
ΝΕΑΝΙΚΟ & ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔIKΟ
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ “ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
104

Πρόσωπα στον καθαρό ουρανό της Κατασκήνωσης



 

Πε
ρι
εχ

όμ
εν
α

Νεανικό & Μαθητικό περιοδικο
των ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ
“ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ”

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Ισθμός Κορίνθου, Τ.Κ.20100
Τηλ: 27410.29663
www.apostolospavlos.gr

.........................................................
Περίοδος Β’ Χρόνος ΙΓ’
(Περίοδος Α’: 1994-8)

Τεύχος 104 ( 150 )
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
Συντάσσεται από μαθητές
των Εκπαιδευτηρίων 
με την γενική επιμέλεια της 
Διεύθυνσης.

.........................................................
Υπεύθυνος ύλης:
Ανδρέας Κουτσόπουλος, φιλόλογος 

Εκδότης - Ιδιοκτήτης:
Σύλλογος «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ»
Γέλωνος 9, 11521 Αθήνα 
Τηλ: 210 - 6443.294
ΤΥΠΟΙΣ: Lithos 

75     Την δέησίν μου δέξαι την πενιχράν

77     Εγκώμιο στην Κοίμηση της 
             Θεοτόκου

78    Διαγωνισμός για τον Ποντιακό 
             Ελληνισμό: Κι άλλες πρωτιές για την 
             Κορινθία από τα Εκπ/ρια «Απ. Παύλος»

79     Δελτίο Ειδήσεων για Εφήβους

80     Απ. Παύλος: Πορεία Φωτός & 
             μαρτυρίου (Β΄)

83     Μαθητεύοντας κοντά στους αγίους

84     Εκδηλώσεις Χαράς & Δημιουργίας: 
             Κατασκηνωτικά Σεμινάρια 2019

88     Φιλολογική Γωνιά

90    Κύπρος: Μια ιστορία πέρα για πέρα 
             αληθινή (Β΄)

92     Αγγλικό: Back to school - 5 reasons 
             to get excited

94     Εκστρατεία κατά του Καπνίσματος

95     Οι «Σπίθες» του «Πυρσού»

▶Εικόνα εξωφύλλου :  Πρόσωπα στον 

καθαρό ουρανό της Κατασκήνωσης

Για το Πάσχα του καλοκαιριού

Φίλοι μας, με την ευκαιρία της μεγάλης γιορτής 
της Κοιμήσεως της Παναγίας μας, ευχόμαστε 
να έχετε με τις πρεσβείες της υγεία και πρόοδο 

στη ζωή σας. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι!



Κάθε Μήνα
«Ἐν τῇ γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, 

ἐν τῇ κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε…».

(Μετάφρ.: Στη γέννα σου διατήρησες την αγνότητά σου, Θεοτόκε,
                    στην κοίμησή σου δεν εγκατέλειψες τον κόσμο…)

Ο Πυρσός
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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Την δέησίν µου δέξαι την πενιχράν

Με τους μαθητές μας 

Η καρδιά του καλοκαιριού είναι ο 
μήνας Αύγουστος και το κεντρι-

κό πρόσωπο του Αυγούστου είναι η 
Κυρά του καλοκαιριού, η Παναγία μας. 
Καμπάνες χτυπούν κατακαλόκαιρο και 
ξαφνιάζουν μερικούς. Πάει ο νους τους 
αφηρημένος σε φωτιά ή σε σεισμό κι  
όμως πρόκειται για την πιο γαλήνια ευ-
καιρία και πρόσκληση καταλλαγής, με 
τον εαυτό μας, με τους γύρω μας, με 
τον ίδιο τον Θεό. Εσπερινές παρακλή-
σεις  του Δεκαπενταύγουστου, μελω-
δίες γλυκές, ατμόσφαιρα νοσταλγική 
που κάτι μας θυμίζει από παλιά, σαν 
τη μυρωδιά του ψωμιού που ψήνεται 
στο σπίτι, τις ευωδίες από τις πασχαλιές 
κατά την περιφορά του επιταφίου και 
τα κουλούρια της Λαμπρής που κάνουν 
το σπίτι να μοσχοβολάει και προμη-
νάνε την Ανάσταση μέσα στην καρδιά 
του Μεγαλοβδόμαδου. Είναι το Πάσχα 
του Καλοκαιριού η Κοίμηση της Θεοτό-
κου, που την γιορτάζουμε πιο πολύ σαν 
χαρά παρά σαν πένθος και απώλεια. 

Φίλε και φίλη,
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Είναι η Ανάσταση του Χριστού, η νίκη 
της Ζωής πάνω στον θάνατο που με-
ταβάλλει την Κοίμηση της Παναγίας σε 
πανηγύρι, σε μετάβαση εκ του θανάτου 
εις την Ζωήν. «Ως γάρ ζωής μητέρα προς 
την ζωήν μετέστησεν ο μήτραν οικήσας 
αειπάρθενον».  

Δεν υπάρχει άλλη μορφή σαν την 
Παναγία μας, μακριά από αξιώ-

ματα και συμβατικότητες, επίπλαστες 
συμπεριφορές και υποκριτικές στάσεις. 
Είναι η μόνη πηγαία καλοσύνη, η καθα-
ρή αφοσίωση στο θέλημα του Θεού, η 
προσήλωση στην αποστολή της, την 
ανατροφή του υιού και Θεού της, με 
υπομονή και ταπεινοφροσύνη. Είναι 
ταπεινή και όμως είναι βασίλισσα, είναι 
μητέρα του Θεού και όμως βασιλεύει 
μόνο μέσα στις καρδιές των πιστών αν-
θρώπων. Δέχεται τις αναίτιες προσβο-
λές και βλασφημίες και όμως συγχωρεί 
και ευεργετεί ακόμα και αυτούς που 
αμαρτάνουν. Εισακούει τον πόνο των 
παιδιών της, σκουπίζει τα δάκρυα και 
χαρίζει παρηγοριά και θεραπεία, αφού 
είναι «πάντων θλιβομένων η χαρά και 
αδικουμένων προστάτις». Είναι η θερμή 
μεσιτεία στον Υιό και Θεό της για τις 
ανάγκες και τη σωτηρία του κόσμου, 
αφού «ουδέν μέσον Μητρός και Υιού» 
κατά τον Ιωάννη Δαμασκηνό: τίποτα δε 
μεσολαβεί και δεν εμποδίζει τη σχέση 
και επικοινωνία μεταξύ της Μητέρας 
και του Υιού της.

Αυτή λοιπόν την Παναγία Μητέ-
ρα μας παρακαλούμε κι εμείς 

στις κατανυκτικές παρακλήσεις, στους 
εσπερινούς, ανήμερα στη χάρη της σε 
κάθε ελληνική γωνιά, σε κάθε νησί, χω-
ριό, μοναστήρι, ξωκλήσι που γιορτάζει 

την πάνσεπτο Κοίμησή της και την εις 
ουρανούς μετάστασή της: να επιβλέψει 
στην ταπείνωση των παιδιών της, να 
σώσει την νεολαία της, να σκεπάσει με 
τον μανδύα της προστασία τα παιδιά 
όλου του κόσμου και της πολυβασανι-
σμένης πατρίδας μας, που την θερμο-
παρακαλεί τις ημέρες αυτές. «Δέσποινα 
πρόσδεξαι τας δεήσεις των δούλων σου 
και λύτρωσαι ημάς από πάσης ανάγκης 
και θλίψεως».

Δεν είναι η προσευχή κι η παρά-
κληση μία παράτυπη διαδρομή, 

μια εξαίρεση που ζητάμε για τον εαυτό 
μας, ένα ρουσφέτι, μια υπεκφυγή. Τί-
ποτε απ’ όλα αυτά. Η παράκληση στην 
Παναγία μας είναι η παρηγοριά που 
ζεσταίνει την καρδιά μας στη μοναξιά 
που πολλές φορές βιώνουμε. Η βεβαι-
ότητα ότι η Παναγία σε ακούει και όταν 
ακόμα εσύ δεν το αξίζεις ή μάλλον ειδι-
κά τότε. Η παράκληση είναι η ολόψυχη 
ανάταση και αναφορά όλου του εσω-
τερικού μας κόσμου στο πανάγιό της 
πρόσωπο, η προσπάθεια να αποκτήσει 
το είναι μας αξία και περιεχόμενο και 
η ζωή μας σκοπό και υψηλό νόημα και 
διάρκεια. 

Ας γίνει λοιπόν και δικιά μας προ-
σευχή, να παρηγορήσει η Πανα-

γία την καρδιά μας, να μας δώσει σύνε-
ση και να μας φωτίσει να αποκτήσουμε 
κι εμείς την αγάπη για τον Χριστό μας 
που είχε και αυτή, να ζήσουμε μια ζωή 
συντονισμένη με το θέλημα του Θεού 
όπως ήταν και η δική της ζωή και να 
γίνει και η δική μας μετάθεση από τον 
κόσμο αυτό χαρά και πανηγύρι σαν κι 
αυτό που γιορτάζουμε όλοι οι χριστια-
νοί τώρα τον Δεκαπενταύγουστο.

Ο Πυρσός
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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Τί εἶναι αὐτὸ τὸ μυστήριο τὸ 
μέγα, ποὺ συντελεῖται γύρω ἀπὸ 
τὸ πρόσωπό σου, ἱερὴ Μητέρα 
καὶ Παρθένε; «Εὐλογημένη σὺ 
ἐν γυναιξὶ καὶ εὐλογημένος ὁ 
καρπὸς τῆς κοιλίας σου». Ὅσο 
ὑπάρχουν ἄνθρωποι θὰ σὲ μα-
καρίζουν, γιατί μονάχα Σὺ εἶσαι 
ἄξια γιὰ μακαρισμό!

…Γιατί Σὺ εἶσαι ὁ θρόνος ὁ 
βασιλικός, στὸν ὁποῖον παρα-
στέκονται Ἄγγελοι κοιτάζοντας 
τὸν Βασιλέα καὶ Δημιουργὸ νὰ 
κάθεται ἐπάνω του.

