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Ὦ, τριμασμακάριστον Ξύλον! ἐν 
ὧ ἐτάθη Χριστός, ὁ Βασιλεύς καί 
Κύριος· δι΄ οὗ πέπτωκεν ὁ ξύλῳ 
ἀπατήσας τῷ ἐν σοί δελεασθείς 
Θεῷ τῷ προσπαγέντι σαρκί, τῷ 
παρέχοντι τήν εἰρήνην ταῖς ψυ-
χαῖς ἡμῶν.

Στην εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού

Στην Ύψωση 
του Τιμίου Σταυρού
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Κάθε μήνα
«Μωϋσῆς ὁ θαυμάσιος, ἐλλαμφθείς θείῳ πνεύματι , καθαρῶς τῷ κτί-

σαντι προσωμίλησε καί βάτον εἶδε πυράφλεκτον, τοῦ Λόγου τήν ἂῤῥη-

τον συγκατάβασιν ἡμῖν προδηλοῦσαν σαφέστατα.  καί ἐκόλασε πᾶσαν 

Αἲγυπτον ῥάβδῳ, προτυπώσας τοῦ Σταυροῦ τήν δυναστείαν καί Ἀμαλήκ 

ἐτροπώσατο».

Με τους μαθητές μας

 «Ἐν τούτῳ νίκα»
Φίλες και φίλοι,

Η έναρξη λειτουργίας των Σχο-
λείων μας ευλογείται από την 

εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυ-
ρού. Σύμβολο νίκης ο Σταυρός για 
τους πιστούς και μάλιστα για τους 
χριστιανούς νέους.

Ο Μωυσής, ο μεγάλος ελευθε-
ρωτής του Ισραήλ, μαζί με τον 

λαό του βρίσκονται στην έρημο. Βα-
δίζουν προς τη γη της Επαγγελίας. 
Τους οδηγεί ο άγγελος του Θεού. Νε-
φέλη αδιαφανής προηγείται την ημέ-
ρα και στήλη ολόλαμπρη τη νύχτα, 
που τους βγάζει μπροστά στην Ερυ-
θρά Θάλασσα. Αλλά, τώρα, από πού 
θα περάσουν για να συνεχίσουν την 
πορεία τους; Η αγωνία τους μετα-
τρέπεται σε πανικό, γιατί πίσω τους 
ακούγεται καλπασμός και θόρυβος 
μεγάλος. Να ο Φαραώ! Με το στρατό 
του καταφθάνει. 

Εξακόσια πολεμικά άρματα στην 
έρημο και το ιππικό των Αιγυπτίων 
που καλπάζει. Και πλήθη αναρίθ-

μητα εξορμούν κατά των φυγάδων. 
Ο Φαραώ άλλαξε γνώμη για την 
άδεια που έδωσε στους Εβραίους. Δεν 
έπρεπε να τους αφήσει να φύγουν. 
Πού θα βρεθούν τώρα τόσα εργατι-
κά χέρια δούλων να κάνουν τις σκλη-
ρές εκείνες εργασίες στην Αίγυπτο; 
Οι Εβραίοι πρέπει να ξαναγυρίσουν. 
Και να, τώρα, που τους πλησιάζουν. 
Οι Εβραίοι τα χάνουν και αρχίζουν 
τους γογγυσμούς εναντίον του Θεού 
και του Μωυσέως: «Γιατί μας έφερες 
εδώ; Για να μας θανατώσεις; Μνήμα-
τα υπήρχαν και στην Αίγυπτο». Θλι-
βερή εικόνα της ανθρώπινης αθλιό-
τητας. 

Αλλά στην κρίσιμη αυτή στιγμή 
η βαθιά πίστη του Μωυσή θρι-

αμβεύει. Ο γενναίος θεόπτης προφή-
της υψώνει το θαρραλέο παράστημά 
του και δυνατά κραυγάζει: «Κύριος 
πολεμήσει υπέρ ημών!».

Πράγματι, ο Παντοδύναμος ανάλαβε 
να πολεμήσει υπέρ αυτών, όπως πο-
λεμάει πάντοτε εναντίον εκείνων που 
καταδυναστεύουν τους αδύνατους. 

(Ο προφήτης Μωϋσής τιμάται από την Εκκλησία μας την 4η Σεπτεμβρίου.)

Στην εορτή της Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού
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«Σταυρόν χαράξας Μωσῆς 
ἐπ’ εὐθείας ράβδῳ τήν Ἐρυθράν 
    διέτεμε, 
τῷ Ἰσραήλ πεζεύσαντι.
τήν δέ ἐπιστρεπτικῶς,
Φαραώ τοῖς ἃρμασι, κροτήσας 
    ἣνωσεν.
έπ’ εὒρους διαγράψας, 
  τό ἀήττητον ὃπλον…».

Και ύψωσε ο Μωυσής το χέρι 
του με την θαυματουργή ράβδο 

του πάνω στη θάλασσα. Σχίστηκε η 
θάλασσα και «ἐπάγη ὡσεί τοῖχος τά 
ὓδατα». Οι Εβραίοι προχώρησαν στον 
πρωτόγνωρο εκείνο δρόμο για να 
βγουν στην απέναντι ξηρά. 

Οι Αιγύπτιοι, μόλις είδαν να τους 
διαφεύγουν οι Εβραίοι, εφρύαξαν. 
Παράφρονες ορμούν και αυτοί αμέ-
σως στον ίδιο δρόμο. Το συνταρακτι-
κό θεϊκό γεγονός που είχαν μπροστά 
τους δεν τους ανέκοψε την παράφρο-
να πορεία τους. Μπαίνοντας, λοιπόν, 
όλοι μέσα στον ανοιγμένο δρόμο «ἐπέ-
βλεψεν ὁ Κύριος ἐπί τήν παρεμβολήν 
(στο στρατόπεδο) τῶν Αἰγυπτίων καί 
συνετάραξεν αὐτούς…» (Έξοδος, ιδ΄, 
25). Την τελευταία στιγμή ίσως  συ-
νειδητοποίησαν την τρομερή παγίδα 
στην οποία έπεσαν. Αλλά, ήταν πλέ-
ον αργά. Το χέρι του Μωυσή υψώθη-
κε πάλι και τα νερά ενώθηκαν ξανά 
με καταπληκτική ορμή. Άρματα, άλο-
γα, αναβάτες, ασπίδες και τόξα, όλα 
σκεπάστηκαν κάτω από τον τρομα-
κτικό υδάτινο όγκο με καταπληκτικό 
γδούπο. 

Τότε οι Ισραηλίτες άρχισαν να 
ψάλλουν τον υπέροχο ύμνο 

που συνέθεσε ο Μωυσής. Δοξολογού-
σαν συνεχώς τον Θεό, τον αίτιο της 
σωτηρίας τους: «Ἂσωμεν τῷ Κυρίῳ, 
ἐνδόξως γάρ δεδόξασται! Ἳππον καί 
ἀναβάτην ἒρριψεν εἰς θάλασσαν…». 
Όλος ο λαός γιορτάζει την ελευθε-
ρία του. Ευλογημένη η φωνή  του Μω-
υσή που μετέδωσε και στην ψυχή του 
λαού του την σπίθα της πίστεως και 
της ελπίδας στον Κύριο. Η κρισιμότε-
ρη στιγμή της ζωής αυτού του λαού 
απέβη πλέον η πιο ένδοξη σελίδα της 
εθνικής του ιστορίας. Το καταπλη-
κτικό αυτό γεγονός θα το εξυμνούν 
οι αιώνες και θα το τραγουδούν οι γε-
νεές των Εβραίων. Και οι μελίρρυτοι 
ποιητές της Χριστιανικής Εκκλησίας 
με την υψηλή τους ποίηση θα το κά-
μουν θέμα τους πολύ συχνό. 

Ευτυχισμένα τα έθνη που αξιώνο-
νται να έχουν αρχηγούς σαν το με-
γάλο Μωυσή. Στις κρίσιμες στιγμές 
τους η φωνή της πίστης θα υψώνεται 
από τα στόματα των αρχηγών τους 
και θα καθοδηγεί το λαό προς τη μο-
ναδική πηγή της ελευθερίας και της 
ζωής. Και έτσι θα σώζουν την πατρί-
δα τους και θα οδηγούν το λαό τους 
στη δόξα και στο μεγαλείο. 

Μεγάλη ευτυχία και για το έθνος 
μας όταν έχει τέτοιους αρχηγούς. 

Ευλογημένη η νέα σχολική χρονιά!                                                                  
Χ.Γ.Κ.
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ΤΑ ΙΔΑΝΙΚΑ ΜΑΣ

Ελάτε να στηλώσουμε και πάλι
τ’ αρχαία και μεγάλα ιδανικά.
Ελάτε κι ας ριχτούμε όλοι στην πάλη, 
την πάλη την τρανή κι ευγενικιά.

Μας καλεί και μας κράζει
κι η φωνή των προγόνων,
π’ αντηχεί απ’ τα βάθη
τριάντα τόσων αιώνων.

Ας δείξουμε στου κόσμου όλου τα μάτια,
πως πάλι της Ελλάδος τα παιδιά,
με πίστη και παλμό ζωής γεμάτα,
τραβούν μπροστά μ’ ατρόμητη καρδιά.

Η πίστη του Θεού μας η αγία,
κι η άδολη αγάπη του σπιτιού,
μαζί με την αγνή φιλοπατρία
στα στήθια μας χαρμόσυν’ ας κλειστούν.

Είν’ αυτά τα μεγάλα 
και λαμπρά ιδανικά μας,
πούν’ αρχαία κι’ αιώνια
κι είναι πάντα δικά μας.

Τα νιάτα, την ορμή, τη δύναμή μας, 
τα πάντα στον αγώνα τον τρανό.
Αμάραντη κι αθάνατ’ η τιμή μας, 
κι η δόξα μας στον έβδομο ουρανό.

