όχι online- επαφές με τους συναν-
θρώπους του, αλλά και τον χρόνο που θα
έπρεπε να δίνει σε άλλα ενδιαφέροντα όπως οι
αθλητικές δραστηριότητες, η ανάγνωση βι-
βλίων, η μουσική. Η υπερβολική χρήση των
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα η
προσκόλληση στις οθόνες αυξάνει επίσης την
πιθανότητα εμφάνισης ψυχολογικών προβλη-
μάτων. 

Το κλειδί για τη σωστή χρήση των ψηφιακών
μέσων είναι να την περιορίσουμε σε δύο ώρες
ημερησίως. Παράλληλα, πρέπει να αυξήσουμε
τον χρόνο που αφιερώνουμε στους φίλους μας
πρόσωπο με πρόσωπο και να εντάξουμε στο
καθημερινό μας πρόγραμμα άλλες δραστηριό-
τητες. Η ενασχόληση με τον αθλητισμό, τη μου-
σική, το θέατρο ή η συμμετοχή σε κάποια
εθελοντική ομάδα μπορούν να αποσπάσουν
την προσοχή μας από την οθόνη και να μας
προσφέρουν πιο αποτελεσματικές διεξόδους
στην κοινωνική μας αναστροφή. Επίσης οι γο-
νείς θα πρέπει να δημιουργήσουν θετικά πρό-
τυπα για τα παιδιά τους όσον αφορά στην ορθή
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και να θέ-
σουν συγκεκριμένα όρια χρήσης του υπολογι-
στή. Αλλά και το σχολείο πρέπει να ενθαρρύνει
τους μαθητές σε δημιουργικές δραστηριότητες
και παράλληλα να ενισχύσει τις δεξιότητες και
τα ταλέντα τους.

Στόχος όλων αυτών των μέτρων δεν είναι η
πλήρης αποχή από το διαδίκτυο αλλά η σωστή
χρήση. Έτσι η οθόνη δεν θα απειλεί άμεσα την
ευτυχία μας!

Βασίλης Χαλήλ, Γ΄ Γυμν.

Επιμέλεια: Ελ. Φωτοπούλου, Εκπ/κός
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Ειδικά στα παιδιά, η κατάχρηση της τε-
χνολογίας προκαλεί ένα τσουνάμι παρε-
νεργειών. Οι κοινωνικές μας δεξιότητες
αναπτύσσονται μαζί με την ικανότητά μας
να ακούμε τους άλλους, να αποκωδικοποι-
ούμε τα συναισθήματά τους βλέποντας
την έκφρασή τους, να τους αγγίζουμε. Ένα
παιδί μαθαίνει την ενσυναίσθηση και την
αλληλεγγύη ακούγοντας και αγγίζοντας,
δηλαδή σωματικά. Αν κοινωνικοποιείται
μέσω μιας οθόνης, ο κόσμος γι΄ αυτό είναι
διαμεσολαβημένος, κυρίαρχη αίσθηση γί-
νεται η όραση, όχι η αφή. Αλλάζει ο τρόπος
που αλληλεπιδρά με τους γύρω του. Επι-
πλέον, με το να συνηθίζει την άμεση ικανο-
ποίηση των επιθυμιών του με την τόσο
γρήγορη πρόσληψη διεγέρσεων αμβλύνε-
ται η ικανότητά του να επενδύει ψυχικά σε

κάτι αφηρημένο που θα του δώσει ευχαρί-
στηση μακροπρόθεσμα. Όπως μια φιλία. Ή
το να μάθει μουσική. Απαιτούνται αμέτρη-
τες ώρες εξάσκησης για να κατακτήσει κά-
ποτε ένα παιδί τη δυνατότητα, μαζί και την
απόλαυση, να παίξει μια φούγκα του Μπαχ.
Τέλος, στην εικονιστική κοινωνία μας τα
παιδιά ζουν μέσα σε ένα νέφος πληροφο-
ριών, κατακλύζονται από ερεθίσματα τα
οποία δεν μπορούν να επεξεργαστούν,
πόσο μάλλον να αφομοιώσουν. 

Θεοφάνης Τάσης, λέκτωρ Φιλοσοφίας 
(Από την εφημ. «Η Καθημερινή», 12-1-2020) 



Ο Άγιος Γόρδιος καταγόταν από την Και-
σάρεια της Καππαδοκίας και ήταν διακεκρι-
μένος αξιωματούχος της αυλής του
αυτοκράτορα της ανατολής Λικίνιου. Ο Λικί-
νιος το 314 ήρθε σε εμπόλεμη ρήξη με τον Μ.
Κωνσταντίνο και, επειδή ο Κωνσταντίνος
έδειχνε φανερή συμπάθεια προς τους Χρι-
στιανούς, ο Λικίνιος αποφάσισε να προσεται-
ριστεί τους ειδωλολάτρες.
Απώτερος σκοπός του
ήταν κάποια μέρα να
τους κινήσει εναν-
τίον του αντιπάλου
του. Έδιωξε λοιπόν
από την αυλή και
από τον στρατό του
όλους τους Χριστια-
νούς και διέταξε να κλεί-
σουν και να γκρεμιστούν πολλές
εκκλησίες. Επέβαλε μάλιστα αυστηρές
ποινές σε όλους όσους αντιστέκονταν.
Τότε απομακρύνθηκε και ο Γόρδιος από το
αξίωμά του. Αποσύρθηκε σε ένα όρος όπου
περνούσε τον καιρό του με προσευχή, μελέτη
και σωματική εργασία. Καθώς όμως μάθαινε
ότι ο Λικίνιος επέμενε στις υβριστικές δοξα-
σίες του για τον Χριστό και στις σκληρές διώ-
ξεις κατά των χριστιανών, αποφάσισε να
κατεβεί στην πόλη και να διαμαρτυρηθεί.
Έτσι λοιπόν κάποια μέρα που όλοι οι επίσημοι
είχαν συγκεντρωθεί στο θέατρο, ο Γόρδιος
έβαλε σε εφαρμογή την απόφασή του. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα να αποκεφαλιστεί επι-
τόπου. Ήταν το έτος 320 μ.Χ. Η μνήμη του
μάρτυρα της αλήθειας τιμάται στις 3 Ιανουα-
ρίου. Τμήμα του ιερού λειψάνου του βρίσκε-
ται στην Ι. Μονή Παντελεήμονος Αγίου
Όρους.

Η Οσία Μαρία είναι το αντιπροσωπευτι-
κότερο δείγμα του ιερού θρύλου της γυναί-
κας που αφιερώνεται στη μοναστική άσκηση
κάτω από ανδρική αμφίεση. Χωρίς να δηλώ-
νεται η εποχή που έζησε (για κάποιους τον 6ο
αι. μ.Χ.), η οσία αυτή μητέρα άλλαξε τα γυ-
ναικεία ρούχα, φόρεσε ανδρικά και μπήκε σε
μοναστήρι μαζί με τον κατά σάρκα πατέρα
της Ευγένιο, που είχε μείνει χήρος. Η Μαρία
εκάρη μοναχός, παίρνοντας το όνομα Μαρί-

νος και ασκήτευε, χωρίς να κα-
ταλάβουν ότι είναι γυναίκα.