…Ἔγινες, λοιπόν, εὐλογία γιὰ 
ὅλον τὸν κόσμο, ἁγιασμὸς γιὰ 
τὸ σύμπαν, ἄνεση γιὰ τοὺς κου-
ρασμένους, παρηγοριὰ γιὰ τοὺς 
πενθοῦντες, θεραπεία γιὰ τοὺς 
ἀρρώστους, λιμάνι γιὰ τούς θα-
λασσοδαρμένους, συγχώρηση 
γιὰ τοὺς ἁμαρτωλούς, παρηγο-
ριὰ γιὰ τοὺς λυπημένους, πρό-
θυμη βοήθεια γιὰ ὅλους ποὺ σὲ 
ἐπικαλοῦνται, ἀρχὴ καὶ μέση καὶ 
τέλος ὅλων τῶν ἀγαθῶν ποὺ ξε-
περνοῦν τὸν νοῦ μας.

Ἐγκώμιο στὴν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου

Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός

Ο Πυρσός
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019



Όταν το 
σχολείο συνειδητοποιεί τον ρόλο του και γνωρί-
ζει πώς να ανταποκριθεί σ’ αυτόν, τότε το μέλλον 
προδιαγράφεται ευοίωνο και οι βραβεύσεις έρχο-
νται απλώς να επιβεβαιώσουν την ορθή πορεία 
πλεύσης, αλλά και να αναδείξουν προσπάθειες 
αξιόλογες.

Τα Εκπαιδευτήρια «Απόστολος Παύλος», 
αποσκοπώντας να φέρουν τους μαθητές σε επα-
φή με τον πολιτισμό και την ιστορία μέσα από 
βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες, 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και 
διαγωνισμούς. Τη φετινή σχολική χρονιά, και σε 
συνέχεια της ιδιαίτερα επιτυχημένης εκδήλωσής 
τους για τον Πόντο στο Αλεξάνδρειο Συνεδρια-
κό Κέντρο Λουτρακίου, προέκριναν τη συμμετο-
χή των μαθητών στο Εκπαιδευτικό πρόγραμμα/
διαγωνισμό «Ποντιακός Ελληνισμός: μνήμες και 
όνειρα, παρελθόν, παρόν και μέλλον», που διορ-
γάνωνε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Σερρών, το Τμήμα Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρα-
σης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και το Υπουργείο Εσωτερικών 
(πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης) με 
την υποστήριξη του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πο-
ντίων Εκπαιδευτικών.

Μαθητές και καθηγητές συνεργάστηκαν με δι-
άθεση, μεράκι και αγάπη για τον ελληνικό πολιτι-
σμό και την ιστορία. Αφιέρωσαν χρόνο εντός και 
εκτός σχολικού ωραρίου για να προετοιμάσουν 
αξιόλογες δημιουργίες και να τις καταθέσουν 
στον διαγωνισμό για τον Ποντιακό Ελληνισμό. 
Η συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων του Πόντου αποτέλεσε ένα επιπλέ-

ον κίνητρο για τη συμμετοχή στον συγκεκριμένο 
διαγωνισμό. Τα έργα αυτά αποτε-
λούν εκτός των άλλων έναν φόρο 
τιμής στα θύματα της Γενοκτονίας, 
καθώς και μια υπενθύμιση πως, αν 
δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε ως 
ανθρωπότητα παρόμοια φρικτά 

γεγονότα, οφείλουμε να λέμε τα πράγματα με το 
όνομά τους.

Οι κόποι επιβραβεύτηκαν και τα καλλιτεχνι-
κά δημιουργήματα διακρίθηκαν στον διαγωνισμό. 
Η ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Το νανούρισμα 
που ξυπνούσε», (βλ. www.apostolospavlos.gr) με 
υπεύθυνους καθηγητές τον κ. Ανάργυρο Μποζίκα 
και την κ. Ελένη Σεϊτανίδη, αλλά και το τραγούδι 
με τίτλο «Του Πόντου το προσφυγικό», με υπεύ-
θυνους καθηγητές τον κ. Ανάργυρο Μποζίκα, 
την κ. Φρειδερίκη Ζωγόγιαννη και τον κ. Γεώρ-
γιο Αγγουρά, απέσπασαν αντίστοιχα το καθένα 
το 1ο Βραβείο στην κατηγορία τους. Το διήγημα 
της μαθήτριας Ανθίας Κουργιαλή με τίτλο «Τα δά-
κρυα της μνήμης» απέσπασε το 3ο Βραβείο.

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι και τις 
δύο προηγούμενες φορές που τα Εκπαιδευτήρια 
«ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» συμμετείχαν με ταινί-
ες μικρού μήκους σε αντίστοιχους διαγωνισμούς 
για τον Πόντο και για την Κύπρο είχαν τιμηθεί και 
τότε με το 1ο Βραβείο. Το πιο σημαντικό ωστόσο 
όφελος τέτοιων προσπαθειών είναι ότι οι μαθη-
τές δεν αρκούνται σε μια στείρα αναπαραγωγή 
γνώσεων αποτυπωμένων σε σχολικά εγχειρίδια. 
Μαθαίνουν να δημιουργούν και δημιουργώντας 
μαθαίνουν. Αναπτύσσουν ταλέντα, επεξεργάζο-
νται τη γνώση, παράγουν πολιτισμό, προάγουν 
την ιστορία. Τέτοιες προσπάθειες αποδεικνύουν 
πως η πολυβασανισμένη εκπαίδευση στην Ελλά-
δα έχει τη δύναμη να λειτουργήσει ανανεωτικά, 
όταν έχει προτάσεις εκπαιδευτικές όπως αυτές 
των Εκπαιδευτηρίων «Απόστολος Παύλος».

(Από την εφημ. «Η Φωνή της Κορινθίας», 
31-5-2019)

Κι άλλες πρωτιές για την 
Κορινθία από τα Εκπαιδευτήρια 
«Απ. Παύλος»

Διαγωνισμός για τον Ποντιακό Ελληνισμό

78 Ο Πυρσός
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Δελτίο Ειδήσεων . . .

ΟΤΙ Η ΕΠΑΦΗ ΜΕ 
ΤΗ ΦΥΣΗ μειώνει τα 
επίπεδα του άγχους 
δεν είναι ένα καινού-
ριο εύρημα. Ωστόσο 

μέχρι σήμερα δεν γνω-
ρίζαμε ακριβώς πόσο χρό-

νο χρειάζεται να περνάμε στη φύση. Νέα 
αμερικανική μελέτη έδειξε ότι η μεγαλύ-
τερη μείωση των επιπέδων της ορμόνης 
του στρες, που είναι η κορτιζόλη, εμφανί-
στηκε όταν οι εθελοντές κάθονταν ή περ-
πατούσαν μέσα στο πράσινο επί τουλάχι-
στον 20-30 λεπτά. Επομένως, μια βόλτα 
στη φύση διάρκειας 20 λεπτών αποδει-
κνύεται άκρως ευεργετική για την ψυχική 
μας υγεία, σημειώνουν οι επιστήμονες. 

ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΕΠΑ-
ΦΗ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣ-
ΣΑ, ακόμα κι όταν 
κανείς δεν κάνει μπά-
νιο, αλλά απλώς κάθε-

ται μπροστά της, είναι 
ένας τρόπος χαλάρωσης 

και μείωσης του άγχους. Προσφέρει μια 
αίσθηση γαλήνης και χαλαρότητας, η 
οποία ονομάζεται από τους σύγχρονους 
ειδικούς «μπλε χώρος». Ο «μπλε χώρος» 
λοιπόν σε βοηθάει να «καθαρίσεις το 
κεφάλι σου και να προσεγγίσεις τα προ-
βλήματα και τα άλλα σχέδιά σου με έναν 

TO SHOPPING 
THERAPY,  τελικά, 
δεν αποτελεί καθόλου 
θεραπεία! Πρόσφατες 
ψυχολογικές έρευνες 

έδειξαν ότι οι αγορές 
που γίνονται προκειμέ-

νου να καλυφθούν συναισθηματικές και 
όχι πραγματικές ανάγκες φανερώνουν 
την ύπαρξη βαθύτερου κενού, το οποίο 
δεν ικανοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Το 
να ψωνίζει κανείς μπορεί να προσφέρει 
μια πρόσκαιρη χαρά, αλλά αυτή μετά από 
λίγο εξαφανίζεται, εφόσον δεν αντιμετω-
πίζονται τα πραγματικά προβλήματα του 
ανθρώπου. Να, λοιπόν, άλλο ένα σύν-
θημα της εποχής μας που αποδεικνύεται 
παραπλανητικό, αφού κάποιοι το προ-
ώθησαν μόνο για να εξυπηρετήσουν τα 
συμφέροντά τους. 

Ο δικός σας ρεπόρτερ...

79

τρόπο πιο δημιουργικό». Επίσης, παρέχει 
ανακούφιση στο αίσθημα της στενοχώ-
ριας και της κατάθλιψης: Ο υπνωτικός 
ήχος των κυμάτων σε συνδυασμό με τη 
θέα και τη μυρωδιά της θάλασσας μπορεί 
να σε βοηθήσει να δεις τη ζωή ως έναν 
πιο ασφαλή χώρο, απαλλαγμένο από το 
χάος της καθημερινής ζωής. 

Ο Πυρσός
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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Ελλάδα
Ο Κύριος καλεί. Οι 

πιστοί μαθητές Του 
υπακούουν. Περνώ-
ντας με καράβι από 
τη Σαμοθράκη αποβι-

βάζονται στη Νεάπολη 
(τη σημερινή Καβάλα) 

και από εκεί καταλήγουν 
στους Φιλίππους. Στις όχθες του ποταμού Γαγ-
γίτη, λίγο έξω από την πόλη συναθροίζονται 
για να προσευχηθούν κάποιες ευσεβείς γυναί-
κες, Εβραίες και Ελληνίδες προσήλυτες στην 
ιουδαϊκή θρησκεία. Σ΄ αυτές τις καλοδιάθετες 
ψυχές απευθύνει το κήρυγμά του ο Παύλος. Η 
πορφυρόπωλις Λυδία ανοίγει την καρδιά της 
στην πίστη του Ναζωραίου. Βαπτίζεται αυτή 
κι όλοι οι άνθρωποι της οικίας της. Ανοίγει 
όμως και το σπίτι της, για να φιλοξενήσει τους 
αποστόλους και για να συνδράμει με όλες της 
τις δυνάμεις στις ανάγκες του ιεραποστολικού 
έργου.