Για τους νέους

Γ. Βερίτης
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ΤΟ ΚΕΜΠΡΙΤΖ, με ιστορία 800 
χρόνων, είναι το αρχαιότερο 

πανεπιστήμιο της Γηραιάς Αλβιώνας 
και συναγωνίζεται με το γειτονικό πα-
νεπιστήμιο της Οξφόρδης στην πρώτη 
πεντάδα των καλύ-
τερων πανεπιστη-
μίων παγκοσμίως. 
Στη λίστα μάλιστα 
του 2010-2011 (QS 
World University 
Rankings 2010-
2011) έχει κατα-
λάβει την πρώτη 
θέση. Είναι, ωστό-
σο, κοινό μυστικό 
ότι οι σπουδές στο Cambridge – ειδικά 
οι προπτυχιακές – απευθύνονται λίγο 
πολύ στην κοινωνική και οικονομική 
ελίτ της χώρας. Εκτός ελαχίστων εξαι-
ρέσεων…

Ήταν μια βροχερή μέρα του Ια-
νουαρίου του 2010, που ο νε-

αρός Αλέξανδρος-Νικόλαος Κάκκος, 
επιστρέφοντας από την έκθεση των βρε-
τανικών πανεπιστημίων στο Olympia 
του Λονδίνου, πήρε την απόφαση να 
προετοιμαστεί για τις εξετάσεις τού 
Κέμπριτζ. Τα εμπόδια ωστόσο για την 
επίτευξη ενός τόσο υψηλού στόχου 
ήταν πολλά. Ο Αλέξανδρος, Έλληνας 
δεύτερης γενιάς, γεννημένος και με-
γαλωμένος στο Λονδίνο, δεν φοιτούσε 

σε κάποιο από τα περιώνυμα ιδιωτικά 
σχολεία, αλλά στο δημόσιο σχολείο του 
Rooks Heath στο Harrow, που προσφέ-
ρει περιορισμένες δυνατότητες. Από το 
μυαλό των μαθητών του εν λόγω σχο-

λείου δεν είχαν πε-
ράσει ποτέ τα «λα-
μπερά» ονόματα 
του Κέμπριτζ ή της 
Οξφόρδης. Ακόμα 
όμως μεγαλύτερη 
τροχοπέδη για τον 
Αλέξανδρο ήταν 
η δυσλεξία, την 
οποία του είχαν 
διαγνώσει από την 

ηλικία των πέντε ετών. Πολλοί άλλοι 
στη θέση του απλώς θα άφηναν το όνει-
ρο του Κέμπριτζ και θα κατέβαζαν τον 
πήχη. Όχι, όμως, ο Αλέξανδρος.

Ο νεαρός Έλληνας έβαλε στόχο 
το νεοσύστατο τμήμα της Land 

Economy, ένα τμήμα που συνδυάζει Οι-
κονομικά, Νομική και Περιβαλλοντική 
Γεωγραφία, και έκλεισε τα αυτιά στις 
σειρήνες της ηττοπάθειας. Σύμμαχοί 
του το υψηλό IQ που είχε διαγνωσθεί 
μαζί με τη δυσλεξία (148 όταν ο μέσος 
όρος είναι περί το 100), η ισχυρή θέλη-
σή του και η αμέριστη συμπαράσταση 
και βοήθεια του πατέρα του. «Εστίασα 
στις εξετάσεις και πειθάρχησα», διηγεί-
ται ο 18χρονος στην «Κ», «ξυπνούσα 

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ν.  ΚΑΚΚΟΣ    
Έ ν α  δ υ σ λ ε κ τ ι κ ό  ε υ φ υ έ ς 
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νωρίς, γυμναζόμουν και μελετούσα». 
Τα μαθήματα που επέλεξε να εξεταστεί 
ήταν Οικονομικά, Ψυχολογία και Περι-
βαλλοντική Οικονομία. «Η ψυχολογία 
ήταν μια μεγάλη πρόκληση 
για εμένα. Έμαθα πολλά», 
προσθέτει ενθουσιασμένος. 
Η πρόοδος του Αλέξανδρου 
τα τελευταία δύο χρόνια του 
σχολείου ήταν αξιοσημείω-
τη – συμπεριελήφθη στα Ten 
Gifted Talented Children 
και ανέβασε εντυπωσιακά 
την ετήσια βαθμολογία του. 
«Του έλεγα από τότε που 
ήταν μικρός, να αξιοποιήσει 
στο maximum την ευφυΐα του και να 
διαλέξει ένα επάγγελμα που να του αρέ-
σει, για να είναι καλός σε αυτό», θυμά-
ται ο πατέρας του κ. Χρήστος Κάκκος. 
«Θέταμε πάντοτε διαδοχικά μικρούς 
στόχους».

Τρεις φορές άριστα
Εδώ και λίγες μέρες ο Αλέξανδρος-

Νικόλαος Κάκκος κατόρθωσε το φαι-
νομενικά ακατόρθωτο: είναι και επίση-
μα φοιτητής του Κέμπριτζ, καταλαμβά-
νοντας μία από τις τέσσερις θέσεις στο 
κολέγιο Robinson – εκεί που είχε φοιτή-
σει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
και επικεφαλής των φιλελευθέρων της 
Μ. Βρετανίας Νικ Κλεγκ. Εξασφάλισε 
δύο άριστα με τόνο και ένα άριστα στα 

τρία εξεταζόμενα μαθήματα, αφήνο-
ντας τους πάντες άφωνους και δίνοντας 
το καλό παράδειγμα στους μικρότε-
ρους μαθητές του συνοικιακού λυκείου 

του, μια που είναι ο πρώ-
τος απόφοιτος από ιδρύσε-
ως του σχολείου (πριν από 
74 χρόνια) που πετυχαίνει 
στο εν λόγω εκπαιδευτικό 
ίδρυμα. Ανακουφισμένος 
και ξεκούραστος μετά τις 
εξαντλητικές εξετάσεις και 
τις προσωπικές συνεντεύ-
ξεις στο Κέμπριτζ, ατενίζει 
με αισιοδοξία το μέλλον. 
«Θέλω λίγο να χαλαρώσω, 

να περάσω χρόνο με τους φίλους μου, 
να ταξιδέψω στην Ελλάδα», απαντά 
στην «Κ». Ως προς την επαγγελματική 
κατεύθυνση που θα διαλέξει, έχει και-
ρό. «Μετά τον πρώτο χρόνο σπουδών, 
θα πρέπει να αποφασίσω», εξηγεί. Τι 
συμβουλεύει άλλους μαθητές που είναι 
δυσλεξικοί; «Να μην το βάζουν κάτω, 
να εστιάσουν στον στόχο τους με πίστη 
στον εαυτό τους και στα όνειρά τους», 
λέει καθώς ετοιμάζεται να μετακομίσει 
για τα επόμενα τρία χρόνια στην πα-
ραμυθένια πόλη. Στην περίπτωση του 
Αλέξανδρου, φαίνεται ότι το σύμπαν 
συνωμότησε υπέρ του! 

(βλ. εφ. «Η Καθημερινή», 26.8.11.)

ΣΤΟ ΚΕΜΠΡΙΤΖ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
 Ε λ λ η ν ό π ο υ λ ο  π ο υ  α ρ ί σ τ ε υ σ ε
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Ο αχανής κόσμος 
του Διαδικτύου, 

των ηλεκτρονικών παι-
χνιδιών και των ιστοτό-
πων κοινωνικής δικτύ-
ωσης αποτελεί πλέον 
κομμάτι της ζωής μεγά-
λου μέρους του παγκό-
σμιου πληθυσμού. Από 
τότε που το Internet 
μπήκε δυναμικά στην 
καθημερινότητά μας  
δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που ζουν δύο ζωές, την 

κανονική και την online, οι οποίες, αν δεν 
συγκεραστούν σωστά, μπορεί να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των αν-
θρώπων. 

Η έγκριτη νευροεπιστήμονας δρ Γκρίν-
φιλντ, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της 
Οξφόρδης, έχει ασχοληθεί επισταμένως 
με τη δικτυακή ζωή στον 21ο αι -
ώνα και τις επιπτώσεις της στον 
ανθρώπινο εγκέφαλο.  Η ίδια τονίζει 
ότι έχουν αρχίσει να έρχονται στο φως όλο 
και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν 
τις αρνητικές όψεις της online ζωής. Χα-
ρακτηριστική είναι η πρόσφατη μελέτη 
ειδικών από την Κίνα που δημοσιεύτηκε 
στην επιθεώρηση «PLoS One» και η οποία 
έδειξε ισχυρή σύνδεση μεταξύ του 
εθισμού στο Internet και της εμ -
φάνισης σοβαρών αλλαγών στον 
εγκέφαλο, όπως η ατροφία σε συ -
γκεκριμένες περιοχές του. 

Η δρ Γκρίνφιλντ επισημαίνει ότι προκα-
λούν επιπλέον κινδύνους στον εγκέφα-
λο και στην ανθρώπινη προσωπικότητα 
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το 
Facebook και το Twitter. Αυτοί οι  ιστό -
τοποι φαίνεται ότι προκαλούν δι -
άσπαση της προσοχής,  διότι ενθαρ-
ρύνουν μόνο τη στιγμιαία ικανοποίηση 

και κάνουν τους νέους ανθρώπους 
εγωκεντρικούς.  Αυτές οι τεχνολογίες, 
σύμφωνα με την έγκριτη νευροεπιστήμο-
να, δεν αφήνουν τον εγκέφαλο να εξελι-
χθεί. Τον γυρνούν στο στάδιο του… μικρού 
παιδιού που έλκεται από τους ήχους και τα 
έντονα φώτα, που ζει μόνο για τη στιγμή 
και δεν μπορεί να επικεντρώσει την προ-
σοχή του για μεγάλο διάστημα. 

Η έντονη online ζωή μπορεί να 
ενισχύσει τα αυτιστικά χαρακτη -
ριστικά,  όπως είναι το πρόβλημα της 
επικοινωνίας και προσαρμογής. Αν δεν 
μάθει ο άνθρωπος να μιλάει και να με-
ταφράζει τη γλώσσα του σώματος είναι 
επόμενο να εμφανίσει πρόβλημα ενσυναί-
σθησης, δηλαδή να μην έχει την ικανότητα 
να κατανοεί τα συναισθήματα των άλλων 
ανθρώπων και να συμπάσχει μαζί τους.

 Η δρ Γκρίνφιλντ δεν αρνείται ότι υπάρ-
χουν και ερευνητικά στοιχεία που συνη-
γορούν ακόμη και υπέρ της συνεχούς ενα-
σχόλησης με τον δικτυακό κόσμο. Τονίζει, 
όμως, ότι δεν θα πρέπει να συγχέουμε τη 
συλλογή πληροφοριών με τη γνώση. Ση-
μειώνει ότι πολλά άτομα «κολλη -
μένα» με το Internet και με τους 
ιστοτόπους κοινωνικής δικτύω -
σης υστερούν σημαντικά στη συ -
ναισθηματική ευφυΐα.