Όταν μετά από χρόνια χρει-
άστηκε να μείνει με άλλους
μοναχούς για λίγο σε παν-
δοχείο, η κόρη του πανδο-

χέα, η οποία είχε υποπέσει
σε αμαρτία με έναν στρα-

τιώτη και έμεινε έγκυος, κατη-
γόρησε τον Μαρίνο ότι την

διέφθειρε. Ο Μαρίνος όχι μόνο υπέμεινε το
όνειδος, τις προσβολές και τις διώξεις με
σιωπή και υπομονή, αλλά και το παιδί που
γεννήθηκε το δέχτηκε ως δικό του και το διέ-
τρεφε για τρία χρόνια έξω από τη Μονή,
αφού οι μοναχοί τον έβγαλαν έξω ως αμαρ-
τωλό. Μόνο μετά την οσιακή του κοίμηση
φανερώθηκε ότι ο Μαρίνος ήταν γυναίκα. Οι
μοναχοί που λίγο πριν τον αποκαλούσαν
άθλιο, μακάρισαν τη μοναχή Μαρία για την
αρετή και την πνευματική της ανδρεία. Τη
μνήμη της τιμά η Εκκλησία μας στις 12 Φε-
βρουαρίου.

Μ.-Α. Ανδρέου & Δ. Κόντη, Β΄ Λυκ.
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“ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ”
κοντά στους Αγίους

ΑΓ. ΓΟΡΔΙΟΣ ΟΣ. ΜΑΡΙΑ
Η ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΕΙΣΑ

ΜΑΡΙΝΟΣ
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Το τροπάρι του Πατέρα

Άγιος ο ιδρώς του, που χύνεται για μας

και τόχει μυστική χαρά και καμαρώνει.

Όταν ανθίζει το δικό μας το χαμόγελο,

η πίκρα του τελειώνει.

Είναι ο λόγος του μεστός και μετρημένος

και μας γλυκαίνει, σαν καμπάνα εσπερινή.

Στα τιμημένα χέρια του όλα όμορφα,

και σαν αντίδωρο αγιασμένο το ψωμί.

Δεν έχει μέτρο, για να μετρηθεί ο ίσκιος του,

που σαν φτερούγα Αγγέλου μάς τυλίγει.

Μαζί του, ο ήλιος δρασκελίζει το κατώφλι μας

και μέσα στην ψυχή μας καταλήγει. 

Χρυσ. Χατζηγιαννιού

Η Γιορτή της οικογένειας

2 Φεβρουαρίου, Υπαπαντή του Κυρίου:



◆ Πέμπτη πρωί με πρώτο δίωρο γλώσσα. Μπαί-
νει στην τάξη η κ. Φωτοπούλου, μας καλημερίζει και
μας λέει να φτιάξουμε τα θρανία σε διαφορετική
διάταξη… Τα πρόσωπά μας παίρνουν μια έκφραση
απορίας. Και όλοι με το ίδιο ερώτημα: Γιατί; Τα θρα-
νία μπαίνουν στη νέα τους θέση, η κυρία μάς χωρίζει
σε ομάδες και τότε ανακοινώνεται η έκπληξη: Θα κά-
νουμε αγώνες λόγου, με θέμα «Τα πολεμικά ηλε-
κτρονικά παιχνίδια βλάπτουν τα παιδιά;».

Σχηματίσαμε τρεις ομάδες: λόγος, αντίλογος, κρι-
τική επιτροπή. Κάποιους μιας έπιασε αγωνία. Εγώ
ένιωσα την καρδιά μου να χτυπάει δυνατά… Ξεκινή-
σαμε τη δουλειά, συγκεντρώσαμε επιχειρήματα και
αντεπιχειρήματα, τα μοιράσαμε και ο χρόνος για
την προετοιμασία μας τελείωσε. Αρχίσαμε να εν-
θαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, αλλά εμένα τα
χέρια και τα πόδια μου άρχισαν να τρέμουν και
ένιωθα το πρόσωπό μου να ανάβει όλο και πε-
ρισσότερο, καθώς πλησίαζε η σειρά μου. Πα-

ρόλο το άγχος και, καθώς άκουγα τα
άλλα μέλη της ομάδας να μιλούν,
ένιωθα περήφανη γι΄ αυτά. Λίγο πριν
σηκωθώ, ένιωσα τη θετική ενέργεια
της ομάδας πάνω μου. Ξεκίνησα. Δεν
τα είπα καλά, αλλά θα μπορούσα και
χειρότερα! Όλη αυτή η ομαδική δου-
λειά, το ομαδικό πνεύμα που λένε,
και τα ενθαρρυντικά σχόλια των συμμαθητών μου
με βοήθησαν. Χάρηκα που βοήθησα κι εγώ όσο μπο-
ρούσα. 

Ήταν μία πολύ καλή εμπειρία και θα ήθελα να
την ξαναζήσω αν ήμουν πάλι με την ίδια ομάδα!..

Αθανασία Δημητριάδη

◆ Καθένας έπρεπε να αναπτύξει με τον καλύ-
τερο δυνατό τρόπο τα επιχειρήματά του, μέσα στα
επιθυμητά χρονικά όρια. Στο τέλος μάς δόθηκε λίγος
ακόμη χρόνος για μια σύντομη ευγενή δευτερολο-
γία, που βοήθησε στο να γίνουμε πιο πειστικοί. 

Η εμπειρία υπήρξε αρκετά εποικοδομητική,
καθώς μας απέδειξε πως είμαστε ικανοί, με λίγη
μόνο θέληση, να πετύχουμε τον στόχο μας, νικώντας
τους φόβους μας. Αναδείχθηκαν μάλιστα και ορι-
σμένα κρυφά ταλέντα, τα οποία θα ήταν μεγάλη
χαρά να τα υποδεχτούμε στον Ρητορικό Όμιλο του
σχολείου μας. Η συνεργασία μας ήταν αρμονική και
ευχάριστη. Θα ήταν καταπληκτικό εάν εφαρμοζόταν
συχνότερα αυτή η μέθοδος εκπαίδευσης, καθώς δι-
ευρύνει τη σκέψη και τον λόγο μας πάνω σε σοβαρά
θέματα με ενεργητικό τρόπο.

Αμαλία Λατσούνη
◆ Υποδεχτήκαμε την εμπειρία με χαρά. Το κλίμα

άρχισε να φορτίζεται θετικά. Ο συναγωνισμός μεγά-
λος. Η ομάδα του λόγου κατάφερε να νικήσει. Πα-
ρόλα αυτά, σε όλους έμειναν καλές εντυπώσεις.

Παναγιώτης Μαρίνος 

◆ Ήταν ωραία εμπειρία. Δεν έχω ξαναλάβει
μέρος σε τέτοιους αγώνες. Ήταν πραγματικά πολύ
όμορφα που συνεργαστήκαμε για έναν κοινό στόχο!

Γιώργος Παπαγεωργίου
(Μαθητές Γ΄ Γυμνασίου)
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Ρ ή τ ο ρ ε ς
…στην Tάξη!



Και ποιος δεν έχει πει το νερό «νε-
ράκι»; Το νερό είναι το πιο διαδεδομένο
και πιο αγαπημένο υγρό στην φύση.
Όλοι γνωρίζουμε ότι μπορούμε να το συ-
ναντήσουμε όχι μόνο ως υγρό αλλά και
ως αέριο και ως στερεό. Έτσι λοιπόν
μπορούμε να πούμε ότι το νερό βρί-
σκεται παντού! Ακόμα και στον αέρα
που αναπνέουμε. 