Στους Φιλίππους ο Παύλος επιτελεί ένα 
σημαντικό θαύμα. Με τη δύναμη του Χριστού 
ελευθερώνει μια νεαρή δούλη από το πονηρό 
μαντικό πνεύμα που την διακατέχει. Όμως οι 
κύριοί της εξοργίζονται, γιατί κερδίζουν χρή-
ματα από κάθε μαντεία της δυστυχισμένης κό-
ρης. Καταφεύγουν λοιπόν στους άρχοντες των 
Φιλίππων και συκοφαντούν τους αποστόλους 
ως ταραχοποιούς. Ο Παύλος και ο Σίλας έχουν 
την ιδιότητα του Ρωμαίου πολίτη. Μπορούν 
να την επικαλεσθούν, για να αποφύγουν τις 
επώδυνες και εξευτελιστικές τιμωρίες, αφού 
ο ρωμαϊκός νόμος απαγορεύει να μαστιγώνο-
νται ή να τιμωρούνται χωρίς δίκη οι πολίτες 
της Ρώμης. Αλλά δεν λένε τίποτε. Θεωρούν 
καύχημα και χαρά τους να υποφέρουν για την 
αγάπη του Χριστού. Τους κτυπούν ανελέητα 
με φοβερά ραβδιά και κατόπιν τους ρίχνουν 

στο ανήλιαγο μπουντρούμι της φυλακής. 
Όμως εκεί μέσα, καταπληγω-
μένοι κι αλυσοδεμένοι, ψάλ-
λουν, προσεύχονται, υμνούν 
τον Θεό! Μεγαλείο ψυχής, 
πίστη κι ελπίδα ακλόνητη! Κι 
η απάντηση του Ουρανού δεν 

αργεί να φτάσει. Φοβερός σεισμός σείει συθέ-
μελα τη φυλακή. Πόρτες κλειδαμπαρωμένες 
και αλυσίδες βαρειές πέφτουν μεμιάς. Ο Παύ-
λος καθησυχάζει τον φοβισμένο δεσμοφύλακα 
και του μιλά για τον αληθινό Θεό. Και μέσα 
στη νυχτιά, περασμένα μεσάνυχτα, ο δεσμο-
φύλακας κι όλη η οικογένειά του κατηχούνται 
και βαπτίζονται! Την επόμενη μέρα οι άρχο-
ντες των Φιλίππων, μόλις πληροφορούνται 
ότι οι δύο δέσμιοί τους είναι Ρωμαίοι πολίτες, 
έρχονται μετανοιωμένοι στη φυλακή και τους 
παρακαλούν να αναχωρήσουν.

Ο Παύλος και ο Σίλας, με νωπά χαραγμένα 
στο σώμα τους τα στίγματα των πληγών αλλ΄ 
όμως με ψυχή ακατάβλητη, αναχωρούν για τη 
Θεσσαλονίκη μαζί με τον Τιμόθεο. Ο Λουκάς 
παραμένει στους Φιλίππους για τον στηριγμό 
των νεοφώτιστων πιστών. Όμως ένας ιδιαίτε-
ρος δεσμός αγάπης θα συνδέει για πάντα τον 
Απόστολο Παύλο με τους χριστιανούς των 
Φιλίππων. Αργότερα, στην Προς Φιλιππησί-
ους επιστολή του, θ΄ αφήσει να ξεχειλίσει όλη 
η πατρική στοργή του προς αυτούς: «Αδελφοί 
μου αγαπητοί και επιπόθητοι, χαρά και στέ-
φανός μου!» (Φιλιπ. δ΄, 1). Και οι Φιλιππήσι-
οι συνεργοί και συναθλητές του στο έργο του 
Ευαγγελίου –η Λυδία, η Ευοδία, η Συντύχη, 
ο Κλήμης, ο Επαφρόδιτος κ.ά.- δοξάζουν τον 
Κύριο, γιατί η μικρή τους πόλη αξιώθηκε να 
γίνει η ευλογημένη απαρχή του ευαγγελισμού 
της ελληνικής γης της Μακεδονίας μας.

Κουραστική στ΄ αλήθεια και πολυήμερη η 
οδοιπορία από τους Φιλίππους προς Ανατολάς 
μέσω Αμφιπόλεως και Απολλωνίας. Όμως, τι 
χαρά πλημμυρίζει τις καρδιές των τριών ιερα-
ποστόλων -του Παύλου, του Σίλα και του Τι-
μόθεου- καθώς αντικρύζουν τη Θεσσαλονίκη, 
ζωσμένη στον λευκαφρό των απαλών κυμά-
των του Θερμαϊκού κόλπου! Να ΄χουν πάρει 
άραγε κι οι ανθρώπινες καρδιές σε τούτη τη 

29 Ιουνίου: Εορτή Απ. Παύλου 

Πορεία φωτός και μαρτυρίου (Β΄)
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μεγαλούπολη κάτι απ΄ αυτή την υδάτινη λευ-
κότητα; Μα γιατί να αμφιβάλλουν, αφού τόσοι 
άνθρωποι, πλήθος πολύ, εγκολπώνονται το 
κήρυγμά τους; Αλλά και των φανατικών Ιου-
δαίων η αντίδραση δεν αργεί να εκδηλωθεί. 
Φωνάζουν, οχλαγωγούν, συλλαμβάνουν τον 
Ιάσονα, πιστό χριστιανό που φιλοξενεί τους 
αποστόλους. Ο Ιάσων μετά δυσκολίας κατα-
φέρνει να ξεφύγει από τα άνομα χέρια τους, 
αλλά οι αδελφοί χριστιανοί κρίνουν σωστό 
και συνετό να προφυλάξουν τους αποστόλους. 
Έτσι σε ώρα νυχτερινή αποστέλλουν τον Παύ-
λο και τον Σίλα στη Βέροια, ενώ ο Τιμόθεος 
παρατείνει τη διαμονή του στη Θεσσαλονίκη 
για την ενίσχυση της αρτιγέννητης Εκκλησίας.

Η ολοπρόθυμη υποδοχή του θείου λόγου 
από τους κατοίκους της Βέροιας και η ευγέ-
νεια της ψυχής τους συγκινεί τους αγίους απο-
στόλους. Να όμως που καταφθάνουν και εδώ 
Ιουδαίοι από τη Θεσσαλονίκη, προσπαθώντας 
με τα πλάνα λόγια τους να εξεγείρουν τους 
Βεροιείς εναντίον των αποστόλων. Όμως, με 
τη χάρη του Θεού, κάθε τέτοιος διωγμός μετα-
τρέπεται σε δυναμική αφετηρία για ευρύτερα 
ιεραποστολικά πετάγματα. Ο Παύλος απο-
χαιρετά προσωρινά τον Σίλα και τον Τιμόθεο 
και ταξιδεύει μονάχος του για την πόλη της 
σοφίας, την ένδοξη Αθήνα. Μονάχος του… 
Αλήθεια, πόσο κουράγιο δίνει ο Χριστός στις 
ψυχές που βαθιά Τον αγαπούν! 

Ποιος να ΄ναι τάχα αυτός που αγορεύει 
στο ξακουστό βήμα του Αρείου Πάγου; Είναι 
μήπως φιλόσοφος βαθυστόχαστος ή ρήτορας 
φημισμένος; Όχι, τίποτ΄ απ΄ αυτά. Στον Άρειο 
Πάγο διδάσκει ο θεόφθογγος κήρυκας του 
Ευαγγελίου, ο Απόστολος Παύλος. Αποκαλύ-
πτει στους Αθηναίους ότι ο «άγνωστος Θεός» 

-που γι΄ αυτόν διατηρούν ιδιαίτερο βωμό στην 
κατάμεστη από είδωλα πόλη τους- είναι ο φι-
λάνθρωπος Δημιουργός του ανθρώπου και 
του κόσμου. Είναι Αυτός που δεν κατοικεί σε 
χειροποίητους ναούς, ούτε αποτυπώνεται σε 
περίτεχνα αγάλματα -όπως αυτοί νομίζουν 
για τους ψεύτικους θεούς τους- αλλά πληροί 
ολάκερο το σύμπαν και αναπαύεται στις τα-
πεινές ανθρώπινες καρδιές. Είναι τόσο κοντά 
μας, αφού «εν αυτώ ζώμεν και κινούμεθα και 
εσμέν» (Πράξ. ιζ΄, 28). «Μέσα σ΄ Αυτόν ζούμε 
και κινούμαστε και υπάρχουμε!». Είναι Αυτός 
που ζητά τη μετάνοιά μας, αλλά και μας υπό-
σχεται κάτι ασύλληπτα μεγαλειώδες: την εκ 
νεκρών ανάστασή μας και τη χαρά της αιωνι-
ότητας, δώρα πολύτιμα της αναστάσεως του 
ενανθρωπήσαντος Υιού Του. 

Δυστυχώς όμως οι πιο πολλοί Αθηναίοι, πε-
ριπλεγμένοι στα πλοκάμια και την έπαρση των 
ανθρώπινων φιλοσοφιών, δεν είναι έτοιμοι να 
πιστέψουν. Όμως υπάρχουν και οι καλοπροαί-
ρετες ψυχές, όπως ο Αρεοπαγίτης Διονύσιος, 
η Δάμαρις και μερικοί άλλοι άνθρωποι ευλα-
βικοί, που στης καρδιάς τους το έδαφος είναι 
καλοδεχούμενος ο σπόρος της θείας αλήθειας. 
Με τους λίγους αλλ΄ όμως εκλεκτούς ιδρύεται 
η αρχέγονη Εκκλησία των Αθηνών. 

Μετά από την Αθήνα ο Παύλος κατευθύ-
νεται στην Κόρινθο. Εδώ ξαναβρίσκει την πο-
λύτιμη συντροφιά του Σίλα και του Τιμόθεου, 
που έχουν έλθει από τη βόρεια Ελλάδα. Η 
Κόρινθος στα χρόνια αυτά είναι μία πολυάν-
θρωπη πόλη, που οι κάτοικοί της κυνηγούν 
τον πλούτο και βυθίζονται στην ποικιλώνυμη 
αμαρτία. Κοντά σ΄ αυτά η πεισματική αντίδρα-
ση των Ιουδαίων της Κορίνθου στον λόγο του 
Ευαγγελίου λυπεί βαθύτατα τον Παύλο. Ένα 
σύννεφο απογοητεύσεως καλύπτει τον φωτει-
νό ουρανό της καρδιάς τους. Όμως ο Κύριος 
Ιησούς εμφανίζεται με όραμα στον απόστολό 
Του και τον ενισχύει: «Μη φοβού, αλλά λάλει 
και μη σιωπήσης… διότι λαός εστί μοι πολύς 
εν τη πόλει ταύτη» (Πράξ. ιη΄, 9-10). «Μη φο-
βάσαι. Κήρυττε άφοβα και μη σιωπήσεις, διότι 
έχω πολύ δικό μου λαό στην πόλη αυτή!» Mυ-
ρόπνοες ελπίδες αναρριπίζουν την ιεραποστο-
λική φλόγα της ψυχής του και με αναπτερω-
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μένο θάρρος προσφέρει άφθονα τα ζείδωρα 
νάματα του λόγου του Θεού στις διψασμένες 
ψυχές. Παράλληλα εργάζεται ταπεινά ως σκη-
νοποιός, για να εξοικονομεί τα απαραίτητα για 
τη ζωή του. Υπόδειγμα ακέραιου και ανιδιοτε-
λούς εργάτη του Ευαγγελίου!