Επιπλέον, πρόσφατη μελέτη ειδικών 
των Πανεπιστημίων Κολούμπια και 

Χάρβαρντ καθώς και του Πανεπιστημίου 
του Γουισκόνσιν, που δημοσιεύθηκε στην 
έγκριτη επιθεώρηση “Science”, έδειξε ότι 
οι μηχανές αναζήτησης, όπως το Google, 
που αποτελούν πλέον μόνιμο «βοηθό» 
εκατομμυρίων ανθρώπων, αλλάζουν το 
μυαλό επιδρώντας στον τρόπο λειτουργί-
ας της μνήμης. Και αυτό διότι ο εγκέφα-
λος, γνωρίζοντας ότι θα βρει εκατομμύρια 
απαντήσεις online «τεμπελιάζει» διαφο-
ροποιώντας τη διαδικασία με την οποία 

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΡΟΥΟΥΝ
Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Ο Σ
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ΤΟΝ ΚΩΔΩΝΑ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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αποθηκεύει πληροφορίες. Οι αμερικανοί 
ερευνητές μέσα από πειράματα είδαν ότι 
υπάρχει η τάση να ξεχνά ο εγκέφαλος 
πληροφορίες τις οποίες ξέρει ότι θα βρει 
ανά πάσα στιγμή στο Διαδίκτυο, γι’ αυτό 
και ορίζουν το Internet  ως μια κυρίαρχη 
μορφή «μεταβατικής μνήμης».

Σε μια ακόμη έρευνα που διεξήχθη 
από το Εθνικό Κέντρο Εθισμού και 

Κατάχρησης Ουσιών του Πανεπιστημί-
ου της Κολούμπια, τα αποτελέσματά της 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου στους 
γονείς… οι οποίοι θα πρέπει να είναι πιο 
προσεκτικοί με τα παιδιά τους. Η έρευνα 
κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα Social 
Networks, όπως το Facebook και το Twitter, 
μπορούν να οδηγήσουν τα παιδιά στην 
κατανάλωση αλκοόλ και τη χρήση ναρκω-
τικών ουσιών.

Οι επιστήμονες μελέτησαν τη συμπερι-
φορά 1.000 παιδιών, ηλικίας μεταξύ 12 και 
17 ετών, μέσω ενός online ερωτηματολογί-
ου και άλλα 1.000 μέσω τηλεφωνικής επι-
κοινωνίας. Διαπίστωσαν 
ότι τα περισσότερα παιδιά 
που περνούσαν τον χρόνο 
τους στα Social Networks 
είχαν έως και πέντε φορές 
παραπάνω πιθανότητες 
από τα άλλα να καπνί-
σουν τσιγάρο, τρεις φο-
ρές να πιουν αλκοόλ και 
διπλάσιες να καπνίσουν 
κάνναβη. Επίσης οι επι-
στήμονες τονίζουν ότι οι 
φωτογραφίες χρηστών των μέσων δικτύ-
ωσης, που εμφανίζονται μεθυσμένοι, επη-
ρεάζουν αρνητικά τους άλλους χρήστες 
και τους ωθούν σε παρόμοιες συμπερι-
φορές, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε με 
εφήβους. 

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του Εθνικού Κέ-
ντρου Εθισμού και Κατάχρησης Ουσιών 

και πρώην υπουργός Υγείας, Παιδείας και 
Πρόνοιας των ΗΠΑ Joseph Califano δή-
λωσε πως «μια εικόνα τελικά αξίζει όσο 
χίλιες λέξεις. Τα Social  Networks,  ει -
δικά στους εφήβους,  έχουν αρνη -
τικές επιδράσεις και μπορεί να γί -
νουν μέχρι και επικίνδυνα.  Πρέπει 
οι ιθύνοντες των μέσων αυτών να αναπτύ-
ξουν τις τεχνολογικές τους γνώσεις και να 
αντιμετωπίσουν αυτόν τον κίνδυνο». Στη 
συνέχεια τόνισε πως οι γονείς βρίσκονται 
κυριολεκτικά στο σκοτάδι και ολοκλήρωσε 
λέγοντας «Η μετάδοση τέτοιων εικόνων, 
αποτελούν ηλεκτρονική παιδική κακοποί-
ηση».

Το μήνυμα αυτό πρέπει να αποσταλεί 
κυρίως στους γονείς αναφέρει και 

από τη δική της πλευρά η δρ Γκρίνφιλντ. 
Οι οποίοι συχνά βολεύονται έχοντας τα 
παιδιά τους καρφωμένα επί ώρες στον 
υπολογιστή, άρα και ήρεμα. Αντί να τους 
απαγορεύουν ρητά την ενασχόληση με 
τις νέες τεχνολογίες, αναφέρει η διάσημη 

νευροψυχολόγος, ίσως 
θα μπορούσαν να τους 
δώσουν και άλλες εναλ-
λακτικές, να τους προ-
τείνουν και άλλες ενα-
σχολήσεις. Μια βόλτα 
μαζί τους, μια συζήτηση, 
ακόμη και ένας τσακω-
μός, μια κοινή ασχολία 
δεν θα ήταν κακή. Δεν 
αρκούν μόνο οι… βόλτες 
στα μονοπάτια του Δι-

αδικτύου. Η τεχνολογία βρίσκεται πάντα 
εκεί για να τη χρησιμοποιούμε προς όφε-
λός μας και όχι για να ορίζει τη ζωή μας, 
την πραγματική ζωή μας. 

(πρβλ. εφ. «Το Βήμα», 28.8.11, σελ. 26-27, 
«Η online ζωή μάς βγάζει offline).
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ΤΡΙΤΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Ο άγιος Κορνήλιος ήταν 
ρωμαίος Εκατόνταρχος που 
υπηρετούσε στην Καισά-
ρεια της Παλαιστίνης κατά 
την εποχή των Αποστό-
λων. Γνώρισε την χριστια-
νική θρησκεία και έγινε 
μέλος της Εκκλησίας μετά 
από καθαρή επέμβαση του 
Θεού. Επίσημα βιογραφικά 
στοιχεία του αγίου μας βρί-
σκουμε στις Πράξεις των 

Αποστόλων (βλ. κεφ. ι΄, 1 - ια΄, 18). 
Ο απόστολος Πέτρος ευαγγελιζόμενος το 

λόγο του Θεού στην Ιόππη, είδε ένα συμβολικό 
όραμα. Και ενώ μετά από αυτό βρισκόταν σε 
απορία για το νόημά του, έφτασαν την ώρα εκεί-
νη στο σπίτι που διέμενε απεσταλμένοι του Εκα-
τοντάρχου Κορνηλίου. Αυτοί του ανέφεραν ότι 
ο Κορνήλιος, άνθρωπος δίκαιος και θεοφοβού-
μενος, πήρε εντολή και οδηγία από έναν άγιο 
Άγγελο να στείλει και να σε καλέσει στο σπίτι 
του για τη σωτηρία του. Ο απόστολος Πέτρος με 
πληροφορία του Αγίου Πνεύματος απομάκρυνε 
την αβεβαιότητα της ψυχής του σχετικά με τους 
εθνικούς και μετέβη στην Καισάρεια. Εκεί άκου-
σε συγκεκριμένα από τον Κορνήλιο ότι ο Θεός 
άκουσε την προσευχή σου και ευδοκεί τώρα να 
πραγματοποιήσει τους πόθους σου. 

Ο απόστολος Πέτρος μετά την κατήχηση που 
έκανε στον Κορνήλιο και στους οικείους του 
και μετά την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος που 
εκδηλώθηκε με το χάρισμα της γλωσσολαλιάς 
εβάπτισε τον Κορνήλιο, μαζί και τους οικείους 
του. Εισήλθε έτσι ο Κορνήλιος ως κανονικό μέ-
λος στην χριστιανική κοινότητα.

Έπειτα, στους προεστούς της κοινότητας των 
Ιεροσολύμων ο απ. Πέτρος εξήγησε γιατί δέχτη-
κε τον Κορνήλιο μαζί με τους δικούς του στην 
Εκκλησία χωρίς να τους υποδείξει και να τους 
υποβάλει στην τήρηση των Μωσαϊκών διατάξε-
ων. 

Με τον άγιο Κορνήλιο εισέρχεται επίσημα 
στην Εκκλησία ο εθνικός κόσμος, τον οποίο οι 
Εβραίοι ατένιζαν πάντα με περιφρόνηση. 

Η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του αγίου 
Κορνηλίου στις 13 Σεπτεμβρίου. 

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ΄
Δικαιοσύνης διαπρέπων τοῖς ἒργοις, τόν φωτι-
σμόν τῆς εὐσεβείας ἐδέξω καί Ἀποστόλων σύμπο-
νος ἐδείχθης ἀληθῶς· τούτοις κοινωνήσας γάρ δι’ 
ἐνθέων καμάτων, τοῦ Χριστοῦ τήν σάρκωσιν ἀνε-
κήρυξας πᾶσι· μεθ’ ὧν δυσώπει σῴζεσθαι ἡμᾶς 
τούς σέ τιμῶντας, παμμάκαρ Κορνήλιε. 

Ο άγιος Γρηγόριος, 
τον οποίο τιμά η Εκκλησία 
μας την 30ή Σεπτεμβρίου, 
δεν έχει σχέση με τον άγιο 
Γρηγόριο τον Θεολόγο τον 
Ναζιανζηνό, ούτε με τον 
άγιο Γρηγόριο Νύσσης, τον 
αδελφό του Μ. Βασιλείου, 
ούτε με άλλους γνωστούς 
Γρηγορίους που τιμά σε 
άλλες ημερομηνίες η Ορ-
θόδοξος Εκκλησία. 

Ο άγιος Γρηγόριος στον οποίο αναφερόμαστε 
σήμερα υπήρξε επίσκοπος της μεγάλης Αρμενί-
ας και αναδείχτηκε ως ο Μέγας Φωτιστής των 
Αρμενίων. Ήκμασε, κατά τους σπουδαιοτέρους 
ιστορικούς, στους χρόνους του Ρωμαίου Αυτο-
κράτορα Διοκλητιανού (284 – 304).

Ο άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής της Αρμενίας 
είναι ο πρώτος οργανωτής αυτής της Εκκλησίας, 
ο οποίος συστηματοποίησε την εκκλησιαστική 
τάξη και ζωή της μεγάλης Τοπικής Εκκλησίας. 
Εκεί χειροτόνησε ιερείς, ανέδειξε και  εγκατέ-
στησε επισκόπους, ανήγειρε ναούς και συγκε-
κριμένα ίδρυσε πάνω στα ερείπια αρχαίου ει-
δωλολατρικού ναού μεγαλοπρεπή ναό για να 
δοξάζεται σ΄ αυτόν ο Τριαδικός Θεός.