Οι μαθητές της Β΄ Γυμνασίου εί-
δαμε το νερό που υπάρχει στον αέρα που
αναπνέουμε. Πώς; Πολύ απλά… Πήραμε
ένα παγωμένο αναψυκτικό. Δεν πέρασαν
πολλά λεπτά και είδαμε στα τοιχώματα του
μπουκαλιού να υγροποιούνται οι υδρατμοί
του ατμοσφαιρικού αέρα. Ε, και με-
τά… στην υγειά σου, Παναγιώτη!

Νερό υπάρχει «κρυμμένο» και μέ-
σα στη γαλαζόπετρα. Μόλις την θερ-
μάναμε άλλαξε χρώμα, καθώς το νερό
που περιείχε εξατμίστηκε και το εί-
δαμε με τη μορφή σταγόνων στον δο-
κιμαστικό μας σωλήνα. 

Όντως, το νερό …είναι παντού! Εί-
ναι απαραίτητο για τη ζωή. Γι΄ αυτό το
προσέχουμε, για να έχουμε… Να πώς:

Η συνετή χρήση του νερού
στην καθημερινότητά μας
Το νερό είναι θεμελιώδης παράγον-

τας για τη δημιουργία και τη διατήρηση
της ζωής στον πλανήτη. Καλύπτει το
70% της επιφάνειας της Γης, καθώς και
το 70% του ανθρώπινου σώματος. Είναι
σημαντικό, λοιπόν, να το διατηρούμε καθαρό
και να μην το σπαταλούμε άσκοπα. Κάποιοι
τρόποι για να εξοικονομούμε νερό είναι οι
εξής:

✔ Κλείνουμε τη βρύση ενώ πλένουμε τα
δόντια μας, τα πιάτα κλπ.

✔ Απολαμβάνετε ένα ζεστό ντους είκοσι
λεπτών τις κρύες νύχτες του χειμώνα; Αλ-
λάξτε γνώμη, αφού κάθε λεπτό που κάθεστε

παραπάνω στο ντους αντιστοιχεί με
15-25 λίτρα νερού, ενώ και το δε-

κάλεπτο ντους θεωρείται υπερ-
βολή. Το ιδανικό ντους είναι
πεντάλεπτο. Έτσι θα εξοικονο-
μούμε περίπου 15.000 λίτρα τον

χρόνο!
✔ Τοποθετούμε κεφαλή χαμηλής ροής

στις βρύσες του σπιτιού, μειώνοντας έτσι την
κατανάλωση νερού από 15-25 λίτρα σε 5-8
λίτρα το λεπτό. Έτσι, μια τετραμελής οικογέ-

νεια εξοικονομεί περίπου
75.000 λίτρα νερό τον
χρόνο.

✔Τα εξωτικά φυτά είναι
πανέμορφα και μυρίζουν
θαυμάσια. Έχουν όμως κά-
ποια σοβαρά μειονεκτή-
ματα. Τα εισαγόμενα φυτά
απορροφούν μεγάλη πο-
σότητα νερού, ενώ τα αυ-
τόχθονα φυτά προσελκύ-
ουν πουλιά και πεταλούδες
και ρουφούν λιγότερο νε-
ρό, εξοικονομώντας έτσι το
50% του νερού που θα ξο-
δεύατε σε αντίστοιχα εξω-
τικά φυτά.

✔ Μάλλον σε κανένα
δεν αρέσει ο μουντός και-

ρός του χειμώνα με τις ατελείωτες μπόρες
του. Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να τις εκ-
μεταλλευτούμε προς όφελός μας. Μαζεύον-
τας νερό της βροχής μπορούμε να εξοικο-
νομήσουμε πολλά λίτρα νερού για να χρησι-
μοποιήσουμε στην καθημερινότητά μας.

Ελένη Αγγελή, Β΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: κ. Ευτ. Σακελλαρίου, Εκπ/κός
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οι
φυσικές

επιστήμες
στη ζωή μας

Νεράκι



Ομάδα μαθητών και Καθηγητών είχαμε την τιμή να παρευρεθούμε σε

μία επίσημη εκδήλωση του Σώματος Στρατιωτικών Ιερέων που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2019 στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων

Δυνάμεων Αθηνών με αφορμή τα 190 χρόνια παρουσίας των στρατιω-

τικών ιερέων στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Την εκδή-

λωση άνοιξε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Ιερώνυμος και

ακολούθησαν σημαντικές σχετικές εισηγήσεις. Παρουσιά-

στηκε επίσης η πρωτότυπη δίτομη μελέτη του Αρχιμ. π.

Μελ. Κουράκλη για τον θεσμό των Στρατιωτικών Ιερέων,

βασισμένη σε ανέκδοτο αρχειακό υλικό. Στη συνέχεια,

ήρθε η σειρά μας. Αθηναϊκή εφημερίδα έγραψε: «Στην Εκ-

δήλωση πρόσφεραν μια ξεχωριστή νότα τα εκπαιδευτήρια

«Απόστολος Παύλος» Κορίνθου τόσο με την εύηχη από-

δοση τραγουδιών και εκκλησιαστικών ύμνων όσο και με την άρτια παρουσίαση ενός σύντομου

πατριωτικού θεατρικού». Παρόντες ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μη-

τροπολίτες, ιερείς, στρατιωτικοί και πλήθος κόσμου. Στο τέλος οι υπεύθυνοι μας οδήγησαν σε μία

όμορφη αίθουσα, όπου μας κέρασαν σε μπουφέ. Η συμμετοχή μας στην εκδήλωση μας χαροποίησε

πολύ. Ο χώροι της ΛΑΕΔ μάς υπέβαλαν με την αρχοντιά τους και οι διοργανωτές

μάς φιλοξένησαν θερμά - μας δώρι-

σαν και αναμνηστική

πλακέτα! Πολύ τιμη-

τικά ήταν τα σχόλια

που δεχτήκαμε! Ήταν

μία ξεχωριστή εμπει-

ρία για όλους μας.
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Στις 13 Δεκεμβρίου τέσσε-
ρις μαθητές του σχολείου συμ-
μετείχαμε στον «Διαγωνισμό
Ελληνικής γλώσσας και πολι-
τισμού», στα Εκπ/ρια «Η Ελλη-
νική Παιδεία». Οι εκπρόσωποι

των γυμνα-
σίων που συμμετείχαν διαγωνιστήκαμε στην
επίλυση φύλλων με ασκήσεις Νέων και Αρχαίων
Ελληνικών, καθώς και Ιστορίας, με ομαδική συ-
νεργασία. Επιπλέον παίξαμε παιχνίδια Αρχαίων
Ελληνικών και μάθαμε ενδιαφέροντα ιστορικά
στοιχεία, ενώ το σχολείο μας πρόσφερε και κέ-
ρασμα! Ήταν ένας διαγωνισμός ευχάριστος και
πολύ μορφωτικός.
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Στο ζεστό κλίμα της αγάπης των Χριστουγέννων
μας έβαλαν τα μικρά παιδιά του Βρεφικού, του Παιδι-
κού Σταθμού και του Νηπιαγωγείου των Εκπαιδευτη-
ρίων μας, με την πολύ όμορφη γιορτή που ετοίμασαν!
Η σκηνή γέμισε από αγγέλους, από βοσκούς και από
μάγους, που έφτασαν να προσκυνήσουν την Αγία Οι-
κογένεια. Τα αθώα παιδικά πρόσωπα και οι μελωδι-
κές φωνές τους ύμνησαν με τον καλύτερο τρόπο το
μεγάλο γεγονός της Θ. Γέννησης…

Στις 20 Δεκεμβρίου, και αφού τις προηγούμενες μέρες το σχο-

λείο μάς έδωσε τη δυνατότητα να προσέλθουμε όσοι μαθητές επι-

θυμούσαμε στο Μυστήριο της ι. Εξομολόγησης, όλοι οι μαθητές

και οι μαθήτριες του σχολείου εκκλησιαστήκαμε στο παρεκκλή-

σιο της Αγίας Σοφίας, στον Παιδικό Σταθμό των Εκπαιδευτηρίων.