Βέβαια κι εδώ τον φθονούν οι φανατικοί 
Ιουδαίοι. Τον οδηγούν στον ανθύπατο Γαλλί-
ωνα, να για να τον καταδικάσει, αλλά αυτός 
δεν αποδέχεται το αίτημά τους. Ο Παύλος 
παραμένει στην Κόρινθο περισσότερο από δε-
καοκτώ μήνες. Από εδώ γράφει και στέλλει τις 
δύο επιστολές Προς Θεσσαλονικείς, που βρί-
σκονται θησαυρισμένες στην Καινή Διαθήκη. 
Κι όχι μόνο οδηγεί ψυχές στον Χριστό, αλλά 
ακολουθώντας το παράδειγμα του Κυρίου 
αναδεικνύει συνεχιστές του έργου του, διάκο-
νους της θείας αλήθειας, πρόσωπα με πόθο να 
εργαστούν για τη δόξα του Χριστού: Ακύλας, 
Πρίσκιλλα, Κρίσπος, Στεφανάς, Έραστος, Zη-
νάς, Σωσθένης, Τέρτιος, Χλόη, Φοίβη! Ονόμα-
τα άγια, ψυχές δοσμένες στο έργο της ιεραπο-
στολής, καύχημα της Ελλάδας μας! 

Από την Κόρινθο ο Παύλος διασχίζει με 
καράβι τα γαλανά νερά του Αιγαίου πελάγους 
και μετά από ένα σταθμό στην Έφεσο φτάνει 
στην Καισάρεια της Παλαιστίνης, μεταβαίνει 
στα Ιεροσόλυμα και καταλήγει στην Αντιό-
χεια της Συρίας, από όπου ξεκίνησε. Η δεύτερη 
αποστολική περιοδεία έχει ολοκληρωθεί. Μα 
τα ελληνόπουλα κάθε γενιάς ευγνωμονούν 
τον μεγάλο απόστολο, γιατί οι δικοί του κόποι, 
οι δικές του θυσίες έκαναν ν΄ ανατείλει στον 
ορίζοντα της αγαπημένης πατρίδας μας το 
ανέσπερο και γλυκό φως του Κυρίου μας Ιησού 
Χριστού, διαλύοντας τα σκοτάδια της πλάνης 
και της ειδωλολατρίας και οδηγώντας για αιώ-
νες τώρα τις ψυχές αναρίθμητων Ελλήνων στη 
χαρά και στην αλήθεια της εν Χριστώ ζωής. 

Γ΄ Αποστολική Περιοδεία 
Μικρά Ασία 
Ο απόστολος Παύλος ως αληθινός εργάτης 

του Ευαγγελίου δεν επαναπαύεται στις πρώτες 
ιεραποστολικές επιτυχίες. Τον συνέχει η ευθύ-
νη για καλλιέργεια των πιστών σε βάθος, για 
συνέχεια και εδραίωση του ιεραποστολικού 

έργου. Γνωρίζει πως η πρώτη φορά θέλει πό-
τισμα τακτικό και φροντίδα επιμελημένη για 
να καρποφορήσει. Γι΄ αυτό το 53 μ.Χ. ξεκινάει 
για την τρίτη ιεραποστολική περιοδεία του με 
σκοπό να επιστηρίξει τις τοπικές Εκκλησίες 
που με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού είχε 
ιδρύσει στις δύο προηγούμενες περιοδείες του. 

Από την Αντιόχεια της Συρίας περνά στη 
γη της Μικρασίας. Αλήθεια, πόση χαρά νιώ-
θουν οι Χριστιανοί της Ταρσού, της Δέρβης, 
των Λύστρων, του Ικονίου, καθώς ξαναβλέ-
πουν το σεβαστό πρόσωπο του πρώτου δα-
σκάλου τους, του ανθρώπου που τους οδή-
γησε από το σκοτάδι της ειδωλολατρίας στο 
φως της χριστιανικής αλήθειας. Όμως για τον 
φλογερό απόστολο του Χριστού δίπλα στο 
οργωμένο χωράφι υπάρχει πάντα και ένας και-
νούργιος, άσκαφτος αγρός, που με υπομονή 
προσμένει το αλέτρι του πνευματικού γεωρ-
γού. Γνωρίζει ο Παύλος να συνδυάζει την πε-
ραιτέρω καλλιέργεια των παλαιών μαθητών 
με την αναζήτηση νέων ψυχών που διψούν για 
του Χριστού «το ύδωρ το ζων». Έτσι τα βήματά 
του τον φέρνουν στην Έφεσο, τη μεγαλούπολη 
της ιωνικής ακτής, την πόλη όπου δεσπόζει η 
λατρεία της θεάς Αρτέμιδος.

Στην Έφεσο βρίσκει δώδεκα ανθρώπους 
που έχουν λάβει το βάπτισμα του Ιωάννου του 
Προδρόμου, αλλά όμως αγνοούν το χριστια-
νικό βάπτισμα και τη δωρεά του Αγίου Πνεύ-
ματος. 

(Συνεχίζεται)

(Αρχιμ. Ανδρέα Περδίκη, 
εκδ. Ορθ. Ιεραπ. Αδελφότητος 

«Ο Καλός Ποιμήν», Λευκωσία 2014)
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ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ
κοντά στους Αγίους

Ο όσιος Φαντίνος ο θαυματουργός 
καταγόταν από την Καλαβρία (Μ. 
Ελλάδα). Από μικρός ήταν πιστός και 
ενάρετος. Στη ζωή του διάλεξε τον 
δρόμο της ασκήσεως. Διέλαμψε με την 
οσιακή βιοτή του και πολλοί έγιναν 
μαθητές του. Ο Θεός τού έδωσε και το 
θαυματουργικό χάρισμα. Σε ηλικία 60 
χρόνων πήρε δύο από τους μαθητές 
του και πήγε στην Πελοπόννησο 
όπου εγκαταστάθηκε για λίγο καιρό 
στην Κόρινθο. Κατόπιν επισκέφτηκε 
την Αθήνα και τη Λάρισα και τέλος 
τη Θεσσαλονίκη, όπου έμεινε οκτώ 
ολόκληρα χρόνια. Επηρέασε τις 
εξελίξεις των γεγονότων με το 
προφητικό του χάρισμα και αγκάλιασε 
με πολλή αγάπη τα χαμηλά κοινωνικά 
στρώματα που σπρώχνονταν στο 
περιθώριο. Υπηρετώντας το Ευαγγέλιο 
απεβίωσε ειρηνικά υπέργηρος το 
974. Ο τάφος του αναδείχθηκε πηγή 
παντοίων ιαμάτων. Η  μνήμη του 
τιμάται στις 30 Αυγούστου.

Ο όσιος Παμβώ διέλαμψε ανάμεσα 
στους ασκητές του όρους της Νιτρίας, 
κοντά στον Νείλο. Μαθήτευσε στον 
καθηγητή της ερήμου Μ. Αντώνιο, ο 
οποίος είπε κάποτε για τον μαθητή του 
ότι το Πανάγιο Πνεύμα κατασκήνωσε 
μόνιμα μέσα του. Ο όσιος προσήλκυσε 
κοντά του πλήθος κόσμου κι ήταν γι΄ 
αυτούς ζωντανό πρότυπο σε όλα: στην 
ευσέβεια, στην ομιλία, στη σιωπή, στη 
συμβουλή, στη γνώση, στη σοφία, 
στην αγάπη. Δίδασκε όλους να είναι 
σπλαχνικοί και να έχουν καθαρή τη 
συνείδησή τους απέναντι στον πλησίον 
κι έλεγε χαρακτηριστικά: «Αν έχεις 
καρδιά, μπορείς να σωθείς». Ανέδειξε 
θαυμάσιους μαθητές. Το τέλος του 
υπήρξε ειρηνικό. Τον κήδεψαν τα 
πνευματικά του παιδιά, δοξολογώντας 
τον Θεό που τους αξίωσε να έχουν 
έναν τέτοιο πνευματικό πατέρα. Τη 
μνήμη του τιμάμε στις 18 Ιουλίου.

ΟΣΙΟΣ ΦΑΝΤΙΝΟΣ

Μ.-Α. Ανδρέου & Δ. Κόντη, Α΄ Λυκ.

ΟΣΙΟΣ ΠΑΜΒΩ
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Θυμήσου όπου πας, στιγμές χαράς..!

Ο στίχος αυτός, στίχος ενός από τα 
πολύ παλιά κατασκηνωτικά τραγούδια, εκ-
φράζει, πιστεύω, άριστα το κατασκηνωτικό 
πνεύμα και γι΄ αυτό δεν θα μπορούσα να 
βρω καλύτερη αρχή γι΄ αυτό το μικρό αφι-
έρωμα. Πράγματι, μια Χριστιανική Κατα-
σκήνωση προσφέρει κάτι το ανεπανάληπτο 
στα παιδιά που ζουν για λίγες ημέρες σε 
αυτή την «πολιτεία αγάπης»: μια ζωή τε-
λείως διαφορετική από αυτή της πόλης, μια 
ζωή εν Χριστώ. 

Είναι μεγάλη και αξιέπαινη η προσπά-
θεια που γίνεται από Μητροπόλεις και συλ-
λόγους -ένας από αυτούς είναι και ο δικός 
μας, η «Κοινωνική Προσπάθεια»- να κρα-
τηθεί η φλόγα της πίστης, η Μυστηριακή 
ζωή και κυρίως το πνεύμα της αγάπης στον 
Χριστό μας και την Πατρίδα μας αναμμένη 
στις ψυχές των παιδιών, τα οποία στη δύ-
σκολη καθημερινότητα που ζούμε μαστί-
ζονται από λάθος πρότυπα και τρόπο ζωής 
που τους προσφέρει μόνο πνευματικό σκο-
τάδι. 