Η ιεραποστολική δράση του Γρηγορίου και 
των μαθητών του υπήρξε καταπληκτική. Εξα-
πλώθηκε σε ολόκληρη την Αρμενία, καθώς και 
στις γειτονικές χώρες Ιβηρίας και Αλβανίας. 
Αναφέρεται δε ότι ο άγιος απέστειλε τον διάδο-
χό του στην Α΄ εν Νικαία Οικουμενική Σύνοδο.

Η «Ομολογία του Γρηγορίου του Φωτιστού» 
αναγνωρίζεται από την Τοπική Εκκλησία ως το 
επίσημο Σύμβολο της Πίστεώς της. Γιατί, όπως 
υποστηρίζεται από τους Αρμένιους, συντάχθη-
κε κατά την ανάγνωση των πρακτικών της Α΄ εν 
Νικαία Οικουμενικής Συνόδου. Συντάχθηκε ως 
επιτομή της πίστεως της Τοπικής Εκκλησίας. 

Το ιερό λείψανο του αγίου μεταφέρθηκε τον 
5ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη. Η εορτή του 
αγίου, την 30ή Σεπτεμβρίου, είναι η ημέρα της 
μετακομιδής των ιερών λειψάνων του.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ΄
Θείας πίστεως τῇ γεωργίᾳ ἐνεούργησας βροτῶν 
καρδίας, κατασπείρας τήν τοῦ Λόγου ἐπίγνωσιν 
καί λαμπρυνθείς μαρτυρίου τοῖς στίγμασιν ἱεραρ-
χίᾳ Γρηγόριε ἒφανας. Πάτερ Ὃσιε, Χριστόν τόν 
Θεόν ἱκέτευε δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἒλεος.

Από  τ ο  Αγ ι ο λ ό γ ι ο
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Από τις Ευαγγελικές Περικοπές 
Κυριακή 18.9.2011

(Μετά την Ύψωση)
Ευαγγελική περικοπή: Μαρκ. η΄, 34 – θ΄, 1. 

«Ὃς γάρ ἐάν ἐπαισχυνθῇ με καί τούς 
ἐμούς λόγους….» (στ. 38)

Ο Κύριος λίγες στιγμές πριν από την Ανά-
ληψή Του στους ουρανούς έδωσε στους μα-
θητές Του μια ξεχωριστή εντολή. Τους είπε: 
«Πορευθέντες εἰς τόν κόσμον ἃπαντα κηρύ-
ξατε τό εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει» (Μαρκ. 
ιστ΄, 15). Από όλες τις άλλες υποχρεώσεις των 
μαθητών προέκρινε ο Κύριος να κηρύσσουν 
αυτοί τη διδαχή Του στην ανθρωπότητα. Γνή-
σιος μαθητής του Χριστού είναι κάθε Χριστια-
νός που θα έχει ως πρώτη φροντίδα του το κή-
ρυγμα της Ευαγγελικής διδαχής. 

Στη σημερινή ευαγγελική περικοπή ακούμε 
τον Κύριο να διευκρινίζει στους μαθητές Του: 
Οποιοσδήποτε ντραπεί εμένα και τα λόγια 
μου εξαιτίας των χλευασμών και των ειρω-
νειών από τους ανθρώπους αυτής της αμαρ-
τωλής γενιάς και ο Υιός του ανθρώπου θα τον 
αποκηρύξει ως ξένο, όταν θα έλθει με τους 
αγίους αγγέλους περιβεβλημένος με τη δόξα 
του Πατρός Του. 

Συνεπώς, κάθε πιστό που δεν ομολογεί τον 
Χριστό και περιφρονεί την εξαγγελία και την 
εφαρμογή της διδαχής Του, αυτόν ο Χριστός 
θα τον απομακρύνει από κοντά Του ως ξένο 
και ακατάλληλο για τη Βασιλεία Του. 

Οι λόγοι του Κυρίου είναι σαφείς, χωρίς να 
επιδέχονται καμιά παρερμηνεία. Αβίαστα 
συνάγεται το συμπέρασμα επί του «Ὃς γάρ 
ἐάν ἐπαισχυνθῇ με…» ως εξής:

α. Η ένεκα διαφόρων υλικών συμφερόντων 
αποσιώπηση της διδαχής του Χριστού από τον 
Χριστιανό είναι άρνηση του ιδίου του Χριστού 
και φέρνει την απομάκρυνση από κοντά Του.

β. Η ένεκα δειλίας και φόβου αποφυγή της 
ομολογίας του Χριστού, και μάλιστα σε κρίσι-
μες στιγμές, είναι βαριά αμαρτία. 

γ. Η ένεκα εντροπής από ειρωνείες και 
χλευασμούς των ανθρώπων άρνηση της 
ομολογίας του Χριστού είναι κατακριτέα και 
συνεπάγεται την έξωση του αρνητού από τη 
Βασιλεία του Θεού. 

Τα ρήματα του Κυρίου από την Ευαγγελική 
περικοπή δίνουν σε όλους μας το μήνυμα ότι 
ως Χριστιανοί πρέπει ν’ αποβάλλουμε κάθε 
δισταγμό και κάθε εμπόδιο για να έχουμε ως 

πρώτο ιερό καθήκον της ζωής μας την αγάπη 
και την ομολογία μας προς τον Ιησού Χριστό, 
τον Σωτήρα μας. 

Κυριακή 25.9.2011
(Α΄ Λουκά)

Ευαγγελική περικοπή: Λουκ. ε΄, 1-11
«Καθίσας ἐδίδασκε ἐκ τοῦ πλοίου τούς 

ὂχλους» (στ.3)

Ο Κύριος με την εν γένει ζωή Του έδινε 
μαθήματα για κάθε είδους περιπτώσεις σε 
όλους τους παρόντες, αλλά και τους απόντες 
μαθητές Του. 

Σήμερα Τον βλέπουμε να εκλέγει, ως άμβω-
να της διδαχής Του προς το λαό, το πλοιάριο 
του μαθητού Του Πέτρου «Καθίσας ἐδίδασκε 
ἐκ τοῦ πλοίου τούς ὂχλους». 

Σε άλλες στιγμές Τον αντικρίζουμε επάνω 
στο Όρος της Γαλιλαίας να παραδίδει συστη-
ματικά τις πρακτικές πλευρές της πολύπτυ-
χης διδαχής Του που έλαβε εξ αυτού την προ-
σωνυμία «Η επί του Όρους ομιλία». 

Σε άλλη πάλι περίπτωση ο Κύριος εδίδα-
σκε επί πολλές ώρες τα πλήθη του λαού στην 
έρημο, εκεί που επετέλεσε το μεγάλο θαύμα 
του χορτασμού των πεντακισχιλίων ανδρών. 

Και, τέλος, σε άλλες περιπτώσεις είτε στο 
μεγάλο Ναό των Ιεροσολύμων, είτε παρά το 
φρέαρ του Ιακώβ, είτε σε φιλικά σπίτια, είτε 
σε σπίτια των Φαρισαίων Τον ατενίζουμε νο-
ερά να αναλύει τις διδαχές Του παραβολικά 
και με εξαίσια εκπληκτικά θαύματα.  Αλλά 
και ξεχωριστά προς τους μαθητές Του ο Κύρι-
ος τους ανέλυε λεπτομερέστερα τα όσα δίδα-
σκε προς τα πλήθη του λαού. 

Αυτοί οι τρόποι που περιστασιακά χρησιμο-
ποιούσε ο Κύριος κατά την επίγεια τριετή δι-
δασκαλία Του προς σ’ όλους τους Χριστιανούς 
όλων των αιώνων προσφέρουν ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα:

Ο Χριστός πρέπει  ν’ ακούγεται παντοιοτρό-
πως. Και να ομολογείται κάτω από οποιεσδή-
ποτε συνθήκες ο αιώνιος λόγος Του. Επειδή 
Αυτός είναι ο τα πάντα πληρών και ο θησαυ-
ρός όλων των αγαθών. 

Ο θείος Παύλος βαδίζοντας στα ίχνη του 
Κυρίου Του και μιμούμενος σε κάθε του βήμα 
τον Σωτήρα του διεκήρυττε: «Ἐξήλθομεν ἒξω 
τῆς πόλεως παρά ποταμόν… καί καθίσα-
ντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί». 
(Πράξ. ιστ΄, 13).
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Στιγμιότυπα από τα φετινά

Φτάνοντας στην παραλία για μπάνιο

Έρχεται το νερομπάλονο! Θα το πιάσει ή θα του σκάσει;

Διασκεδάζουμε με κωμικά θεατρικά.

Μέχρι και …μαθήματα 

Ναυαγοσωστικής πήραμε! 

Μια όμορφη 
κατασκηνωτική κατασκευή

Αγιασμός. Πρώτες ώρες στην Κατασκήνωση.



157
O Π υ ρ σ ό ς 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 157
O Π υ ρ σ ό ς 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Στιγμιότυπα από τα φετινά Κατασκηνωτικά Σεμινάρια

Αγιασμός. Πρώτες ώρες στην Κατασκήνωση.

Παρακολουθώντας ένα Σεμινάριο Φυσικής. Μπείτε και …σαλπάραμε!

Ζαχαροπλαστική 
με τον κ. Μιχάλη: 

το πιο γευστικό Σεμινάριο!

Μμμμ! 
Φτιάχνοντας 
ένα υπέροχο 

σουφλέ σοκολάτας. 

Παρουσίαση Ύμνου Ομάδας

Απολαυστικές στιγμές στην πισίνα!



 Ερώτηση: Σου άρεσε η Κατασκήνωση;

Απαντήσεις: 

- Ήρθα στην Κατασκήνωση για πρώτη 
φορά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν για μένα 
κάτι διαφορετικό, εντελώς ασυνήθιστο. Με 
τις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες και τα σε-
μινάρια μάθαμε πολλά και σημαντικά πράγ-
ματα. (Β.Ι.)

- Η Κατασκήνωση μου αρέσει πάρα 
πολύ. Περνάω δημιουργικά το καλοκαίρι μου 
με παλιές και νέες φίλες. Διασκεδάζω και μα-
θαίνω καινούρια πράγματα που δεν τα βρί-
σκω αλλού. (Κ.Τ.)