Συμπροσευχόμενος στη Θ. Λειτουργία ήταν και ο Σεβ. Ποιμενάρ-

χης μας κ. Διονύσιος, ο οποίος μας μίλησε για την

αξία της μόρφωσης και τα

πραγματικά δώρα

στη ζωή μας, που μας

δίνει ο Θεός. Κοινω-

νήσαμε και δεχτή-

καμε από τα χέρια

του μια εικόνα της Θ.

Γεννήσεως ως ευλο-

γία.
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Την ίδια μέρα και εν όψει
της Γεννήσεως του Κυρίου
μας, είχαμε μια πολύ όμορφη
παρουσίαση στο σχολείο μας
για τους Αγίους Τόπους από
τον κ. Λυκ. Μαρκούδη. Μέσα
από τις εικόνες και τον γλαφυρό λόγο του περιηγηθήκαμε στο σπήλαιο της Βη-
θλεέμ, στον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου, στον ι. Ναό της Αναστάσεως, στην Λαύρα

του Αγ. Σάββα και άλλα μέρη, γνωστά και άγνωστα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση
και ευχόμαστε να αξιωθούμε να προσκυνήσουμε κάποτε κι εμείς τους Αγίους Τόπους! 



Ευκαιρία χριστουγεννιάτικη ήταν η πολύ ωραία εκ-δρομή που κάναμε τον Δεκέμβριο στο ψυχαγωγικό πάρκοστο MEC Παιανίας. Οι καθηγητές μάς χώρισαν σε ομάδεςκαι αμέσως ξεκίνησε η γεμάτη μαγεία περιήγησή μας. Πε-ράσαμε σε δύο εντυπωσιακές αίθουσες, όπου μας καλω-σόρισαν φιγούρες από χριστουγεννιάτικα παραμύθια, καικατόπιν σκορπιστήκαμε. Πολλά παιδιά ξεκίνησαν με πατι-νάζ, οι υπόλοιποι πήγαν σε άλλα παιχνίδια. Γέλια και φωνέςακούγονταν από παντού. Ήταν
φανερό ότι περνούσαμε υπέ-
ροχα! Γι΄ αυτό και οι ώρες πέ-
ρασαν τόσο γρήγορα! Φύγαμε
γεμάτοι όμορφες εντυπώ-
σεις!
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Στη γιορτή των Τριών
Ιεραρχών, γιορτή της παι-
δείας, παρευρεθήκαμε
στον ι. Ναό Απ. Παύλου
για να εκκλησιαστούμε.
Τον βίο των μεγάλων αυ-
τών Ιεραρχών παρουσιά-
σαμε οι μαθητές της Γ΄ Λυκ.
στους συμμαθητές μας σε
πρωινό μήνυμα.

Μέλη του Ρητορικού Ομίλου των Εκπ/ρίων μας συμμετείχαμε στους
6ους Διασχολικούς Αγώνες Ρητορικής, που έλαβαν χώρα στα Εκπ/ρια
Αυγουλέα-Λιναρδάτου στις 25 Ιανουαρίου. Συμμετείχαν συνολικά 27
Λύκεια! Αφού ανακοινώθηκαν τα ζευγάρια που θα αγωνίζονταν, οι μα-
θητές ανεβήκαμε στις αίθουσες. Συμμετείχαμε σε δύο γύρους και
ήμασταν ο αντίλογος σε δύο θέματα αρκετά διαφέροντα. Συνεργα-
στήκαμε, βρήκαμε δυνατά επιχειρήματα και ανεβήκαμε στο βήμα να
τα παρουσιάσουμε. Τα πήγαμε αρκετά καλά. Η εμπειρία αυτή μας
χάρισε επιπλέον γνώση. Σας ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρετε.

Το Σχολείο μας επιχειρεί για πρώτη φορά να «ανεβάσει» τη γνωστή
τραγωδία του Ευριπίδη Ελένη, συμμετέχοντας σε έναν πανελλήνιο
σχολικό διαγωνισμό. Υπό την καθοδήγηση του κ. Αργύρη Μποζίκα και
τη βοήθεια της κ. Φρειδ. Ζωγόγιαννη, μία μεγάλη ομάδα παιδιών ξε-
κινήσαμε εδώ και καιρό τις πρόβες. Έτσι πρόσφατα βιντεοσκοπή-
σαμε ένα απόσπασμα του έργου αυτού. Χρειαστήκαμε ώρες
δουλειάς, αλλά χάρη στην υπομονή «ηθοποιών» και καθηγητών

το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό.
Τώρα αναμένουμε την κρίση
των ειδικών, για το αν θα υπάρ-
ξει συνέχεια. Η προσπάθεια
ήταν κουραστική
αλλά πολύ ενδια-
φέρουσα και μορ-
φωτική. 



μ. Δεκεμβρίου 2019 - Ιανουαρίου 2020
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Οι Παρατηρητές: Ά.-Μ. Λατσούνη, Α΄ Λυκ., 
Χρ. Γεραρής, Γ΄ Γυμν. & Αγ. Σιάχρα, Γ΄ Λυκ.

Το Κέντρο Πο-

λιτισμού Ίδρυμα Στ. Νιάρχος επισκε-

φτήκαμε στο τέλος Ιανουαρίου και παρακολουθήσαμε δύο

εκπ/κά προγράμματα. Στο πρώτο, ενημερωθήκαμε για την κλι-

ματική αλλαγή και κατασκευάσαμε το ηλιακό αυτοκίνητο που

φανταζόμαστε… Στο δεύτερο κληθήκαμε να κατασκευάσουμε

τη μακέτα μιας οικολογικής πόλης. Και στα δύο προγράμματα

οι υπεύθυνοι μας έδωσαν συγχαρητήρια, για τη συνεργασία και

για το αποτέλεσμα. Μετά απολαύσαμε μια όμορφη περιήγηση

στον τεράστιο υπαίθριο χώρο με τη μαγευτική θέα και τα εν-

τυπωσιακά συντριβάνια! Χώρος με ποιότητα πολιτισμού…

Μέλη του Ρητορικού Ομίλου των Εκπ/ρίων μας συμμετείχαμε στους
6ους Διασχολικούς Αγώνες Ρητορικής, που έλαβαν χώρα στα Εκπ/ρια
Αυγουλέα-Λιναρδάτου στις 25 Ιανουαρίου. Συμμετείχαν συνολικά 27
Λύκεια! Αφού ανακοινώθηκαν τα ζευγάρια που θα αγωνίζονταν, οι μα-
θητές ανεβήκαμε στις αίθουσες. Συμμετείχαμε σε δύο γύρους και
ήμασταν ο αντίλογος σε δύο θέματα αρκετά διαφέροντα. Συνεργα-
στήκαμε, βρήκαμε δυνατά επιχειρήματα και ανεβήκαμε στο βήμα να
τα παρουσιάσουμε. Τα πήγαμε αρκετά καλά. Η εμπειρία αυτή μας
χάρισε επιπλέον γνώση. Σας ευχαριστούμε για όσα μας προσφέρετε.