Για λίγες μέρες, λοιπόν, τα παιδιά με-
ταφέρονται σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν 
μικρό Παράδεισο, όπου επικοινωνούν και 
ενώνονται με τον Θεό μέσω της καθημερι-
νής προσευχής και κυρίως μέσω των Μυ-
στηρίων της Ι. Εξομολογήσεως και της Θ. 
Ευχαριστίας. Φυσικά δεν μένουμε μόνο 
εκεί. Η κατασκήνωση δίνει στα παιδιά την 
ευκαιρία να μην σταματούν να 
μαθαίνουν πράγματα για την 

Πίστη τους και την Πατρίδα τους μέσω του 
Αγιογραφικού Αναγνώσματος και των Σε-
μιναρίων αντίστοιχα, αλλά και να ανακα-
λύπτουν και να καλλιεργούν τα χαρίσματά 
τους μέσω ποικίλλων δραστηριοτήτων και 
αθλημάτων, ακολουθώντας το «νους υγιής 
εν σώματι υγιεί». Σημαντικό ρόλο στην όλη 
αυτή προσπάθεια παίζει η όλη οργάνωση 
του κατασκηνωτικού προγράμματος, αφού 
τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας 
κάνουν όμορφα πράγματα, παίζουν ενδι-
αφέροντα ομαδικά παιχνίδια και γενικά 
απασχολούνται δημιουργικά.  Ας το ζήσου-
με μαζί, βήμα-βήμα…

Μια κατασκηνωτική ημέρα ξεκινάει με 
το εγερτήριο, στο οποίο τα παιδιά αμέσως 
πηγαίνουν για την πρωινή γυμναστική, τον 
πιο δυναμικό τρόπο να ξεκινήσει όμορφα η 
μέρα και να ξυπνήσει το σώμα και ο νους. 
Μετά την ατομική καθαριότητα ακολουθεί 
η πρωινή προσευχή στην Εκκλησία και το 
Αγιογραφικό ανάγνωσμα, όπου δίνεται και 
το σύνθημα της ημέρας το οποίο καλλιερ-
γείται από τα παιδιά σε όλη τη διάρκειά της. 
Έπειτα ακολουθεί το σημαιοστάσιο όπου 
τα παιδιά πραγματοποιούν με προσοχή και 
ζωντάνια την έπαρση της Σημαίας ψάλλο-
ντας δυνατά τον Εθνικό μας Ύμνο, αποδί-
δοντας έτσι σεβασμό στα Ιερά της Πατρί-
δας μας. Η ημέρα συνεχίζει με το πρωινό 
και την καθαριότητα των σπιτιών και όλων 
των κοινόχρηστων χώρων από τα παιδιά, 

που μαθαίνουν 
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ρούμε στο σημαιοστάσιο, όπου γίνεται η 
υποστολή της σημαίας και η κάθε ομάδα 
αποσύρεται να συζητήσει ή να προετοι-
μάσει κάποιο σκετσάκι για να διασκεδάσει 
την υπόλοιπη κατασκήνωση στην τραπε-
ζαρία. Η ώρα του δείπνου και όλων των 
γευμάτων είναι ιερή και ιδιαίτερα ζεστή και 
αγαπητή, καθώς είναι όλη η κατασκήνωση 
μαζί, προσεύχεται και χαίρεται σε οικογε-
νειακό κλίμα, πράγμα που πλέον έχει εκλεί-
ψει στα περισσότερα ίσως σπίτια λόγω του 
σύγχρονου τρόπου ζωής. 

Ακολουθεί η «ώρα ομάδος», όπου όλη η 
ομάδα συζητά για τη μέρα που πέρασε κά-
νοντας μια ανασκόπηση, και τέλος φτάνει 
η ώρα της βραδινής προσευχής. Κάτω από 
τα αστέρια, στην αγκαλιά του Θεού, ηρε-
μούμε και ανοίγουμε τις ψυχές μας στον 
ουράνιο Πατέρα. Η μέρα κλείνει με ευλο-
γημένο ύπνο. 

Όσα λόγια κι αν γράψουμε εδώ, δεν 
μπορούν να εκφράσουν τις αναμνήσεις και 
τα βιώματα της κατασκήνωσης, στη διάρ-
κεια της οποίας νιώθουμε ότι ο ίδιος ο Κύ-
ριος έρχεται κοντά μας και γεμίζει τη ζωή 
και την ψυχή μας με χαρά και αγάπη. 

Σημαντικό ρόλο παίζει το γενικό σύν-
θημα της κάθε περιόδου, αφού τα ονόματα 
των ομάδων και τα συνθήματα -οι λεγόμε-
νες κραυγές- της κάθε ομάδας αφορμώνται 
από αυτό. Φέτος, λόγω των πρόσφατων 
γεγονότων της Μακεδονίας, σύνθημά μας 

ήταν η κλήση του Αποστόλου 
Παύλου από τον Θεό μέσω ορά-
ματος να περάσει στην Ελλάδα, 
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να ανταποκρίνονται στην ανάγκη να 
διατηρείται ο χώρος τους καθαρός, 
πάντα με την καθοδήγηση των έμπει-
ρων ομαδαρχών τους. Μετά την επι-
θεώρηση από το αρχηγείο ξεκινάει το 
πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα. Μπά-
σκετ, βόλεϊ, τένις, πινγκ-πονγκ και 
ομαδικά παιχνίδια διασκεδάζουν τους 
κατασκηνωτές, βοηθούν στη διατήρηση 
καλής φυσικής κατάστασης, αλλά τα τους 
εξασκούν και στην συνεργασία, την ομαδι-
κότητα και την ευγενή άμιλλα. 

Στην Κατασκήνωση τα παιδιά έχουν την 
ευχέρεια να μάθουν πολλά και ενδιαφέρο-
ντα πράγματα μέσω των Κατασκηνωτικών 
Σεμιναρίων, στα οποία ειδικοί και καθηγη-
τές του σχολείου παρουσιάζουν στα παιδιά 
θέματα επιστημονικά, ιστορικά, καλλιτε-
χνικά και πολλά ακόμα! Έτσι, τα παιδιά δεν 
σταματούν ούτε το καλοκαίρι να διευρύ-
νουν τους ορίζοντές τους και να αναπτύσ-
σουν κριτική σκέψη… 

Έρχεται η ώρα του μεσημεριανού φα-
γητού. Κάθε μέρα μια ομάδα, που καλείται 
«ομάδα αγάπης», αναλαμβάνει τη διακονία 
της υπόλοιπης κατασκήνωσης στην τραπε-
ζαρία: κάνοντας…αγάπη (όπως λέμε στα 
μοναστήρια μας) γίνεται διάκονος όλης της 
κατασκήνωσης! Γίνεται προσευχή και ακο-
λουθεί το γεύμα, φτιαγμένο με πολλή αγά-
πη και φροντίδα από τα μέλη της κουζίνας, 
αλλά στη συνέχεια τραγουδάμε αγαπημένα 
κατασκηνωτικά τραγούδια, συζητάμε, παί-
ζουμε και συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς! 
Ακολουθεί η μεσημβρινή κατάκλιση. 

Το απογευματινό γλύκισμα ακολουθούν 
αθλητικές δραστηριότητες ασταμάτητα 
μέχρι την ώρα του δείπνου. Ξανά, με στρα-
τιωτικό βήμα και παραγγέλματα προχω-
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στη Μακεδονία μας, να διδάξει τον Χριστό 
και να φέρει την πολυπολιτισμική κοινω-
νία της Ευρώπης πιο κοντά στην αλήθεια: 
«διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν» 
(Πράξ. 16, 9). 

Η Κατασκήνωση δεν λειτουργεί χωρίς 
στελέχη και αρχηγείο που φροντίζουν από 
καιρό για την οργάνωση της κατασκήνω-
σης. Δεν λειτουργεί επίσης χωρίς ανθρώ-
πους που να φροντίζουν για την καθη-
μερινή καθαριότητα και τη σίτιση τόσων 
ατόμων. Τα γεύματα αποτελούνταν από 
ποιοτικό σπιτικό φαγητό, ήταν φτιαγμένα 
από αφανείς ήρωες με αγάπη Χριστού και 
αυταπάρνηση. 

Είναι μεγάλη ευλογία η Κατασκήνωση 
από τον Θεό προς εμάς, να συνεχίζουμε το 
έργο της ιεραποστολής και της κατήχησης 
των παιδιών, που έχουν τόσο πολύ ανάγκη 
τον Χριστό και μια ζωή μακριά από άγχος 
και φόβο. Σίγουρα παραλείπω πράγμα-
τα, αφού, όπως προείπα, είναι δύσκολο να 
αποτυπωθεί το βίωμα αυτό. Μόνο οι καρ-
διές όσων το έζησαν μπορούν να ταξιδέ-
ψουν πάλι μέσα σε αυτή την ευλογία που 
λέγεται «Χριστιανική Κατασκήνωση». Ας 
κρατήσουμε λοιπόν όσα πήραμε και όσα 
ακούσαμε φέτος και ας τα φυλάξουμε ως 
πολύτιμο θησαυρό στην ψυχή μας, μέχρι 
την επόμενη φορά...!

 
Δημ. Γιαλούρης, Ομαδάρχης,

Τελειόφ. Θεολογίας Παν/μίου Αθηνών 

Ο Χριστός, η Αλήθεια και η Ζωή

Το φετινό κεντρικό σύνθημα της Κατα-
σκήνωσης είχε ως στόχο του να συνδέσει 
τα σύγχρονα εθνικά γεγονότα με εκείνα 
των Πράξεων των Αποστόλων. Όπως άλ-
λοτε ο Μακεδόνας των Πρά-
ξεων, εκφράζοντας την ανά-
γκη της τότε Ευρώπης, κάλεσε 

τον Απόστολο Παύλο να την μυ-
ήσει στο Ευαγγέλιο, έτσι κι εμείς 
αντιλαμβανόμενοι όσο ποτέ την 
ανάγκη της σύγχρονης αλλο-
τριωμένης Ευρώπης προσφεύ-
γουμε στο ίδιο κάλεσμα: "Διαβάς 
εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν". 
Καθόλου τυχαία λοιπόν, σε μια εποχή που 
αφενός αμφισβητείται η ελληνικότητα της 
Μακεδονίας μας και αφετέρου βάλλεται ο 
χριστιανικός χαρακτήρας της Ευρώπης, η 
Κατασκήνωση προβάλλει το παρόν χωρίο 
των Πράξεων ως μαρτυρία της ιστορικής 
αλήθειας. Ενστερνιζόμενοι την προτροπή 
του Αποστόλου των Εθνών «μιμηταί μου 
γίνεσθε», μαθαίνουμε στα πλαίσια της κα-
τασκήνωσης να αγωνιζόμαστε για την επι-
κράτηση της αλήθειας με το να «προϊστά-
μεθα καλών έργων».  