- Είναι ο 5ος χρόνος που έρχομαι και 
κάθε χρονιά είναι καλύτερη από την προη-
γούμενη. Πάντα ζούμε αξέχαστες στιγμές. 
Ιδιαίτερα ευχαριστώ για την φροντίδα που 
είχα από όλα τα στελέχη. (Ν.Κ.)

- Βεβαίως μου άρεσε! Είναι απ΄ τις πιο 
ωραίες εμπειρίες που βιώνω κάθε χρονιά. 
Κατά ένα τρόπο έρχομαι στο δεύτερο σπίτι 
μου. Σας ευχαριστώ! (Η.Τ.)

- Η Κατασκήνωσή μας είναι από τις 
καλύτερες ευκαιρίες στη ζωή μου. Πιστεύω 
ότι μπήκε στη ζωή μου κάτι πολύ σπουδαίο. 
Ευχαριστώ το Θεό που μου έστειλε την Κα-

Κατασκηνωτικών μας Σεμιναρίωνγια την ποιότητα των               Φ ε τ ι ν ή Δ η μ ο σ κ ό π η σ η
Φέτος φιλοξενήθηκαν συνολικά 100 κατασκηνωτές στο χώρο των Κατασκηνωτικών 

μας εγκαταστάσεων. Κατά κοινή ομολογία τα φετινά Κατασκηνωτικά μας Σεμινάρια 
είχαν μεγάλη επιτυχία. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την πρόθυμη ή μάλλον επίμονη 
επιθυμία των παιδιών να διατυπώσουν και γραπτώς τη γνώμη τους.

Να η «δημοσκόπησή» τους. Είναι απαντήσεις που αντιπροσωπεύουν τις γνώμες του 
συνόλου των Κατασκηνωτών (αγοριών και κοριτσιών).

τασκήνωση για να με βοηθήσει. Πριν ένιωθα 
πολύ μόνη. Τελικά οι προσευχές μου σ΄ Αυ-
τόν εισακούστηκαν. Έχω τόσα να γράψω, σε 
άλλη ευκαιρία. Σας ζητώ συγνώμη και σας 
ευχαριστώ. (Δ.Κ.)

- Από την Κατασκήνωσή μας μόνο με κα-
λές εμπειρίες και αναμνήσεις μπορείς να φύ-
γεις. Το προσευχητάρι και η πισίνα είναι κατά 
τη γνώμη μου οι πιο ωραίοι χώροι. (Ν.Μ.)

- Μου άρεσε πολύ το καθημερινό πρό-
γραμμα και ο τρόπος που κάναμε το κάθε τι! 
Εδώ γνώρισα πολλά καλά κορίτσια! Έζησα 
στιγμές που δεν τις είχα ξαναζήσει και θα 
ήθελα να τις ξαναζήσω ακόμα πιο έντονα! 
(Μ.Τ.)

- Κάθε χρονιά η Κατασκήνωση είναι 
υπέροχη! Έχει τόσα διαφορετικά πράγματα 
να σου προσφέρει και με τόσα να σε συγκινή-
σει, παρόλο που σε γενικές γραμμές το βασι-
κό πρόγραμμά της είναι το ίδιο. (Θ.Π.)

- Πιστεύω ότι όσα χρόνια κι αν περάσουν, 
η αγάπη μας γι΄ αυτό το υπέροχο θέρετρο όχι 
απλά θα μένει σταθερή, αλλά θα μεγαλώνει 
σταδιακά. Όλα θα μείνουν βαθιά χαραγμένα 
στη μνήμη μου και στις δύσκολες στιγμές θα 
αντλώ δύναμη και θάρρος σκεπτόμενη τις βα-
θιές πνευματικές εμπειρίες μου. (Ε.Μ.) 
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Κατασκηνωτικών μας Σεμιναρίωνγια την ποιότητα των
Δ η μ ο σ κ ό π η σ η

 Ερώτηση: Θα ήθελες να έρθεις πάλι 
στην Κατασκήνωσή μας;

Απαντήσεις: 

- Θα ήθελα να ξαναρθώ, γιατί θα ξανα-
συναντηθώ με φίλες που γνώρισα και μένουν 
τώρα μακριά. Ένας ακόμη λόγος που θέλω να 
ξαναρθώ είναι η σφυρίχτρα της κ. Δρίβα και η 
καθημερινή επιθεώρηση… Σας φαίνεται πε-
ρίεργο, είναι όμως αληθινό. (Β.Ι.)

- Κάθε χρόνο κάτι μας τραβάει σαν μα-
γνήτης στην Κατασκήνωση. Κάτι μέσα μας 
λέει «Τρέχα»! Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να 
ζήσω τα καλοκαίρια χωρίς Κατασκήνωση, 
χωρίς τα ωραία ομαδικά παιχνίδια, τις φιλίες, 
το γέλιο, τη μοναδική αυτή στενή επαφή με 
το Θεό και τη φύση. Μέσα μου πιστεύω πως 
θα ένιωθα ένα μεγάλο κενό αν μου έλειπε η 
Κατασκήνωση. (Ε.Μ.)

- Θα ήθελα με όλη μου την καρδιά, γιατί 
αυτά που ζεις εδώ δεν τα ζεις αλλού. Ευχαρι-
στώ πολύ που μου χαρίσατε το μυστήριο του 
Ευχελαίου και της Εξομολόγησης! Δεν τα 
είχα ξαναζήσει! (Μ.Τ.)

- Σίγουρα θα ήθελα να ξανάρθω. Εδώ και 
εφτά χρόνια έρχομαι κάθε χρόνο. Θεωρώ ότι 
είναι μια μοναδική εμπειρία. (Χ.Ξ.)

- Αν θα ήθελα λέει;  Βέβαια! (Β.Π.)

- Βεβαίως. Εξάλλου επιδιώκω την επι-
κοινωνία μου με το Θεό κι η Κατασκήνωση 
μου προσφέρει έντονα. (Η.Τ.)

- Θα μπορούσα να στερηθώ την υλική 
τροφή αλλά όχι και την πνευματική που προ-
σφέρει η Κατασκήνωση. (Θ.Π.)

- Ναι, θα ήθελα πολύ να ξαναέρθω, για 
να περάσω ένα τέτοιο υπέροχο καλοκαίρι εδώ 
στην Κατασκήνωση με ωραίες περιπέτειες 
και ζωηρές αναμνήσεις. (Μ.Β.)

Ερώτηση: Τι έχεις να παρατηρήσεις για 
την φετινή Κατασκήνωση;

Απαντήσεις: 

- Έδειχνε ότι όλα ήταν προσεγμένα και 
ότι τα στελέχη και οι Κυρίες της Αγάπης μάς 
πρόσεχαν πάρα πολύ, πράγμα που πιστεύω 
ότι αλλού δεν γίνεται. (Β.Ι.)

- Όλα ήταν εξαιρετικά! Αυτό όμως που 
μου κάνει εντύπωση είναι η αγάπη που έχου-
με όλες μεταξύ μας. (Κ.Τ.)

- Ιδιαίτερα θετική κρίνεται η προσπά-
θεια των στελεχών να τηρείται κατά γράμμα 
το πρόγραμμα . Εξαιρετικά εύστοχα ήταν τα 
αγιογραφικά συνθήματα. (Π.Σ.)

- Θέλω να ευχαριστήσω το Αρχηγείο, τις 
ομαδάρχισσες, τις κοινοτάρχισσες, τις Κυρίες 
της Αγάπης και όλους όσους μας πρόσφεραν 
με όλη τους την αγάπη και την πίστη ό,τι κα-
λύτερο μπορούσαν!.. (Δ.Κ.)

- Το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι 
όλοι όσοι είναι εδώ εύχομαι να συνεχίσουν 
με την ίδια δύναμη κάθε χρόνο να μας εντυ-
πωσιάζουν και να μας ενισχύουν πνευματικά. 
Ανυπομονώ να έρθει το επόμενο καλοκαίρι! 
(Ε.Μ.)
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Μερικοί νομίζουν ότι η επιστήμη και 
η θρησκεία είναι αντίθετες ή ότι η 

επιστήμη αναιρεί τη θρησκεία, διότι οι αλή-
θειες της θρησκείας δεν αποδεικνύονται 
επιστημονικώς. Όλα αυτά είναι αστήρικτες 
και υποκειμενικές γνώμες. Επιστήμη και 
Θρησκεία είναι διαφορετικά πράγματα, 
διαφέρουν στο αντικείμενο εργασίας, στη 
μέθοδο και στο σκοπό που επιδιώκουν. 
Και οι διάφορες επιστήμες διαφέρουν με-
ταξύ τους στο αντικείμενο, στη 
μέθοδο και στο σκοπό. Υπάρ-
χουν βασικά δύο κατηγορίες 
επιστημών, οι φυσικές και οι 
πνευματικές επιστήμες. Οι δύο 
αυτές κατηγορίες των επιστη-
μών διαφέρουν πολύ ως προς 
τη μέθοδο έρευνας. Οι φυσικές 
επιστήμες χρησιμοποιούν την 
παρατήρηση και το πείραμα 
και επιδιώκουν να βρουν τους 
νόμους που διέπουν τα φυσικά φαινόμενα 
για να τα εξηγήσουν. Οι πνευματικές επι-
στήμες χρησιμοποιούν την κατανοούσα ή 
ερμηνευτική μέθοδο και επιδιώκουν την 
κατανόηση και ερμηνεία των πραγμάτων.  

Τα θέματα της θρησκείας εξετάζουν οι 
επιστήμες οι σχετικές με τη θρησκεία, όπως 
η Θεολογία. Η Θεολογία αποβλέπει στην 
κατανόηση των θρησκευτικών θεμάτων και 
στη σωστή ερμηνεία τους. Την κατανοούσα 
μέθοδο καθιέρωσε ο γερμανός φιλόσοφος 
Γουλ. Ντιλτάυ στις αρχές του 20ού αιώνα. 
Η μέθοδος αυτή αποβλέπει στη σωστή κα-
τανόηση και ερμηνεία των θεμάτων των 
πνευματικών επιστημών. Η Θεολογία και 
οι φυσικές επιστήμες δεν συγκρούονται, 

διότι ακολουθούν διαφορετικές μεθόδους 
και έχουν άλλο σκοπό και άλλο αντικείμε-
νο έρευνας. Οι δρόμοι τους είναι παράλ-
ληλοι. Και οι δύο πάντως αποβλέπουν στο 
καλό του ανθρώπου. Οι φυσικές επιστήμες 
αποβλέπουν στη βελτίωση των όρων ζωής 
των ανθρώπων, με την εφαρμογή των πορι-
σμάτων τους. Η θρησκεία αποβλέπει στην 
ηθική και πνευματική βελτίωση του ανθρώ-
που, στη γνώση του προορισμού του στη 

γη και στη λύτρωσή του από τα 
πάθη. 