Φυσικά, και φέτος
κόψαμε βασιλόπιτα,
μάλλον βασιλόπιτες!..
Λαχταριστές, και μόνο

στη θέα! Όμως, τι
έχουν πάθει τα
φλουριά και προτι-
μάνε την Α΄ Γυμνα-
σίου; Δύο μαθητές
της συντρόφεψαν
στο φλουρί και
στα δώρα!

Στις 22 Ιανουαρίου οι μαθη-
τές της Γ΄ Λυκείου παρακολου-
θήσαμε στο Δημοτικό Θέατρο
του Παν/μίου Πελοποννήσου
μια Ημερίδα με θέμα τον εθε-
λοντισμό, την αιμοδοσία και
τους δότες μυελού οστών. Πή-
ραμε πληροφορίες σχετικά με
τις απαραίτητες προϋποθέσεις
που πρέπει να έχει κάποιος για
να γίνει δότης και ακούσαμε
ιστορίες ανθρώπων που σώθη-
καν με τη βοήθεια των δοτών. 

Η Γ΄ Γυμν. είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ενδιαφέ-ρουσα ομιλία του Καθηγητή του Harvard κ. Χρ. Μαντζώρου με θέμα«Ο μαθητής μπροστά σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία». Με-γάλη τιμή για την Κορινθία να έχει έναν τέτοιο άξιο πρεσβευτή στηδιασπορά, που δεν ξεχνά να διαχέει και στους νέους της πατρίδαςτου λίγο από το φως της σοφίας του. 
Οι Παρατηρητές: Ά.-Μ. Λατσούνη, Α΄ Λυκ., 
Χρ. Γεραρής, Γ΄ Γυμν. & Αγ. Σιάχρα, Γ΄ Λυκ.



Ηευγένεια στην καθημερινή ζωή
συμβάλλει στην ομαλή επικοινωνία
των ανθρώπων. Ένα αγενές άτομο

είναι δύσκολο να συναναστραφεί ομαλά με
άλλους, καθώς η αγένεια είναι απωθητική.
Καθένας οφείλει να φέρεται με ευγένεια

προς τον συνάνθρωπό του σε όλες τις πε-
ριπτώσεις, ακόμη και όταν ο άλλος είναι
αγενής. Βέβαια, αν δείξεις εσύ ευγένεια σε
κάποιον, συνήθως εκείνος θα σου το αντα-
ποδώσει. Ο αγενής άνθρωπος μοιάζει με
θηρίο, με ένα ον που δεν έχει τη δυνατό-
τητα να συναναστραφεί ουσιαστικά.

✒ Δήμητρα Μήνου

Ηευγένεια κατά τη γνώμη μου θα
μπορούσε να θεωρηθεί ως μία δύ-
ναμη πολύ ισχυρή, που μάλλον

λίγοι την έχουν. Με τη δύναμη αυτή ο άν-
θρωπος δείχνει ποιος είναι και μπορεί να
βγαίνει νικητής σε πολέμους είτε κυριολε-
κτικά είτε μεταφορικά. Επίσης με την ευγέ-
νεια ο άνθρωπος εξουδετερώνει τις κακές
σκέψεις και απελευθερώνει συναισθήματα
χαράς και σεβασμού. 

✒ Κωνσταντίνος Κουργιαλής

Ηευγένεια, σύμφωνα και με την ετυ-
μολογία της λέξης (ευ + γένος), είναι
η καλή συμπεριφορά που έχει ο άν-

θρωπος προς τον άλλον, όταν δηλαδή κά-

ποιος είναι καλοσυνάτος, πρόθυμος να
συμφωνήσει με τον άλλο άνθρωπο και να
βοηθήσει, είναι η έκφραση της ψυχής του
ανθρώπου που τον κάνει σωστό και συμ-
παθητικό. Επίσης είναι το καλό αίσθημα
που έχει κάποιος προς τα ζώα και γενικά

προς το περιβάλλον. Η ευγένεια
είναι ένα στοιχείο που κάνει τη
ζωή μας πιο όμορφη και ποι-
οτική. Τέλος, είναι ένα χάρισμα
από τον Θεό δοσμένο που, αν το
καλλιεργήσεις, μπορείς να Του

μοιάσεις περισσότερο.

✒ Γιώργος Παπαγεωργίου

Ηευγένεια είναι απαραίτητη για την
ομαλή και ειρηνική συμβίωση των
ανθρώπων. Στολίζει τον άνθρωπο,

που είναι ένα κοινωνικό ον. Αν αυτή απου-
σιάζει, ο άνθρωπος γίνεται θηρίο. Και αν
είναι θηρίο, τότε δεν είναι άνθρωπος. Η ευ-
γένεια καλλιεργείται στο παιδί από μικρή
ηλικία και αποδεικνύεται απαραίτητη σε
πολλές πτυχές της ζωής, από τη συνομιλία
μας με τους συνανθρώπους μας μέχρι και
τη στάση μας προς αυτούς, προς το περι-
βάλλον και προς τον Θεό. Πώς καλλιεργεί-
ται όμως; Αρχικά την διδάσκει στο παιδί η

Ευγένεια,
μία  σπουδαία αρετή
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οικογένεια. Το σχολείο συνεχίζει αυτή την
καλλιέργεια, που δεν πρέπει να είναι μόνο
θεωρητική αλλά και πρακτική. 

✒ Χρήστος Γεραρής 

Ηευγένεια έχει πολλές ωφέλειες. Όχι
μόνο αγγίζει τους άλλους, αλλά
κάνει καλό και σε όποιον την εκ-

φράζει. Μας βοηθάει να βρισκόμαστε σε
αρμονία με τους ανθρώπους γύρω μας.
Πάνω από όλα η ευγένεια αποτελεί προσω-
πική αρετή. Από την παιδική μας ηλικία οι
άλλοι μας διδάσκουν τις βάσεις της ευγέ-
νειας, που στη συνύπαρξη εκδηλώνεται ως
συμπάθεια και ως αναγνώριση που δεί-
χνουμε προς τον άλλον. Πρόκειται για μία
παγκόσμια μορφή σεβασμού. Αν είμαστε
ευγενικοί, μπορούμε να απολαμβάνουμε
καλύτερες σχέσεις με τους συνανθρώπους
μας.

✒ Παναγιώτης Μαρινός

Ηευγένεια είναι ο σεβασμός και τα
συναισθήματα ανθρωπιάς που έχει
καθένας μέσα του. Είναι η λεπτό-

τητα στη συμπεριφορά ενός ανθρώπου
που συνήθως δείχνει τι είδους παιδεία έχει
λάβει. Παραδείγματα ευγένειας είναι ο σε-
βασμός προς τον μεγαλύτερο, η καλοσύνη

προς τον διπλανό, η βοήθεια προς έναν
άπορο. Πόσο απλή μα και πόσο δύσκολη
είναι η έκφρασή της! Στις μέρες μας νομίζω
ότι η ευγένεια είναι σαν την συγνώμη, ένα
είδος υπό εξαφάνιση. Η κακία που έχει ο
κόσμος πλέον μέσα του δεν τον αφήνει να
δει καθαρά και να συμπεριφερθεί σωστά.
Δεν σκέφτεται καθόλου τον διπλανό του
αλλά μόνο το δικό του συμφέρον.