Κι όλα αυτά επιτυγχάνονται στα πλαί-
σια της συμβίωσης αυτές τις φαινομενικά 
λίγες δέκα ημέρες, όπου ο νέος και η νέα 
δοκιμάζει να ζήσει την καθημερινότητα με 
έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο. Οι στιγ-
μές που ζήσαμε φέτος, οι φιλίες που είδαμε 
να ανθίζουν και οι σκέψεις που μοιραστή-
καμε θα μείνουν βαθιά ριζωμένες στις καρ-
διές στελεχών και κατασκηνωτών! 

Αδ. Τσουρουφλή, Ομαδάρχισσα, 
Φοιτ. Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών

Μια Κοινωνία γαλήνης και αγάπης

Η κατασκήνωση αυτή διαφέρει σίγουρα 
από τις άλλες, τις επαγγελματικές κατα-
σκηνώσεις. Από την πρώτη μέρα καταλα-
βαίνεις ότι σκοπός αυτής της κατασκήνω-
σης δεν είναι μόνο να περάσεις καλά, αλλά 
να φύγεις καλύτερος άνθρωπος από εκεί. 
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Το σημαντικότερο για μένα 
είναι σίγουρα οι φιλίες από την 
κατασκήνωση. Πιστεύω πως με 
τους ανθρώπους που δενόμαστε 
στην κατασκήνωση δημιουργού-
με πολύ δυνατές και ανθεκτικές 
στον χρόνο σχέσεις. Προσωπικά 

φέτος ήταν η 5η και η καλύτερη χρονιά που 
έρχομαι στην κατασκήνωση των Εκπαιδευ-
τηρίων «Απ. Παύλος». Είναι ένα μέρος που 
πραγματικά μπορείς να βρεις τον εαυτό 
σου. Είναι αποκομμένο από τον κόσμο της 
καθημερινής μας ζωής. Κυριαρχεί γαλήνη, 
η οποία σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά στον 
Θεό, να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό, 
να ηρεμήσεις ξεχνώντας τα προβλήματά 
σου και να κάνεις παρέα με άλλα παιδιά. 
Μαθαίνεις να είσαι ανεξάρτητος, αλλά και 
να συνεργάζεσαι και πιστεύω ότι φεύγεις 
και λίγο πιο ώριμος. 

Δυο στοιχεία στα οποία θέλω να ανα-
φερθώ πιο συγκεκριμένα είναι τα εξής: 
Πρώτα, το καλό φαγητό, που είναι σίγουρα 
ένας ακόμη λόγος για τον οποίο έρχομαι. 
Γι΄ αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τις «Κυ-
ρίες της αγάπης», όπως ονομάζονται, που 
μας μαγειρεύουν με τόση φροντίδα αφι-
λοκερδώς. Ύστερα, το ότι στο τέλος κάθε 
ημέρας μια ομάδα ετοιμάζει ένα θεατρικό, 
για να ψυχαγωγήσει τους άλλους. Και φέ-
τος ξεδιπλώσαμε το έμφυτο ταλέντο της 
υποκριτικής μας, που βέβαια συμπλήρωσε 
το ταλέντο του σεναριογράφου… 

Όπως είπα και πριν, φέτος ήταν η 5η 
χρονιά μου και μπορώ να πω πια με σιγου-
ριά ότι αυτή η κατασκήνωση λειτουργεί 
σαν ένα δεύτερο σπίτι για μένα και ότι οι 
άνθρωποι που την λειτουργούν σου δίνουν 
απλόχερα αγάπη. Πιστεύω πως γι΄ αυτόν 
τον λόγο γυρίζουμε όλοι τόσο αλλαγμένοι. 

Τέλος, η φετινή ήταν η καλύτερη χρονιά 
για μένα, γιατί γνώρισα πολύ ιδιαίτερους 
ανθρώπους με τους οποίους δέθηκα πολύ. 
Ευχαριστώ που μου δόθηκε η ευκαιρία να 
γράψω τις εμπειρίες μου σε αυτό το κειμε-
νάκι, ήταν τιμή μου.

                    Αθηνά Βαλάκα, 
Β΄ Γυμνασίου

Κατασκήνωση: Ενέργεια & ωφέλεια!

Η κατασκηνωτική περίοδος φέτος, όπως 
κάθε χρόνο, ήταν υπέροχη!

Πάντα, από την πρώτη μέχρι και την 
τελευταία στιγμή της κάθε περιόδου νιώ-
θω πως είμαι γεμάτος ενέργεια και χαρά, 
ζώντας όλα όσα μου προσφέρει: παιχνίδι, 
ψυχαγωγία, πνευματική ωφέλεια. Πιστεύω 
πως στην κατασκήνωση κάνω τις καλύτε-
ρες φιλίες μου και περνάω ποιοτικά τον 
χρόνο μου.

Θέλω να ευχαριστήσω το Αρχηγείο, 
τους ομαδάρχες και τις Κυρίες της Αγάπης, 
για όλους τους κόπους που κάνουν για τη 
λειτουργία της κατασκήνωσης. Ελπίζω να 
μας αξιώσει ο Θεός να βρεθούμε πάλι του 
χρόνου στον ίδιο ευλογημένο χώρο, με 
ακόμη περισσότερη εγρήγορση να ωφελη-
θούμε από όσα ζήσουμε.

Να έχουμε όλοι έναν καλό χειμώνα με 
ζεστές αναμνήσεις από την αγαπημένη μας 
κατασκήνωση!

 
Καλή αντάμωση,

Στέφανος Γεωργαντής, 
Β΄ Γυμνασίου
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•Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια από 
τότε που αναγκάστηκα να ξενιτευτώ. Η 
οικογένειά μου ήταν σε δεινή οικονομι-
κή κατάσταση. Και εγώ ήμουν το πρώτο 
από τα οκτώ παιδιά της οικογένειάς μου. 
Έπρεπε να αναλάβω την ευθύνη για τη 
συντήρηση των αδερφιών μου, που ακό-
μα πήγαιναν σε μικρές τάξεις του Δημο-
τικού.

Τότε ανακοίνωσα στους αδύναμους 
πια γέροντες γονείς μου την απόφαση 
που είχα πάρει. Έπειτα από κλάμα και 
οδυρμούς κατάφερα να πάρω την ευχή 
τους και εντός ολίγου διαστήματος να 
αναχωρήσω για την Κάλυμνο, όπου θα 
γινόμουν σφουγγαράς… 

Στο νησί οι δυσκολίες και οι αντιξο-
ότητες ήταν πολλές, αφού κανείς δεν 
με γνώριζε, ούτε είχα προϋπηρεσία στο 
επάγγελμα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που 
αναγκάστηκα να κοιμηθώ στο κοίλωμα 
κάποιας πόρτας, γιατί δεν είχα ακόμα 
δουλειά και χρήματα. Ευτυχώς όμως η 
πρόσληψή μου σε μία μεγάλη μπρατσέρα 
δεν άργησε πολύ κι έτσι άρχισα να στέλ-
νω το μεροκάματό μου στη δυστυχισμένη 
μου οικογένεια. Γνώρισα πολλούς αν-
θρώπους σαν εμένα, που είχαν έρθει από 
το χωριό τους γι΄ αυτόν τον ιερό σκοπό. 
Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα απέ-
κτησα πολλούς φίλους. Η δουλειά μου 
όμως συνεχιζόταν με αμείωτο ρυθμό…

Σήμερα, μετά από 20 χρόνια σκληρής 
δουλειάς, με κινδύνους και αντιξοότητες, 
έχω πλέον τη δική μου μπρατσέρα και 
ένα κατάστημα πώλησης σφουγγαριών 
που -δόξα τω Θεώ- μου αποφέρει πολλά 

έσοδα. Από όλη τη ζωή μου, λοιπόν, ένα 
έμαθα καλά κι έχω να θυμάμαι: «Τα αγα-
θά κόποις κτώνται». 

Ελένη Ανδρέου, Β΄ Γυμν. 

•Χρόνια τώρα εργαζόμουν σε εταιρεία 
κοντά στην οικογένειά μου. Ο μισθός 
ήταν όμως χαμηλός, αφού μάλιστα η πε-
ριοχή μας έπεσε σε βαθιά οικονομική 
κρίση. 

Οι γονείς μου δεν είχαν αρκετά 
εισοδήματα για να ζήσουμε. Κάτι 
έπρεπε να κάνουμε κι ως εγώ ως 
μεγαλύτερη όφειλα να συνει-
σφέρω πολύ στα οικονομικά μας. 
Ενημερώθηκα από ένα στενό οι-
κογενειακό μας φίλο καπετάνιο πως 
ψάχνει ένα νέο παιδί για σφουγγαρά. 
Ήταν η ευκαιρία που έψαχνα! Προθυμο-
ποιήθηκα να πάω στα καράβια μαζί του, 
μια που ο μισθός ήταν καλός. Μία μέρα 
αφού πήρα την απόφαση, μίλησα στους 
γονείς μου και το επόμενο σούρουπο θα 
έφευγα με τον καπετάνιο.

Η μητέρα μου κατέρρευσε. Δεν ήθελε 
με τίποτα η μοναδική της κόρη να φύγει 
από τη στεριά. Φοβόταν πως θα με χάσει 
στα καράβια που θαλασσοδέρνονται σε 
κάθε κακοκαιρία. Ο πατέρας συμφώνη-
σε μαζί μου, όπως και τα δύο μικρότερα 
αδέρφια μου. Πέρα από την οικονομική 

Η δική μου θαλασσινή ιστορία
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μας ανάγκη, είχε όνειρο να με δει κι εμέ-
να καπετάνισσα, να με θαυμάζει όλο το 
χωριό. Εν τέλει κατάφερα να πείσω και 
τη μητέρα μου και τη διαβεβαίωσα πως 
θα φροντίζω τον εαυτό μου, για να είμαι 
πάντα καλά. Έτσι, το επόμενο σούρουπο 
άφησα τη στεριά… 

Πατέρα και μητέρα, θα σας κάνω πε-
ρήφανους! 