Επιστήμη και θρησκεία δι-
αφέρουν στο βαθμό βεβαιό-
τητας. Πολλοί νομίζουν ότι η 
επιστήμη έχει απόλυτο βαθμό 
βεβαιότητας και ότι οι φυσικοί 
νόμοι έχουν απόλυτο κύρος, 
διότι στηρίζονται στην εμπειρία. 
Και όμως συμβαίνει το αντίθε-
το. Η θρησκεία στηρίζεται στην 

πίστη, στην ενόραση και στο βίωμα, δη-
λαδή σε πράγματα όχι άμεσα αισθητά και 
όμως έχει μεγαλύτερη βεβαιότητα. Διότι 
αναφέρεται σε υπερφυσικές αλήθειες, τις 
οποίες απεκάλυψε το Πνεύμα του Θεού. Η 
επιστήμη στηρίζεται στις αισθήσεις, οι οποί-
ες συχνά παραπλανούν. Ο αρχαίος έλλη-
νας φιλόσοφος Ηράκλειτος έλεγε: «Κακοί 
μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοί καί ὦτα 
βαρβάρους ψυχάς ἐχόντων». Δηλαδή: «Η 
πιο καθαρή αίσθηση, η όραση, συχνά μας 
παραπλανά. Πολύ μικρότερη αξία έχει η 
ακοή. Στις αισθήσεις πιστεύουν οι βάρβα-
ροι, οι αμόρφωτοι.»

Τα δεδομένα των αισθήσεων δεν λένε 
τίποτε, αν δεν ερμηνευθούν από τον 

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η κ α ι  θ ρ η σ κ ε ι α
του Βασ.  Χαραλαμπόπουλου,
Φιλολόγου - Θεολόγου
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νου. «Νοῦς ὁρᾶ καί νοῦς ἀκούει», έλεγαν 
οι αρχαίοι. Οι αισθήσεις μάς παραπλανούν, 
διότι μας δίδουν πληροφορίες για ένα συ-
νεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Και οι πλη-
ροφορίες που μας δίνουνε είναι ελάχιστες 
σε σχέση με τα άπειρα φυσικά φαινόμενα, 
που συνεχώς εξελίσσονται και μεταβάλλο-
νται. Έπειτα, τα δεδομένα των αισθήσεων 
τα ερμηνεύει ο νους, με βάση τις προγε-
νέστερες γνώσεις και τις υποκειμενικές 
γνώμες, τις ιδεολογίες κ.λπ. του ερευνητή. 
Γι' αυτό υπάρχουν πολλές επιστημονικές 
θεωρίες, που συχνά είναι αντίθετες μεταξύ 
τους. Και όταν συμφωνούν, αυτό δεν σημαί-
νει ότι ανακάλυψαν την 
απόλυτη αλήθεια. Διότι 
οι φυσικοί νόμοι έχουν 
χάσει το απόλυτο κύρος, 
που άλλοτε πίστευαν οι 
άνθρωποι ότι έχουν. Η 
ανακάλυψη της αρχής 
της απροσδιοριστίας από 
τον Χάιζενμπεργκ κλό-
νισε το κύρος της αρχής 
της αιτιότητας. Οι φυσικοί νόμοι σήμερα 
θεωρούνται πιθανολογικοί και στατιστι-
κοί. Εδώ θα θυμηθούμε το ρητό αρχαίου 
Έλληνα φιλοσόφου: «Ἐτεῆ οὐδέν ἲσμεν, 
δόκος δ' ἀπί πᾶσι τέτυκται». «Στην αλήθεια 
δεν ξέρουμε τίποτε. Για όλα τα πράγματα 
έχουμε υποκειμενικές δοξασίες.» Επομέ-
νως οι επιστήμονες σήμερα ομολογούν 
ότι δεν υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα στην 
επιστήμη, όπως νομίζουν πολλοί. Ο σύγ-
χρονος φιλόσοφος Κάρλ Πόππερ είπε ότι 
η επιστήμη είναι μια συνεχής προσπάθεια 
αναιρέσεως πλανών! 

Η θρησκεία όμως στηρίζεται σε ορι-
σμένες εξ αποκαλύψεως αλήθειες, 

τις οποίες αποκάλυψε ο Χριστός. Ή το 
Πνεύμα του Θεού ενέπνευσε ορισμένους 
ανθρώπους που έγραψαν θεόπνευστα έργα 
και εξέφρασαν υπερφυσικές αλήθειες. 
Όσοι πιστεύουν πραγματικά στις αλήθειες 
της θρησκείας έχουν απόλυτη βεβαιότητα 
για την ύπαρξη του πνευματικού κόσμου. 
Η πίστη δίνει στον άνθρωπο θάρρος και 
αισιοδοξία, για να αντιμετωπίσει τις δυσκο-
λίες της ζωής, δίνει σκοπό και νόημα στη 
ζωή του και ελπίδα για μια αιώνια ζωή. Η 
θρησκεία στηρίζεται στην εσωτερική εμπει-
ρία, στο βίωμα και στην πίστη στο Θεό. Η 
επιστήμη δεν μπορεί να επιβεβαιώσει τα 

θέματα της μεταφυσι-
κής της θρησκείας, διότι 
αυτή ερευνά τα θέματα 
του εμπειρικού και αι-
σθητού κόσμου και δεν 
έχει να πει τίποτε για τα 
θέματα της θρησκείας.

Αν και διαφέρουν 
πολύ, επιστήμη 

και θρησκεία, όμως δεν 
συγκρούονται, διότι ακολουθούν διαφορε-
τικούς δρόμους, παράλληλους. Και οι δύο 
ενδιαφέρονται για το καλό του ανθρώπου. 
Η επιστήμη ενδιαφέρεται για τη γνώση του 
φυσικού κόσμου και των νόμων που τον 
διέπουν, ενώ η θρησκεία ενδιαφέρεται για 
την ηθική και πνευματική τελείωση του αν-
θρώπου, για την αληθινή του ευδαιμονία. 
Όσοι πολεμούν τη θρησκεία, κλονίζουν τα 
ηθικά και πνευματικά θεμέλια στα οποία 
στηρίζεται η ζωή της κοινωνίας και των αν-
θρώπων. Η θρησκεία, αν και μερικοί την 
πολέμησαν πολύ στην εποχή μας, είναι 
αιώνιο και βασικό στοιχείο του πολιτισμού 
και στήριγμα της ζωής των ανθρώπων.

Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Η κ α ι  θ ρ η σ κ ε ι α



O Π υ ρ σ ό ς 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011162

- Στην Κατασκήνωση αναπτύσσουμε 
αγνές φιλίες και βρίσκουμε φίλες με τα ίδια 
ενδιαφέροντα και τα ίδια πιστεύω. Για μένα 
όλα στην Κατασκήνωση είναι θετικά. (Ν.Κ.)

- Μια παρατήρησή μου είναι πως δεν 
έπρεπε να σκεπαστεί το Προσευχητάρι, που 
είναι ο αγαπημένος χώρος όλων μας. Όλα τα 
άλλα πιστεύω πως ήταν άψογα! Σας ευχαρι-
στούμε! (Α.Χ.)

- Η Κατασκήνωσή μας πιστεύω πως 
δεν έχει κανένα αρνητικό. Τα πάντα εδώ εί-
ναι τέλεια. Η αγάπη των ομαδαρχισσών μας 
και του αρχηγείου την κάθε στιγμή την κάνει 
υπέροχη! (Γ.Α.)

- Το πρόγραμμα ήταν πολύ οργανωμένο. 
Τα παιδιά εξαιρετικά. Οι στιγμές που περάσα-
με ήταν ανεπανάληπτες. (Μ.Κ.)

- Πέρασα τέλεια. Δεν έχω να παρατηρή-
σω κάτι. Έχω μόνο να πω «Ευχαριστώ πάρα 
πολύ!». (Κ.Μ.)

- Μου έκανε μεγάλη εντύπωση η βρα-
δινή προσευχή, γιατί είναι κάτι που δεν το 
ζούμε καθημερινά όλες μαζί και έχει κάτι το 
ξεχωριστό. (Ε.Ρ.)

- Είναι μία Κατασκήνωση που έχει μόνο 
θετικά στοιχεία. Οι άνθρωποι του συλλόγου 
εργάζονται σκληρά για τη διοργάνωσή της 
και το πρόγραμμα κατά τη γνώμη μου δεν 
μπορεί να γίνει καλύτερο απ΄ ό,τι είναι τώρα. 
(Χ.Ξ.)

- Μου άρεσε η βραδινή προσευχή που 
συγκεντρωνόμαστε όλες κάτω απ΄ τα αστέ-
ρια. Ήταν πολύ ωραία, αλλά τώρα το προ-
σευχητάρι σκεπάστηκε και δεν είναι και τόσο 
ωραίο να μην βλέπεις τ΄ αστέρια. Δεν πειρά-
ζει όμως. Σημασία έχει ότι είμαστε όλες μαζί! 
(Ε.Σ.)

- Το υπογράφω ότι όλα είναι τόσο τέλεια 
που μερικές φορές σκάω από χαρά και ευτυ-

χία. (Η.Τ.)

- Αυτό που λάτρεψα σε αυτή την Κα-
τασκήνωση είναι η βραδινή προσευχή και η 
πισίνα. (Α.Θ.)

- Μου αρέσει ότι ζούμε όλες μαζί, ότι 
μαθαίνουμε για την αγάπη του Χριστού μας 
και ότι πάντα φεύγουμε με τις πιο καλές εντυ-
πώσεις. (Ν.Μ.)

- Μου άρεσαν όλα. Καταρχάς η πρωινή 
προσευχή. Μακάρι να είχαμε όλοι μια εκκλη-
σία μπροστά στο σπίτι μας! Το σημαιοστά-
σιο. Δεν είχα ξαναζήσει κάτι τέτοιο! Τα φα-
γητά ήταν υπέροχα. Ευχαριστούμε πολύ τις 
Κυρίες της Αγάπης! Στο σιωπητήριο, ενώ δεν 
συνηθίζω να κοιμάμαι τα μεσημέρια, με τόσο 
γεμάτο πρόγραμμα, πώς να μην κοιμηθώ; 
Τα πρωταθλήματα όλα ωραία. Ευχαριστώ! 
(Μ.Τ.)