✒ Αθανασία Δημητριάδη

Ηευγένεια δεν είναι λόγια αλλά πρά-
ξεις και δεν είναι μεμονωμένες πρά-
ξεις, αλλά τρόπος ζωής. Είναι

σπουδαίο πράγμα να είναι κάποιος ευγενι-
κός και δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται εύ-
κολα. Για να τα καταφέρει ο άνθρωπος να
είναι ευγενής πρέπει να βρίσκεται σε μία
συνεχή μάχη μεταξύ των εγωιστικών επι-
θυμιών του και των καλοπροαίρετων σκέ-
ψεών του. Ο τρόπος ανατροφής και η
αγάπη που δέχεται καθένας καθορίζουν τη
σχέση του με την ευγένεια. Η απουσία της
μπορεί να επιφέρει σοβαρά προβλήματα
στις προσωπικές σχέσεις. Ωστόσο κανείς
δεν είναι τέλειος. Όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι
θα υπάρξουμε εγωιστές. Σημασία όμως
έχει αυτά να μην είναι ο κανόνας που θα χα-
ρακτηρίζει τη ζωή μας, αλλά αντιθέτως στη
ζωή μας να υπερτερεί η ευγένεια και η
αγάπη. Κάτι που θα επιτευχθεί εάν δεν βά-
ζουμε πάντα το συμφέρον μας πάνω από
το καλό των συνανθρώπων μας.

✒ Αμαλία Λατσούνη

(Κείμενα μαθητών Γ΄ Γυμνασίου)
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΣ
δεν μας ξεχνά! Οι μαθητές του έγραψαν
(βλ. φωτο) και μας έστειλαν όμορφες
καλλιτεχνικές κάρτες με τις χριστουγεν-
νιάτικες ευχές τους, γραμμένες σε
ωραία ελληνικά! Αλλά και η κ. Ειρήνη, 50
χρονών, έγινε κι αυτή μαθήτρια του Σχο-
λείου για πρώτη χρονιά! Μας έστειλε την
κάρτα που βλέπετε παρακάτω, με την
υπέροχη βυζαντινή εικόνα που αγιογρά-
φησε η ίδια και με το κείμενο σε βυζαν-
τινή γραφή! Εμείς συγχαίρουμε, διδα-
σκόμαστε και ευχόμαστε τα καλύτερα! 

Η ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ακο-
νίζει το μυαλό όσο και τα διάφορα παι-

χνίδια «εκπαίδευσης μυαλού» (Βrain
Games), όπως έχουν ονομάσει παιχνίδια
απομνημόνευσης, παιχνίδια συνδυασμών,
το σουντόκου κτλ. Σύμφωνα με νέα
έρευνα, που διεξήχθη από ειδικούς του
Συμβουλίου Ιατρικών Ερευνών Γνωστι-
κών και Εγκεφαλικών Επιστημών, ενός
κορυφαίου διεθνούς κέντρου ερευνών
για τον εγκέφαλο που εδρεύει στο Κέμ-
πριτζ της Αγγλίας, η ανάγνωση ενός βι-
βλίου αλλά και η εκμάθηση ξένων
γλωσσών ή ακόμη και το τραγούδι είναι
το ίδιο αποδοτικά για την εγκεφαλική
λειτουργία όσο και τα παραπάνω παιχνί-
δια. Ενισχύουν την εγκεφαλική λειτουρ-
γία και γενικά γυμνάζουν το μυαλό. Η
μελέτη και τα παιχνίδια αυτά προτείνον-
ται για ενασχόληση όλων και κυρίως των
ηλικιωμένων ατόμων ως ένα μέτρο προ-
στασίας από την άνοια και γενικότερα
την πτώση της εγκεφαλικής τους λει-
τουργίας. 

ΟΝΟΜΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ
ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΦΗ,
π.χ. ευρώ.ευ, θα μπορεί
να δημιουργήσει στο ε-
ξής κάθε ενδιαφερόμε-
νος. Η δυνατότητα αυτή
υποστηρίζεται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση και
χρειάστηκε επτά χρόνια
προετοιμασίας. Τα υφι-
στάμενα domain names
με ελληνικούς χαρακτή-
ρες στο πρώτο σκέλος
τους και κατάληξη .eu θα
έχουν περιθώριο τριών
ετών για να «μεταναστεύ-

σουν» στο .ευ.
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δελτίο Ειδήσεων. . .

Ο δικός σας ρεπόρτερ



Καθώς το Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα
εκτυλίσσεται, η Περιβαλλοντική Ομάδα

είμαστε εν δράσει, χωρισμένη σε 5 υποομά-
δες. Οι Κηφήνες, τα Ζουζούνια, τα Κόκκινα
Μυρμήγκια, τα Σκαθάρια και οι
Μέλισσες Δολοφόνοι –όπως
είναι τα ονόματα που επέλεξαν
οι ίδιες– στην πρώτη συνάντηση
της νέας χρονιάς έκοψαν στον
σχολικό Βοτανικό Κήπο τέσσε-
ρις νοστιμότατες βασιλόπιτες,
καθεμιά με δική της γεύση (βα-
νίλια, κακάο, ξηρούς καρπούς
και γλάσο), όλες νηστίσιμες,
σπιτικές δημιουργίες των μελών
τους. Άγνωστο γιατί, και τα
τέσσερα φλουριά προτίμησαν
τα παιδιά της Α΄ Γυμνασίου!

Εκτός από τις γλυκές αλ-
χημείες, ασχοληθήκαμε φυσικά
και με σχετικές με το θέμα μας
επιστημονικές μελέτες και κα-
τασκευές. Πρώτα πρώτα, για
την καλύτερη παρατήρηση των
μυρμηγκιών, οι ομάδες συνέλε-
ξαν κάποια δείγματα. Κατα-
σκεύασαν λοιπόν παγίδες, τις
έστησαν στον κήπο του σχολείου και τα ευρή-
ματα τοποθετήθηκαν σε ειδική χειροποίητη
κασετίνα, που κατασκευάστηκε από παιδιά
των ομάδων. Στο εγχείρημα μάς βοήθησε και η
Καθηγήτρια της Βιολογίας. Επιπλέον, βάσει
οδηγιών που μας δόθηκαν, εμπνευστήκαμε και
δημιουργήσαμε επιτραπέζια παιχνίδια με θέμα
τα μυρμήγκια. Βασιστήκαμε σε επιστημονικές
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Περιβαλλοντικό

πληροφορίες γι΄ αυτά και τα αποτελέσματα
ήταν εξαιρετικά: γνώσεις και φυσικά πολύ
γέλιο και βραβεία για τους νικητές!

Στη διάρκεια του προγράμματος, ψυχαγω-
γούμαστε και με άλλα παιχνίδια
που ετοιμάζουν οι καθηγητές
μας. Έτσι, για παράδειγμα, με
αφορμή την συζήτησή μας για
τις εκστρατείες των μυρμηγ-
κιών αλλά και τους πολέμους
τους, παίξαμε μερικά από τα
αγαπημένα μας παιχνίδια όπως
το ζωντανό stratego αλλά και
μια πρωτότυπη μάχη με πολύ-
χρωμες σφαίρες!!! Επίσης παί-
ξαμε το παιχνίδι του δάσους,
χρησιμοποιώντας αντί για αριθ-
μούς λέξεις σχετικές με το βα-
σίλειο των μυρμηγκιών.

Παράλληλα, κάθε φορά δεν
παραλείπουμε και την εργασία
στον κήπο, εντός και εκτός του
θερμοκηπίου. Φυτέψαμε μαρού-
λια, κρεμμυδάκια, μπρόκολα,
κουνουπίδια, σπανάκι, σέ-
σκουλα. Φροντίζουμε να ξεβο-
τανίζουμε, να σκαλίζουμε και να

ποτίζουμε, επιμελούμαστε το κομπόστ, που
συγκεντρώνει τα οργανικά υλικά από τις τρο-
φές των μαθητών, κλαδεύουμε και φυσικά ταΐ-
ζουμε τα ζώα μας.