Δήμητρα Μήνου, Β΄ Γυμν.

•Θυμάμαι που, όταν ήμουν 
πιο μικρός, η μητέρα μου διη-
γιόταν σε μένα και στις αδερφές 

μου τα ταξίδια του πατέρα μου 
στα ξένα, τότε που ταξίδευε κι αυτή 

μαζί του. Αμέτρητες ήταν τότε οι φορές 
που προσποιούμουν κι εγώ τον ταξιδευ-
τή στην τεράστια καταπράσινη αυλή του 
σπιτιού μας με βάση όσα είχα ακούσει.  

Έτσι, άλλες φορές βρισκόμουν μέσα 
στα φουρτουνιασμένα κύματα του Ειρη-
νικού Ωκεανού, άλλες πέρναγα τα μυ-
στηριώδη νερά του Τριγώνου των Βερ-
μούδων και άλλες πάλι ταξίδευα στην 
παγωμένη και απομακρυσμένη Ανταρ-
κτική. Μετά τον θάνατο του πατέρα μου 
όμως αυτά πολύ σύντομα από φαντασία 
ενός 5χρονου αγοριού έγιναν η πραγ-
ματικότητα ενός 19χρονου παλικαριού. 

Ενός παλικαριού, που, αν και δεν ήξερε 
ακόμα καλά καλά τον κόσμο γύρω του, 
έφυγε ως ναυτικός στις ξένες θάλασσες, 
για να ζήσει τις αδερφές και τη μονάκριβη 
μητέρα του…

Σοφία Χασάπη, Β΄ Γυμν.

•Ξημέρωσε η Τρίτη 7 Αυγούστου 2019. 
Ο άντρας μου δεν είχε γυρίσει ακόμα από 
τα σφουγγαράδικα, αν και η ώρα είχε 
περάσει. Ανησύχησα. Σκέφτηκα να πάω 
στον καπετάνιο του άντρα μου και να ρω-
τήσω τι είχε γίνει, μα τα πόδια μου δεν με 
βαστούσαν. Βυθίστηκα στον καναπέ και 
περίμενα να έρθει στο σπίτι ο Γιώργος, ο 
μονάκριβος γιος μου, που έλειπε κι αυτός 
από νωρίς στη δουλειά του. Πραγματικά, 
σε λίγο άκουσα κλειδί στην πόρτα. Μπή-
κε ο Γιώργος κι αμέσως του είπα να πάει 
στον καπετάνιο να ρωτήσει για τον πατέ-
ρα του. Το παιδί έφυγε αμέσως. Περίμε-
να περίπου μία ώρα. Από την αγωνία μου 
δεν μπορούσα να κάνω τίποτα… Είχα 
ακινητοποιηθεί. Κάποια στιγμή άκουσα 
ένα βαρύ χτύπημα στην πόρτα. Έτρεξα 
γρήγορα και άνοιξα. Το παιδί μου στεκό-
ταν εκεί λυπημένο, σχεδόν έκλαιγε. Άρχι-
σα να του μιλάω γρήγορα. Τον ρωτούσα 
τι έπαθε. Μα δεν απαντούσε. Μόνο με 
κοιτούσε θλιμμένο. Τότε είδα ότι είχε φέ-
ρει μαζί του ένα σάκο. Ευθύς τον πήρα και 
τον άνοιξα. Είχε ρούχα. Τα αναγνώρισα 
αμέσως. Και κατάλαβα τι είχε συμβεί…

Αθανασία Δημητριάδη, Β΄ Γυμν.

Η δική μου θαλασσινή ιστορία

Ο Πυρσός
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-Αχ γιαγιά από τότε περνούσε δεινά η Κύ-
προς μας;

-Ναι, από πολύ παλιά. Αλλά, από το ση-
μείο που σου είπα, το νησί μας δεν μένει πια 
για πολύ καιρό ελεύθερο. Ώσπου  να ελευ-
θερωθεί από τον έναν κατακτητή έρχεται ο 
επόμενος… Η Οθωμανική κατάκτηση είχε 
ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας Τουρκο-
κυπριακής κοινότητας στην Κύπρο. Ο πλη-
θυσμός αυτός προήλθε από τους στρατιώτες 
του Οθωμανικού στρατού που εγκαταστά-
θηκαν στο νησί και από Χριστιανούς που 
υποχρεωτικά έγιναν μουσουλμάνοι. Σύμφω-
να με την τελευταία και επίσημη απογραφή 
του 1960, όταν η Κύπρος έγινε ανεξάρτητη 
δημοκρατία, η Τουρκοκυπριακή κοινότητα 
αποτελούσε το 18,3% του συνόλου του πλη-
θυσμού της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια της 
Οθωμανικής περιόδου υπάρχουν γραπτές 
μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες Έλληνες 
και Τούρκοι της Κύπρου αγωνίστηκαν μαζί 
εναντίον του καταπιεστικού ζυγού των Οθω-
μανών. Η Οθωμανική κυριαρχία διήρκεσε μέ-
χρι το 1878, όταν ο φόβος της Υψηλής Πύλης 
για ρωσική επίθεση οδήγησε σε συμφωνία 
μεταξύ της Βρετανίας και της Τουρκίας που 
προνοούσε για την παραχώρηση της Κύπρου 
στη Βρετανία ως αντάλλαγμα για βοήθεια 
από τη Βρετανία στην Τουρκία σε περίπτωση 
Ρωσικής επίθεσης στα σύνορα των τουρκι-
κών επαρχιών. Από εδώ, παιδί μου, μπαίνουμε 
στην τελική ευθεία…

-Για την εισβολή;
-Ναι, απάντησε θλιμμένα η γιαγιά.

Οι Ελληνοκύπριοι είδαν την ανάληψη της 
διακυβέρνησης της Κύπρου από τους Βρετα-
νούς ως μεταβατικό στάδιο για την παραχώ-
ρηση της Κύπρου στην Ελλάδα, αίτημα που 
επανειλημμένα υπέβαλλαν στη Βρετανία. Η 
Βρετανία απέρριψε το αίτημα, ισχυριζόμενη 
ότι χρειαζόταν την Κύπρο για να εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις της στην περιοχή. Η Βρετα-
νική κυριαρχία διήρκεσε μέχρι τον Αύγουστο 
του 1960, όταν, ύστερα από αιματηρό τετρα-
ετή απελευθερωτικό αγώνα εναντίον των 
Βρετανών, η Κύπρος ανακηρύχθηκε σε ανε-
ξάρτητη Δημοκρατία. Αυτό έγινε με τις συμ-
φωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, που, 
παρά την ανεξαρτησία που προσέφεραν στην 
Κύπρο, δημιούργησαν πολλά προβλήματα 
στο καινούργιο κράτος που προσπαθούσε να 
σταθεί στα πόδια του.

-Κι έτσι έχουμε φτάσει περίπου 10 χρόνια 
πριν την εισβολή. Τότε γεννήθηκα κι εγώ.

-Τώρα μου έλυσες, γιαγιά, την απορία πό-
σων ετών ήσουν όταν έφυγες.

-Άκου πώς φτάσαμε εκεί… Ένα τμήμα της 
μειονότητας των τουρκοκυπρίων με την κα-
θοδήγηση της Τουρκίας δημιουργούσε συνέ-
χεια ζητήματα, ώσπου, χρησιμοποιώντας ως 
πρόσχημα το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 
1974, που πραγματοποίησε η τότε Ελληνική 
Στρατιωτική Χούντα εναντίον της Κυπριακής 
Κυβέρνησης, η Τουρκία εισέβαλε στην Κύπρο 
στις 20 Ιουλίου 1974. Περίπου 40.000 Τούρκοι 
στρατιώτες αποβιβάστηκαν στο νησί, κατά 
παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
των Συνθηκών Εγγύησης, Εγκαθίδρυσης και 

Κύπρος: Μια ιστορία

πέρα για πέρα αληθινή…

Ο Πυρσός
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Συμμαχίας και των σχετικών αρχών του Διε-
θνούς Δικαίου. Ως αποτέλεσμα, σχεδόν 37% 
του εδάφους της Δημοκρατίας καταλήφθηκε 
και εξακολουθεί να είναι κατεχόμενο μέχρι 
σήμερα… 

Τότε, παιδί μου, ήταν που μας έδιωξαν από 
τα σπίτια μας. Ποτέ δεν θα ξεχάσω την ημε-
ρομηνία: 20 Ιουλίου του 1974. Έμενα με την 
οικογένειά μου σε ένα όμορφο σπίτι στην Αμ-
μόχωστο. Ακριβώς στις 5:30 το πρωί, την ώρα 
που χαράζει η καινούργια μέρα, τα τουρκικά 
στρατεύματα πάτησαν, σχεδόν ανεμπόδιστα, 
το πόδι τους στις ακτές της Κερύνειας, διακό-
πτοντας βίαια μια ιστορική πορεία χιλιάδων 
χρόνων για τον ελληνισμό. Η γιαγιά μου άρ-
παξε εμένα και τα αδέρφια μου και μας πήγε 
στην πλατεία, γιατί εκείνη την ώρα οι γονείς 
μου βρίσκονταν στα χωράφια… Πήραμε μαζί 
μας ό,τι μπορούσαμε να κουβαλήσουμε. Η 
γιαγιά μου δεν πήρε τίποτα άλλο, παρά όλες 
τις εικόνες του σπιτιού μας. Μόνο ο Θεός ξέ-
ρει πώς προλάβαμε και φύγαμε σώοι. Στον 
δρόμο κάθε λίγο γύριζα και κοίταγα πίσω, 
μήπως και διακρίνω κάπου το πρόσωπο της 
μητέρας και του πατέρα μου, πράγμα που δυ-
στυχώς δεν έγινε… Γύρω μου γυναίκες και 
παιδιά φώναζαν κι έκλαιγαν… Το κλάμα τους 
ηχεί ακόμη στα αυτιά μου. 