- Μου άρεσε η πισίνα, το σημαιοστάσιο, 
τα σπιτάκια, τα θεατρικά, η βραδινή προσευ-
χή και το ότι κάθε μέρα παίρναμε κι από ένα 
διαφορετικό σύνθημα. (Μ.Β.)
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(συνέχεια από τη σελίδα 159)
Θεέ μου,  Συ, που στους απλούς ψαράδες είχες στείλει
το πνεύμα Σου και φώτισες στη θεία Σου διδαχή,
κάμε το ουράνιό Σου το φως μέσα μας ν΄ ανατείλει
και φώτισε κι οδήγα μας το νου και την ψυχή.

Δίνε φτερά στη σκέψη μας, στο σώμα μας υγεία,
γερό μυαλό σ΄ ατσάλινο κορμί να κατοικεί.
Δρόμους λαμπρούς ν΄ ανοίξουνε μπροστά μας τα βιβλία
κι η γνώση με την αρετή σύντροφοι αδελφικοί.

Φύλαγε τους δασκάλους μας, τους φίλους, τους γονείς μας,
και του σχολειού μας άγιασε κάθε μικρή γωνιά.
Φάρος η θεία αγάπη Σου στο δρόμο της ζωής μας
τα βήματά μας να οδηγεί και τούτη τη χρονιά!..

                                                     Χάρη Σακελλαρίου

 Π ρ ο σ ε υ χ ή
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α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

The next day of Peter’s adventure was Saturday. The children 
decided to meet each other at Alex’s cottage. It was a small 

house far away from Megara in the middle of nature. After a tiring trip by their 
bicycles, Peter, Mary, Alex, Jack and Elizabeth were enjoying their ice-creams. 

-So, Peter started as always, I proposed to meet here, because nobody can 
hear us. First, I should tell you what happened last night. 

-Yes, I’m very curious, Elizabeth said. 
Then Peter narrated his previous-night adventure. The children were listening 

with deep interest. Finally, he showed them the piece of paper that the man had 
dropped.

-I can’t understand exactly what it presents. It’s like a map. 
-Look! It presents a castle, which is on a small hill nearby the sea. Well, I know 

only a place like this which is...
-The old castle! all the children shouted. 
-Look! There is a line which starts from the old castle and it ends at the city of 

Megara. Isn’t it strange? There isn’t such a road. What can the line present? Peter 
asked, but nobody could answer. 

Alex hadn’t spoken yet. He was listening to the others thoughtfully.
-Now I admit that the archaeologist was telling the truth, he said. 
-What do you mean, Alex?
-Do you remember that I stayed with the archaeologist yesterday, when you 

left?
-Yes, we do.
-Well, he told me that there is an underground passage which connects 

between the old castle and the museum from this secret passage. I didn’t believe 
him, but now I think that he was right.

-This explains everything, Elizabeth said. Now we are sure that the man we 
saw at the castle is the same person who stole the museum. Also, he must be the 
man who hit Peter last night. 

-That’s why he found his treasure map, Mary said.
-Treasure map? all the children exclaimed. 
-Yes! While you were talking, I was looking at the piece of paper carefully and 

guess what I noticed! It’s a black mark, which shows the position of the stolen 
treasure! she said and she pointed at the middle of the line. 

-So, the treasure is inside the underground passage, Jack said. 
-My friends, Peter said with enthusiasm, we are going to be treasure hunters! 

Today we will pay an unusual visit to the old castle looking for the treasure!

The stolen treasure
part 4

Θεοδώρα Πούλη, Α΄ Λυκείου • Επιμέλεια: Dareen Ψωμά, Εκπ/κός

(to be continued)
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

η ΜΕΓΑΛΥτΕρη ΓΕΦΥρΑ ΣτΟΝ ΚΟΣ-
ΜΟ. Στις αρχές Ιουλίου εγκαινιάσθηκε 

στην ανατο-
λική Κίνα η 
μεγαλύτερη 
θ α λ ά σ σ ι α 
γέφυρα στον 
κόσμο. Έχει 
συνολικό μή-

κος 42 χιλιόμετρα και συνδέει βασικά 
κομβικά σημεία της Κίνας. Η γέφυρα 
εκμηδενίζει τις αποστάσεις μεταξύ των 
απομακρυσμένων περιοχών, που δια-
νύονται τώρα λίγα μέτρα πάνω από το 
νερό, καθώς η απόσταση της γέφυρας 
από τη θάλασσα είναι πολύ μικρή. Πρό-
κειται για μια τεράστια αντισεισμική 
κατασκευή, για την οποία χρησιμοποι-
ήθηκαν τουλάχιστον 450 χιλιάδες τόνοι 
χάλυβα και στηρίζεται πάνω σε 5.000 
στήλες. Για το αριστουργηματικό αυτό 
έργο δαπανήθηκαν πάνω από ένα δι-
σεκατομμύριο ευρώ. Η κατασκευή του 
έγινε μέσα σε τέσσερα χρόνια, δηλαδή 
σε χρόνο ρεκόρ. Καθημερινά θα φιλο-
ξενεί περισσότερα από 30.000 οχήμα-
τα (βλ. εφ. «Εστία», 1.7.2011).

ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΑρρΩΣτΙΕΣ θΕρΙΖΟΥΝ 
ΧΙΛΙΑδΕΣ ΠΑΙδΙΑ. Τραγικές εικόνες, 
που λυγίζουν και σοκάρουν και τον 

πιο αδιάφορο. 
Εύθραυστα, 
αδυνατισμέ-
να παιδάκια, 
τραγικά θύμα-
τα μιας επε-
κτε ινόμενης 

κρίσης που πλήττει τη Σομαλία, την 
Κένυα, την Αιθιοπία και το Κέρας της 
Αφρικής. Η κρίση οφείλεται στο θανά-
σιμο συνδυασμό ενόπλων συρράξεων, 
πρωτοφανούς ξηρασίας και αύξησης 
των τιμών των τροφίμων. Στη Σομαλία 
τουλάχιστον 390.000 παιδιά κινδυνεύ-
ουν να πεθάνουν από υποσιτισμό. Η 
UNICEF απευθύνει επείγουσα έκκλη-
ση για την αποστολή άμεσης βοήθειας 
για τη σωτηρία εκατομμυρίων παιδιών 
που κινδυνεύουν από το θάνατο και τις 
αρρώστιες. Η κατάσταση παραμένει 
αποκαρδιωτική. Οι Κυβερνήσεις των 
ευπόρων χωρών του κόσμου έχουν 
ηθική υποχρέωση να στείλουν αμέσως 
ανθρωπιστική βοήθεια, εδικά στο Κέ-
ρας της Αφρικής και στη Σομαλία, που 
δοκιμάζονται πιο πολύ από όλες τις 
χώρες της περιοχής (βλ. εφ. «Η Καθη-
μερινή», 28.8.2011).

η ΧΛΙδη τΟΥ ΚΑΝτΑΦΙ ΠρΟΚΑΛΟΥ-
ΣΕ τΟ ΛΑΟ τηΣ ΛΙΒΥηΣ. Η φωτογρα-
φία που βλέπετε εικονίζει το εσωτερικό 
της πολυτε-
λούς βίλας 
της κόρης 
του Καντά-
φι. Τα χρυσά 
έπιπλα προ-
καλούσαν και 
προκαλούν. 
Η εικονιζόμενη χρυσή πολυθρόνα στο 
σχήμα γοργόνας είναι ενδεικτική της 
πολυτέλειας μέσα στην οποία ζούσε η 
οικογένεια Καντάφι. Οι αντικαθεστωτι-
κοί που εισέβαλαν στα σπίτια Καντάφι 
έμειναν άφωνοι από τη χλιδή που αντί-
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κρισαν. Εσωτερικές και εξωτερικές πι-
σίνες τεραστίων διαστάσεων, τζακούζι 
και δωμάτιο σάουνα ήταν μόνο μερικά 
από όσα είδαν. Ο άκρατος πλουτισμός 
προκάλεσε τελευταία την οργή του 
λαού της Λιβύης, ο οποίος θεωρού-
σε ότι ο Καντάφι ζούσε ταπεινά, κα-
θώς έλεγε πολλές φορές ότι κοιμόταν 
σε σκηνή όπως οι βεδουίνοι (βλ. εφ. 
«Εστία», 2.9. 2011).

ηθΕΛΑΝ ΝΑ ΟρΚΙΣθΟΥΝ ΣτΟ ΑΣ-
ΚΛηΠΙΕΙΟ. Όνειρο ζωής ήταν για 
τους νεαρούς πτυχιούχους της Ιατρι-
κής Σχολής του ρωσικού Πανεπιστημί-

ου του Ροστώφ να 
δώσουν τον Όρκο 
του Ιπποκράτη στον 
χώρο του Ασκληπι-
είου της νήσου Κω. 
Το όνειρο αυτό έγι-
νε αυτές τις μέρες 
πραγματ ι κότητα 
χάρη στην χορηγία 
του Έλληνα  βου-
λευτή της Δούμας 

(Ρωσίας) Ιβάν Σαββί-
δη. Με επικεφαλής τον Πρύτανη του 
Ιατρικού Πανεπιστημίου του Ροστώφ 
Καθηγητή Αλεξέι Σαβισκό οι αριστού-
χοι φοιτητές με τις λευκές ποδιές τους 
ορκίσθηκαν στην Κω με δάκρυα στα 
μάτια και με εξαιρετική ψυχική φόρ-
τιση. Το παράδειγμά τους ας εμπνέει 
τους νέους της χώρας μας (βλ. εφ. 
«Εστία», 1.7.2011).

ΦΕΣτΙΒΑΛ  ΜΟΥΣΙΚηΣ  ΣτηΝ ΠΑ-
τΜΟ. Με την αμερικανική χορωδία 
Cappella Romana ξεκίνησε το 11ο Φε-
στιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής της Πά-
τμου. Ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνε-
ται σειρά εκδηλώσεων υπό την καλλιτε-
χνική διεύθυνση του Άλκη Μπαλτά, που 

θα παρουσι-
αστούν έως 
τις 7 τ.έ. στον 
Υ π α ί θ ρ ι ο 
Χώρο του Ιε-
ρού Σπηλαίου 
της Αποκαλύ-
ψεως του Αγ. Ιωάννου. Η χορωδία θα 
ερμηνεύσει έργα από την Μεσαιωνική 
Κωνσταντινούπολη και την Αναγεννη-
σιακή Κρήτη. Η σύγχρονη βυζαντινή 
μουσική θα εκπροσωπηθεί με θρη-
σκευτικά χορωδιακά έργα του Μιχάλη 
Αδάμη και ομογενών συνθετών από 
την Καλιφόρνια. Η είσοδος σε όλες τις 
συναυλίες είναι ελεύθερη (βλ. εφ. «Η 
Καθημερινή», 28.8.2011).