Ευτυχώς έχουμε ακόμα μπροστά μας καιρό
για να συνεχιστούν οι δημιουργικές μας δρά-
σεις, που πάντα μας χαρίζουν όμορφες εμπει-
ρίες και αναμνήσεις…

Σ. Χασάπη (Γ΄ Γυμν.), Ι. Κουργιαλής (Α΄ Λυκ.),
Μαρ. Μπάρτζη (Α΄ Γυμν.)

Επιμέλεια: κ. Ανδρ. Κουτσόπουλος
& κ. Αγγ. Σακελλαρίου, Εκπ/κοί

Η Ομάδα εν δράσει!..



Set learning goals
Having goals can help

you stay on track and reach
your full potential. Chunk
your goals down by starting
at your end goal and working
your way back, breaking the
steps down into smaller, more

manageable steps. It’s important to set an
achievement date for each step to keep you
on track. If you are a visual person, create a vi-
sion board focused on your learning goals,
what you will achieve at the end, and the im-
pact it will have on your life. You will make de-
cisions and steps toward your goals more
easily.

Plan your time or set a routine
Schedule in time for study, research or

project work. Block out time in your calendar
to work towards your learning goals
and set timelines before projects are
due to give you time if the project takes
longer than expected. This also reduces
stress.

Ask for help
If you find that things are becoming

overwhelming or you need extra help
with understanding your learning,
reach out to family, friends, teachers,
doctors and other resources for help.
It’s important to ask for help to get you
through tough times. Everyone needs
a helping hand at times, and it’s an op-
portunity to learn and put strategies in place
for next time, so stressful situations don’t re-
peat themselves. Identifying the need for help
early can be a way to stop things from really
getting out of control.

Find a way to stay motivated
There will be times when you feel unmoti-

vated; this could be due to a lack of interest in
a subject, stress, being pushed outside your
comfort zone, or not connecting to what you
are being taught. It is vital to find a way to
push through these de-motivators, stay the
course and motivate yourself. This can be
done by making a to-do list and crossing off
your list as you go to give you a sense of
achievement and sticking to your plan or rou-
tine regardless of your mood. You can set re-
ward points, where you take breaks to
re-energize or refresh yourself. Find a way to
“fill your cup”, do something that makes you
feel good so that you can continue on your
learning journey.

Prioritize your health
Staying healthy is essential to succeeding

in learning, so look after yourself. Value your
health; eat well, drink lots of water and exer-

cise. When planning, remember to include ex-
ercise into your schedule. It doesn’t have to be
a strenuous workout, just put time aside for at
least a 30 minute walk each day. The endor-
phins you get from exercise will help you
think clearly and work quickly towards your
learning goals. Reward yourself!

Επιμέλεια: κ Ό. Κρουτσκήχ, Εκπ/κός
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to SucceedTips in Learning



Ξενική λέξη Προέλευση Ελληνική λέξη

νορμάλ γαλλική κανονικός

νταμάρι τουρκική λατομείο

ντεμοντέ γαλλική παρωχημένος

ντόμπρος σλαβική ειλικρινής

ντουλάπι τουρκική/περσική ιματιοθήκη

ντιμπέιτ αγγλική τηλεμαχία

ρεφρέν γαλλική επωδός

ρεβάνς γαλλική ανταπόδοση

παντζάρι τουρκική/αρμενική τεύτλο

παρέα ισπανική ομήγυρη

παρμπρίζ γαλλική αλεξήνεμο

πατίνι γαλλική τροχοπέδιλο

πλουραλισμός γαλλική πολυφωνία

πόμολο ιταλική χειρολαβή

πορτοφόλι ιταλική βαλάντιο

προπαγάνδα γαλλική χειραγώγηση

σαματάς τουρκική οχλαγωγία

σαμποτάζ γαλλική δολιοφθορά

σεφ γαλλική αρχιμάγειρας

σινιέ γαλλική επίσημο ένδυμα

σνομπ αγγλική υπερόπτης

σοβάς τουρκική ασβεστοκονίαμα

σοκάκι τουρκική/αραβική στενή οδός

σόμπα τουρκική/ουγγρική θερμάστρα

σοφίτα ιταλική υπερώο

στάτους κβο λατινική κατάσταση

στιλ γαλλική τρόπος

συντριβάνι τουρκική/περσική πίδακας

Ελένη Ανδρέου, Γ΄ Γυμνασίου
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Ξενικές λέξεις στο λεξιλόγιό μας
Στην καθημερινότητά μας οι νεοέλληνες χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιό μας πλη-

θώρα ξενόφερτων λέξεων, είτε από αμέλεια είτε από άγνοια ή για άλλους λόγους. Με
τον τρόπο όμως αυτό αλλοιώνουμε οι ίδιοι τη μητρική μας γλώσσα, τον μοναδικό αυτό
θησαυρό μας. 

Σε αυτή τη σελίδα λοιπόν θα θυμηθούμε μαζί τις ελληνικές λέξεις που έχουμε λαν-
θασμένα εκτοπίσει με αντίστοιχες ξενικές. 



Το μυροβόλο νησί της Χίου δε-
σπόζει στο ανατολικό τμήμα του κεν-
τρικού Αιγαίου πελάγους. Είναι πιθανόν η πατρίδα
του Ομήρου. Από αυτήν κατάγονται σημαντικοί έλ-
ληνες εφοπλιστές, μεγάλοι σύγχρονοι έλληνες ποι-
ητές όπως ο Νίκος Γιαλλούρης και ο Ματθαίος
Μουντές, καθώς και ο διαστημικός φυσικός Στα-
μάτης Κριμιζής, που έχει συμμετάσχει σε δεκάδες
διαστημικές αποστολές της NASA. Έχει επίσης δια-
τυπωθεί η άποψη πως η Χίος είναι η γενέτειρα του
Χριστόφορου Κολόμβου, ο οποίος έγραφε συχνά
γι΄ αυτήν στα ημερολόγιά του. Στο χωριό Πυργί
υπάρχει το «σπίτι του Κολόμβου», όπου ο διάσημος
θαλασσοπόρος συγκέντρωσε και Χιώτες ναυτι-
κούς πριν ξεκινήσει το ταξίδι του προς τις «Δυτικές
Ινδίες». 

Οι ομορφιές και οι αξιόλογοι τόποι προορι-
σμού είναι διάσπαρτοι σε ολόκληρο το νησί, αρχής
γενομένης από την πόλη της Χίου.