Στην Λάρνακα, όπου φτάσαμε τελικά, 
έβλεπες παντού  γυναίκες που βαστούσαν 
φωτογραφίες των αγνοουμένων  τους και 
ρώταγαν αν κάποιος τους είχε δει. Μικρό κο-
ριτσάκι κι εγώ τότε, έκανα το ίδιο. Έδειχνα 
τις φωτογραφίες των γονιών μου, μέχρι που 
μια μέρα ένας στρατιώτης μου είπε ότι είδε 
αυτούς τους δυο ανθρώπους κρεμασμένους 
στην πλατεία της Αμμοχώστου… Ένιωσα να 
σβήνω… Έτρεξα να αναγγείλω το τραγικό 
νέο στη γιαγιά μου. Μέσα στον θρήνο της 
είπε κι αυτό: «Πάλι καλά που μάθαμε τι απέ-
γιναν. Για φαντάσου να ζούσαμε κάθε μέρα με 
την αγωνία αν ζουν ή αν πέθαναν! Τώρα ξέ-

ρουμε και θα προσευχόμαστε ο Θεός να τους 
αναπαύσει…» Και είχε δίκιο. Σαράντα τέσ-
σερα χρόνια μετά οι αγνοούμενοι δεν έχουν 
εντοπισθεί…

-Αχ, γιαγιάκα μου, τι έχεις περάσει …
-Ξέχασα να σου πω. Φεύγοντας απ΄ την 

πατρίδα μου, πήρα μαζί μου λίγο χώμα. Χώμα, 
για να φυτέψω στον ξένο τόπο που θα πήγαι-
να, για να θυμάμαι. Κατάλαβες, μικρέ μου; 
Γι’ αυτό δεν σε άφηνα να αγγίξεις εκείνη τη 
γλάστρα με τον βασιλικό. Εκεί μέσα φύλαξα 
το χώμα που πήρα μαζί μου. Αν με ρωτήσεις, 
πιστεύω πως το σπίτι  μου υπάρχει ακόμα. 
Ποιος όμως ξέρει ποιοι να είναι οι τωρινοί 
ένοικοί του;…

Να θυμάσαι, καλέ μου, τους ανθρώπους 
που θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Ένας απ΄ 
αυτούς ήταν κι ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, 
ένας αγνός και γνήσιος πατριώτης, που το 
μόνο που ήθελε ήταν η ελευθερία της πατρί-
δας του και γι΄ αυτό εκτελέστηκε απάνθρωπα 
από τους Άγγλους. Ο πόλεμος κάνει τον άν-
θρωπο θεριό.

Εμείς δεν θέλουμε να μισούμε, αλλά ούτε 
πρέπει και να ξεχνάμε. Για να μη ζήσει η πα-
τρίδα μας άλλους πολέμους και ξεριζωμούς! 
Η  λησμονιά είναι συνενοχή! Να έχεις πάντα 
στο μυαλό σου: ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙ-
ΚΩ! Η ΚΥΠΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ….

Ο Πυρσός
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Αγγλικά

After spending a summer full of sun, fun and naps, it’s time to dust those text-
books, follow schedules and study for exams. At first glance, this doesn’t sound like 
too much fun, but it’s actually something to really look forward to. Even if you’re 
only excited to go back to school because it will be another step toward graduation, 
here are 5 more reasons why going back to school is a reason to do a happy dance.
1. New everything
A new school year starts with so many new things: classmates, books, 

classes, school supplies, classrooms or even a new school. You can start 
with a clean (new) slate and even completely reinvent yourself. It’s a bit 
like celebrating New Year’s Eve in the middle of the calendar year. Com-
plete with new hopes, new dreams and maybe one or two resolutions.
2. Get back your independence
Summers are great: You can spend time with your family and your rela-

tives – it’s like a long Christmas break, including too much food. But we all 
know how Christmas breaks sometimes end: You start fighting with your sib-
lings over empty cereal boxes or remote controls – just like in 
the olden days. So after a few weeks, going back to school and 
being on your own is the perfect escape – and makes return-
ing home for Christmas break so much more exciting.
3. Friendship is in the air
One of the most exciting reasons to go back to school is 

92 Ο Πυρσός
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Back to school: 
5 reasons to get excited

meeting new people. Of course you can do that throughout the semester, but 
there’s always a special atmosphere at the beginning of a new school year. If 
you’re going to a new school, these first few weeks are an exciting time to meet 
new people, hear new stories and make new friends – maybe even friends for life.
4. The end of the summer brain drain
It’s time to train your brain again! Switching from vacation mode back into school 

mode can be tough – but there is officially such as thing as learning loss, and it can 
get especially bad during the summer. Just like your legs become restless after a 
long flight, your brain is excited to start working again. You might not agree when 
you have to go to class early in the morning but your grey matter will thank you.
5. Fun with Friends
Even the most active brain needs a break every now and then. School is not 

just about learning – it’s also a place where there’s always something fun to 
do and someone to hang out with. Just as important as studying for school 
is studying for life. After all, friendships have to be cultivated, adventures 

need to be experienced, and new places must be explored.

(Επιμέλεια-Διασκευή από το 
Διαδίκτυο: κ. Όλγα Κρουτσκήχ, Εκπ/κός) 

Ο Πυρσός
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019



94

Στα πλαίσια του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας

(Μαθητών Α' Γυμν.)

Αν στα πόδια σου σταθείς

Αν κάποτε στη ζωή σου θελήσεις να καπνί-
σεις,

πρόσεχε, γιατί στο παιχνίδι δεν θα κερδίσεις. 

Αν πάλι στα πόδια σου σταθείς, 
θα είσαι εσύ ο νικητής. 

Η ζωή σου δεν θα είναι εξαρτημένη,
το τασάκι δεν θα ΄ναι το δεύτερό σου χέρι.

Θα ζεις καθαρός, 
μα πάνω απ΄ όλα αληθινός.

Εκστρατεία κατά του καπνίσματος

Το κάπνισμα 
είναι θάνατος.

Με την προσοχή
συνεχίζεις τη ζωή. 

Χριστ. Γαρουφαλιά

Μαρία Αντωνοπούλου

Χρήστος Γκότσης

Ελένη Παλαιτσάκη

Δέσποινα Κοκκίνου 

Επιμέλεια: κ. Μαργ. Διδασκάλου, Εκπ/κός

Σταμάτα να καπνίζεις

Φίλε, σταμάτα να καπνίζεις,
την υγεία σου μη χαλάς.

Άσε κάτω τα τσιγάρα
κι έλα βόλτα να μας πας. 

Φίλε, όποιον κι αν γνωρίζω
που καπνίζει όπως εσύ,

χάλια έχει τα πνευμόνια, 
δεν μπορεί να γυμναστεί. 

Παναγ. Πλατής

Ο Πυρσός
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Μπορείτε να τοποθετήσετε 56 ανθρώ-
πους σε 8 σειρές και κάθε μια από αυτές 
να έχει 7 ανθρώπους; 

Οριζόντια: 
1. Ο μη συμβιβασμός.
2. Είμαστε «… Θεού» (κλητ.) – Άνοιξη (αρχ.)
3. Χάσιμο  - Βράχος στη θάλασσα
4. «… εγώ νενίκηκα τον κόσμον.»
5. Οριστικό άρθρο (αντίστρ.) – Δείχνει, δηλώνει.
6. Απύθμενο βάθος
7. Την αποζητά ο ασθενής. (γεν.)

Κάθετα:
1. Είναι τα λόγια του Κυρίου μας.
2. Τα 2/3 της κανάτας – Υποθετικός σύνδεσμος
3. Ομάδα τεσσάρων
4. Είναι στον ουρανό. (αρχ.)
5. Πρόθεση – Όμοια σύμφωνα
6. Ομάδα μαθητών στο σχολείο (καθαρεύουσα)
7. Καλοσύνη
8. Στάδιο του ύπνου 
9. Η Αμερική – Πρόθεση (αιτ.)

-Τι κάνεις εκεί, Γιώργο; Διαβάζεις;

-Ναι, μαθαίνω να διαβάζω με το 

σύστημα των τυφλών. 

-Και γιατί; Έχουν τίποτε τα μάτια σου;

-Όχι, αλλά να: Το ηλεκτρικό όλο και 

ακριβαίνει!

-Μπαμπά, αγόρασέ μου ένα τύμπανο 

να παίζω, σε παρακαλώ…

-Παιδί μου, πολύ φοβάμαι ότι θα με 

ζαλίζεις μ΄ αυτό.

-Α, όχι! Δεν θα σε ανησυχώ καθόλου. 

Θα παίζω μόνο όταν κοιμάσαι!

Ανέκδοτα

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ: 1. Το πέντε έχει πέντε γράμματα. 
Επομένως πέντε συν πέντε κάνουν δέκα. Όμως το 
δέκα έχει τέσσερα γράμματα. Άρα δέκα συν δέκα 
κάνουν οχτώ. 
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 .……
1.000
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ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: 
Οριζόντια: 1.ΜΩΛΩΠΕΣ 2.ΧΑΡΑΤΣΙ 3.ΝΕΡΑΪΔΑ 4.ΣΥΣΤΟΛΗ
Κάθετα: 1.ΜΗΧΑΝΕΣ 2.ΛΥΡΑΡΗΣ 3.ΠΕΤΣΙΝΟ 4. ΣΤΙΒΑΡΗ

ΑΝΑΚΑΤΕΜΕΝΗ ΦΡΑΣΗ
ΠΟΛΛΟΙ ΜΙΛΟΥΝ ΣΑΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΖΟΥΝ ΣΑΝ ΑΝΟ-
ΗΤΟΙ. 



ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
στο κέντρο της Κορίνθου!

Μ ι α  ο λ ο κ λ η ρ ω μ έ ν η  ε κ π α ι δ ε υ τ ι κ ή  π ρ ό τ α σ η

εκπαιδευτήρια

Σε χαρούμενο & οικογενειακό περιβάλλον 
παρέχουν σε παιδιά ηλικίας 2,5 - 6 χρονών ένα πλούσιο παιδαγωγικό 

πρόγραμμα βασισμένο στις ελληνορθόδοξες αξίες.

Αγωγή

∆ράση

Γνώση

Προσεγγίζουμε τις αξίες και τα πρότυπα 
της πίστης και της ιστορίας μας.

Καλλιεργούμε ποικίλες δεξιότητες και κλίσεις.

Γνωρίζουμε τον κόσμο με παιδαγωγικό παιχνίδι 
και ενεργητική μάθηση.

www.apostolospavlos.gr
Πυλαρινού 76 (πεζόδρομος Δημοτ. Βιβλιοθήκης), Κόρινθος

Τηλ.: 27411-81200, 27410-29663 & 6932 402393