η ΚΑτΑΝτΙΑ τΟΥ ΠΟδΟΣΦΑΙρΟΥ. Ο 
μικρός φίλαθλος του «Παναθηναϊκού» 
λύγισε από τα δακρυγόνα και πιθανό-
τατα από την εικόνα της ίδιας της ομά-
δας του. Προπονητής, διαιτητές και 
παίχτες, όλοι μαζί τα «έστηναν». Βασι-
κό στέλεχος του ποδοσφαίρου, επιστή-
μονας, αποχωρώντας οριστικά από τον 
ποδοσφαιρικό χώρο, δήλωσε ότι νιώθει 
αηδία και σιχαμάρα μαθαίνοντας ότι 
προπονητές όπως ο… «έστηναν» παι-
χνίδια παρανόμως και ότι παραπέμπο-
νται σε δίκη πολλά στελέχη ποδοσφαι-

ρικών Συλλόγων 
για εγκληματικές 
ενέργειες και 
πράξεις. Ώρα μη-
δέν για το ελληνι-
κό ποδόσφαιρο. Τι 
άλλο θα περιμένα-
με να ακούσουμε 
για την κατάντια 
του εκφυλισμέ-
νου αυτού αθλή-

ματος; (πρβλ. εφ. «Η Καθημερινή», 
28.8.2011).
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Η έγκριτη εβδομαδιαία Εφημερίδα των 
Αθηνών «Ορθόδοξος Τύπος» έγραψε 
σχετικά με το άρθρο του περιοδικού μας 
Ιουνίου-Ιουλίου (τεύχος 46), πάνω στο 
θέμα της Γενοκτονίας των Ποντίων, τα 
ακόλουθα: 

Λίαν σημαντική σύμπτωσις ὑπῆρξεν ἡ 
δημοσίευσις τοῦ κειμένου εἰς τόν «Ο.Τ.» 
τῆς δηλώσεως τῆς «ἐκλεκτῆς» τοῦ ΠΑ-
ΣΟΚ εἰς τήν Κομοτηνήν κ. Σιμπέλ Μου-
σταφάογλου, ἡ ὁποία ὡμίλησε περί «ὑπο-
τιθεμένης γενοκτονίας τῶν Ποντίων», δη-
λαδή ἀρνήσεως τῆς γενοκτονίας αὐτῶν, 
καί κατά θαυμαστήν συγκυρίαν, σχεδόν 
ταυτοχρόνως ἐξεδόθη τό τακτικόν μαθη-
τικόν περιοδικόν «ὁ Πυρσός» Ἰουνίου - 
Ἰουλίου 2011, τῶν Ἐκπαιδευτηρίων «Ἀπ. 
Παῦλος», τό ὁποῖον ἀποτελεῖ «Ἀφιέρωμα 
στόν Ἑλληνισμό τοῦ Πόντου».

Ἐν πρώτοις, νά συγχαρῶμεν διά μίαν 
εἰσέτι φοράν τά ἀνωτέρω ἐκπαιδευτή-
ρια διά τό σύνολον καί λίαν ἀξιόλογον 
ἒργον, τό ὁποῖον ἐπιτελοῦν, ἀλλά καί διά 
τό ἐξαίρετο αὐτό τεῦχος τοῦ «Πυρσοῦ», τό 
ὁποῖον συμπληρώνει θαυμάσια τό σχε-
τικόν κείμενον τοῦ «Ο.Τ.». Εἰδικότερον 
συγχαίρομεν - ἐκτός τῶν ἂρθρων καί τῶν 
αὐθεντικῶν φωτογραφιῶν, τόν ἐξαίρετον 
«χάρτην τῶν τοπωνυμίων τοῦ Ποντιακοῦ 
Ἑλληνισμοῦ» μέ τάς δεκάδας τῶν πόλε-
ων καί τῶν χωρίων τῆς ὃλης περιοχῆς.

Μεταφέρομεν μόνον ἐλάχιστα στοιχεῖα 
ἀπό τό «Ψήφισμα τῶν Ἑλλήνων διανο-
ουμένων γιά τή γενοκτονία τῶν Ἑλλή-
νων τοῦ Πόντου», τό ὁποῖον ἐξεδόθη τήν 
22/11/1921: «Μετά βαθυτάτης συγκινή-

σεως οἱ συγγραφεῖς καί οἱ καλλιτέχναι 
τῆς Ἑλλάδος ἀπευθύνονται πρός τούς 
διανοουμένους τοῦ πεπολιτισμένου κό-
σμου, ὃπως γνωστοποιήσουν εἰς αὐτούς 
τήν τραγωδίαν χιλιάδων οἰκογενειῶν τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Πόντου:

- Οἱ Τοῦρκοι ἐφόνευσαν ὃλους ἀνεξαι-
ρέτως τούς κατοίκους τῆς πόλεως Μερζι-
φούντας, ἀφοῦ τήν έλεηλάτησαν καί τήν 
ἐπυρπόλησαν...

- Μετετόπισαν ὃλον τόν ἂρρενα πλη-
θυσμόν τῶν πόλεων Τριπόλεως, Κερα-
σοῦντος, Ὀρδοῦς, Οἰνόης, Ἀμισοῦ καί 
Πάφρας καί καθ' ὁδόν κατέσφαξαν τούς 
πλείστους ἐξ αὐτῶν.

- Ἒκλεισαν ἐντός τοῦ ναοῦ τοῦ χωρί-
ου Ἒλεζλη ἐν Σουλού-Τερέ 535 Ἓλλη-
νας καί τούς κατέσφαξαν, διασωθέντων 
μόνον τεσσάρων. Πρώτους ἒσφαξαν 7 
ἱερεῖς διά πελέκεως πρό τῆς θύρας τοῦ 
ναοῦ.

- Ἀπηγχόνησαν ἐν Ἀμασείᾳ 168 προ-
κρίτους Ἀμισοῦ καί Πάφρας.

- Ἐβίασαν ὃλας ἀνεξαιρέτως τάς γυ-
ναῖκας, τάς παρθένους καί τά παιδία τῶν 
ὡς ἂνω πόλεων...» κ.λπ.

Τά αἰώνια ἀνδραγαθήματα τῶν Τούρ-
κων! Καί μετά ἀπό αὐτάς τάς ἀνθρωπίνας 
τραγωδίας, ἒρχεται ἡ ἐκλεκτή τοῦ ΠΑ-
ΣΟΚ νά ἀμφισβητήση τήν γενοκτονίαν 
τῶν Ποντίων. Τί θά ἲδωμεν ἀκόμη ἀπό 
αὐτούς, πού μᾶς κυβερνοῦν! Άλλ' ὁ Θεός 
ἐπιβλέπει.

(βλ. εφ. «Ορθόδοξος Τύπος», 15.7.2011, 
σελ.2, «Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ»)
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Απίστευτα κι όμως 
αληθινά!

• Το κουνούπι έχει δόντια και 
μάλιστα 47!

• Για κάθε παραπανίσιο κιλό 
που κουβαλάει ένας πύραυλος σε 
μια διαστημική πτήση χρειάζονται 
530 κιλά παραπανίσια καύσιμα. 

• Οι ταύροι μπορούν να τρέ-
ξουν γρηγορότερα στην ανηφόρα 
απ΄ ό,τι στην κατηφόρα!

• Ένα σούπερ τάνκερ που τα-
ξιδεύει φορτωμένο με κανονική 
ταχύτητα χρειάζεται τουλάχιστον 
20 λεπτά για να σταματήσει!

  
 ΤΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο χρησιμο-ποιώντας τα 24 γράμματα του αλφαβήτου, μια φορά το καθένα. Σας βοηθάει να δια-γράψετε κάθε γράμμα που χρησιμοποιεί-τε από το αλφάβητο που ακολουθεί. 
Α Β Γ Δ Ε Ζ
Η Θ Ι Κ Λ Μ 
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ 
Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

  Αληθινά ανέκδοτα

• Όταν ο διάσημος ρήτορας της αρχαιότητας Δημο-

σθένης συνέλαβε κάποιον κλέφτη να του κλέβει πράμα-

τα, εκείνος, για να δικαιολογηθεί, του είπε: «Δεν ήξερα 

πως ήταν δικά σου». Και ο Δημοσθένης του απάντησε: 

«Αλλά ότι δεν ήταν δικά σου δεν το ήξερες;» 

• Σε ένα φιλολογικό βραδινό στο οποίο παρευρισκό-

ταν και ο λογοτέχνης Μπάμπης Άννινος, ένας  νέος 

απάγγειλε ένα ποίημα σαν δικό του, ενώ ήταν απλώς 

αντιγραφή ενός ποιήματος του Λαμαρτίνου. Ωστόσο κα-

νένας δεν μίλησε. Στην επόμενη συγκέντρωση ο νεαρός 

ποιητής ξαναπαρουσίασε κι άλλο ποίημα του Λαμαρτί-

νου ως δικό του. Τότε ο Άννινος δεν άντεξε. Πλησίασε 

τον πλαστογράφο και του είπε:
-Το δις …εκλαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού, παιδί μου. 

ΠΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

1. Ποιος είναι ο κυριό-

τερος ποταμός του Κανα-

δά;
2. Ποιοι ονομάζονταν 

πορφυρογέννητοι αυτο-

κράτορες στο Βυζάντιο;
3. Ποια είναι η ψηλότε-

ρη κορυφή των Άλπεων;

4. Τι συνηθιζόταν να εί-

ναι οι ηγεμόνες της Μολ-

δοβλαχίας από τον 17ο 

αιώνα;
5. Ποια είναι η πρω-

τεύουσα του Ισημερινού;



τηλ.:  27410 - 29663 ,  Κιν: 6932 659820

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

                      Ό σ Ό ι  α ν α ζ η τ α τ ε :

• εκπαιδευτικούς με ήθος και  κατάρτιση

• Περιβάλλον μαθητών με διάκριση στη μόρφωση 

    και  τη συμπεριφορά

• αγωγή στηριγμένη στις  αιώνιες αξίες του έθνους μας.

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

Όι εγγραφές σε όλες τις τάξεις για το σχολικό έτος 2011-2012 
συνεχίζονται.

www.apostolospavlos.gr