Η πόλη της Χίου, γνωστή και ως Χώρα. Είναι
μια πόλη ζωντανή, με δραστηριότητα οικονο-
μική, ναυτιλιακή και εμπορική αλλά συγχρόνως
και εκπαιδευτική και πνευματική, καθώς διαθέ-
τει σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, το
Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο, όπου λαμβάνουν
μέρος διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις, και βι-
βλιοθήκες, μεταξύ των οποίων η Δημόσια Ιστο-
ρική Κεντρική Βιβλιοθήκη Χίου «Αδ. Κοραής»,
από τις πιο σημαντικές στην Ελλάδα, με 250.000
τόμους. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται η πλα-
τεία Βουνακίου, όπου βρίσκονται τα διοικητικά
κτίρια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και το
Δημαρχείο, το Βυζαντινό Μουσείο, ο μεγάλος
Δημοτικός Κήπος, μια περιοχή που συνδυάζει
αρμονικά το παρόν με το παρελθόν του τόπου,
καθώς και ο Ι. Μητροπολιτικός Ναός των Αγίων
Μαρτύρων Μηνά, Βίκτωρος και Βικεντίου, που
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη με την εξωτερική
και εσωτερική του μεγαλοπρέπεια. Εδώ φυλάσ-
σεται τμήμα του ιερού λειψάνου του πρωτομάρ-
τυρος της Χίου Αγίου Ισιδώρου, καθώς και άλλα
πολύτιμα εκκλησιαστικά κειμήλια, όπως η Αρχιε-
ρατική στολή του Αγίου Νεκταρίου. Σε μικρή
απόσταση υπάρχει Ναυτικό Μουσείο. Γύρω του

απλώνονται τα γραφικά σοκάκια
της πόλης, στα οποία ο επισκέπτης

μπορεί να βρει τοπικά προϊόντα που εκτίθενται
στα παραδοσιακά μαγαζάκια. Σε απόσταση πε-
ρίπου 15 χλμ. από τη Χώρα, ο επισκέπτης μπορεί
να προσκυνήσει στη Νέα Μονή, που έχει χαρα-
κτηριστεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς
από την UNESCO. Άλλα προσκυνήματα που κο-
σμούν το ευλογημένο νησί είναι ο Άγιος Μηνάς
και η Αγία Μαρκέλλα. Ακριβώς έξω από την
πόλη έχει ανεγερθεί η Ι. Μονή της Παναγίας της
Βοήθειας από τον Άγιο Άνθιμο, τον προστάτη
της μονής. Το νότιο μέρος του νησιού αποτελεί
έναν μεγάλο και εύφορο κάμπο, που παράγει με-
γάλες ποσότητες αγροτικών προϊόντων, καθώς
και την ονομαστή μαστίχα Χίου. 

Η Χίος διατηρεί αναλλοίωτο ένα από τα με-
γαλύτερα μεσαιωνικά δίκτυα χωριών στην Ευ-
ρώπη όπως το Πυργί, τα Μεστά και τον Ανάβατο,
που εντυπωσιάζουν τον ταξιδιώτη με το κάλλος
τους. Σημαντικό αξιοθέατο αποτελεί το Κάστρο.
Κατασκευάστηκε στη μέση Βυζαντινή εποχή και
για πολλούς αιώνες αποτέλεσε το διοικητικό και
εμπορικό κέντρο του νησιού. Κατά τη διάρκεια
της Γενοβέζικης περιόδου υπήρξε πρότυπο ανα-
γεννησιακής πόλης, που υμνήθηκε από περιη-
γητές, και πολλά κτίσματά του διατηρούν μέχρι
σήμερα το χρώμα αυτής της περιόδου.

Όπως κάθε νησί του Αιγαίου, έτσι και η Χίος
διαθέτει πανέμορφες παραλίες, που πολλές
φορές εκτείνονται δίπλα σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους, όπως οι παραλίες του Εμποριού. Ξεχωρι-
στό όμως πόλο έλξης αποτελεί το σπηλαιοβά-
ραθρο της Συκιάς, με σταλακτίτες και σταλαγμί-
τες. Έχει μέγιστο βάθος 57 μ. και βρίσκεται σε
υψόμετρο 100 μ. περίπου από την επιφάνεια της
θάλασσας. Ο κεντρικός του θάλαμος έχει δια-
στάσεις 40x40 μ. 

Αναμφισβήτητα η απόδραση στο ιστορικό
νησί των Ψαρών αλλά και στο νησιωτικό σύμ-
πλεγμα των Οινουσών θα ανταμείψει τον φιλο-
θεάμονα ταξιδιώτη, ο οποίος θα καθηλωθεί από
τη μοναδική ομορφιά τους. 

Άνθιμος Χαμάλης, Β΄ Λυκείου
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Χίος
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Οριζόντια:
1. Συνοικία της Κωνσταντινούπολης.
2. Ποδοσφαιρική ομάδα.
3. Πρόθεμα αμερικανικών πόλεων – Ανε-
πτυγμένη αίσθηση των τυφλών.
4. Αγγλικό «αν» - Παρατηρείται στα νερά των
ποταμών –  Ρωτάει (αντίστρ.).
5. Το είχαν οι παλιές ζυγαριές – Αρχαίος θεός
του Ολύμπου.
6. Έχει η σημαία της Ε.Ε.

Κάθετα:
1. Απλά, φτωχικά (αντίστρ.).
2. «Ερευνάτε τας…».
3. Έξι.
4. Μουσική Νότα – 
Ο αριθμός 115.
5. Δικέφαλος… (αιτ.)
6. Άφωνο τικ – Βουνό της Κρήτης (αντίστρ.).
7. Άνθη.
8. Η Αγια-Σοφιά είναι αφιερωμένη στη με-
γάλη του Θεού…
9. Πρόθεση με άρθρο (αντίστρ.).

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ
1. Χθες αγοράσαμε μπαλόνια για το πάρτι.
Αλλά μπερδευτήκαμε στο μέτρημα!

• Όλα είναι κόκκινα, εκτός από δύο.
• Όλα είναι κίτρινα, εκτός από δύο.
• Όλα είναι πράσινα, εκτός από δύο.

Πόσα μπαλόνια αγοράσαμε συνολικά;

2. Σήμερα το πρωί γέμισα ένα ποτήρι πορ-
τοκαλάδα και, καθώς το έκανα, αναρωτή-
θηκα τι συμβαίνει πρώτο:
Α. Το ποτήρι είναι κατά 1/4 άδειο.
Β. Το ποτήρι θα είναι κατά τα 2/3 γεμάτο.
Τι θα συμβεί πρώτα, αν κι εσείς γεμίσετε ένα
ποτήρι; Μπορείτε να με βοηθήσετε;

Ο Τοτός επιστρέφει απ΄ το
σχολείο και λέει στη μητέρα του:
– Μαμά, η δασκάλα με ρώτησε σή-
μερα αν έχω άλλους αδελφούς ή
αδελφές, που θα πάνε κι αυτοί στο
ίδιο σχολείο.
– Πολύ ευγενικό το ενδιαφέρον
της, λέει η μαμά. Και τι είπε όταν
της είπες ότι είσαι μοναχοπαίδι;
– Δόξα σοι ο Θεός!

ΑΝΕΚΔΟΤΟ



Νηπιαγωγείο – Παιδικός – Βρεφικός Σταθμός
Εκπαιδευτηρίων «Απ. Παύλος»

Οι σταγόνες της βροχής. Θεατρικό
παιχνίδι στον Παιδικό Σταθμό.

Ο Παιδατρος 
μάς παρακολουθεί τακτικά.

Έτοιμοι; Ξεκινάμε!

Κουκλοθέατρο. Γνωριμία με

τους ήρωες πριν την παράσταση.

Παιδικός. Μαθαίνουμετα χρώματα παίζοντας.

Γράφουμε ψαρεύονταςτα σωστά γράμματα.Κατανοούμε τους αριθμούς 
ταΐζοντας μπουκιές τη χελώνα.

Πυλαρινού 76
(πεζόδρομος Δημοτικής Βιβλιοθήκης)
Τηλ . :  27411-81200 & 6932-40.23 .93

Στο Κέντρο της Κορίνθου

Μαθαίνουμε την ευθεία
γραμμή βιωματικά.

Επίσκεψη στη ΦιλαρμονικήΚορίνθου.

Παιχνίδι στον κήπο.


