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Φώτης Κόντογλου



Φίλε και φίλη,

«Από τώρα θα με μακαρίζουν όλες οι γε-
νιές των ανθρώπων», λέει η Παναγία

μας στην Ωδή που ανέπεμψε προς τον Θεό
μπροστά στην Ελισάβετ. Αυτό πράγματι  κά-
νουμε όλες οι γενεές των πιστών ανά τους αι-
ώνες: την μακαρίζουμε, όχι παρακινούμενοι
από την προφητική της ρήση ούτε για να την
επαληθεύσουμε, αλλά για να ευεργετήσουμε
τον εαυτό μας, ενθυμούμενοι -με αφορμή
μάλιστα την πανήγυρή της τον Δεκαπενταύ-
γουστο- ότι είναι η αιτία της σωτηρίας μας.
Μέσα από τους μακαρισμούς στην Παναγία
μας κάνουμε καλύτερη την ψυχή μας
και παρακινούμαστε στην πραγμά-
τωση της προσωπικής μας πο-
ρείας προς τη σωτηρία. 

ΟΆγ. Ιωάννης ο Δαμασκηνός πολύ χαρα-
κτηριστικά λέει: Με το να εγκωμιάζω την

Παναγία δεν προσφέρω κάτι σ΄ Εκείνη, αλλά
στον εαυτό μου και σε όσους με ακούνε να
την εγκωμιάζω. Γιατί δεν έχει Εκείνη ανάγκη
των δικών μας επαίνων και μακαρισμών, αλ-
λά εμείς έχουμε ανάγκη να κοινωνήσουμε τη
δική της δόξα. «Γιατί αυτό που είναι ήδη δο-
ξασμένο πώς γίνεται να δοξασθεί και εκείνο
που είναι πηγή του φωτός πώς γίνεται να φω-
τισθεί;». 

Αλλά και ο ι. Καβάσιλας ομολογεί για την
Παναγία μας: Είναι η μόνη από τους αν-

θρώπους πολυύμνητη, όχι απ΄ όταν η ίδια το
προφήτεψε, αφού δηλ. δέχθηκε το

μήνυμα του Αγγέλου, ούτε απ΄ ό-
ταν γεννήθηκε, αλλά πριν ακό-

μα χαρισθεί στους ανθρώ-
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Με τους Μαθητές μας

Χρέος μας να τη μακαρίζουμε

Κάθε Μήνα...
«Μακαρίζομέν σε, Θεοτόκε Παρθένε,

καὶ δοξάζομέν σε οἱ πιστοὶ κατὰ χρέος…»
(Θεοτοκίον, Ήχος πλ. α')



πους. Γιατί, αιώνες πριν τη γέννησή της, οι
προφήτες με τους οραματισμούς και τις προ-
φητείες τους τη μακαρία Παρθένο υμνούσαν.
Και κάθε ανθρώπινο εγκώμιο πρέπει να απο-
δίδεται σ΄ Εκείνη. Γιατί δεν υπάρχει μικρό ή
μεγάλο αγαθό άξιο να τιμήσει το ανθρώπινο
γένος, που να μην το έφερε στον κόσμο η
Παναγία Μητέρα μας με τον καινό τόκο της.
Και οφείλουμε τα πάντα στην Παρθένο, γιατί
όλων των αγαθών και όλων των δωρεών
αποκορύφωμα είναι ακριβώς η κοινωνία και
η ένωσή μας με τον Θεό, η οποία χωρίς
Εκείνη δεν θα είχε γίνει δυνατό να πραγμα-
τοποιηθεί. Αυτή λοιπόν είναι η αιτία να επαι-
νείται οτιδήποτε καλό υπάρχει στους ανθρώ-
πους. 

Γι΄ αυτόν ακριβώς τον λόγο πρέπει να θεω-
ρείται η αιτία όλης της ωραιότητας και της

μεγαλοπρέπειας. Και γι΄ αυτό όλα τα εγκώμια
προς Αυτή πρέπει να αναφέρονται. Αλλά και
για το γεγονός ότι υπάρχουμε και είμαστε άν-
θρωποι, την μακαρία Παρθένο πρέπει να θε-
ωρούμε αιτία. Ας αναλογιστούμε και το ποιος
ανέπλασε και αναγέννησε τους ανθρώπους.
Από πού προήλθε η «καινή κτίση». Ποιος άλ-
λαξε ριζικά όλο το  σύμπαν. Πώς ο ουρανός
αξιώθηκε να δεχτεί νέους αναγεννημένους
πολίτες. Πώς η γη αξιώθηκε να έχει κάτοικό
της τον καινό άνθρωπο, τον ίδιο τον Δεσπό-
τη του ουρανού. Κι αυτά όλα χάρη στην Παρ-
θένο έγιναν. Ακόμα, Εκείνη έδιωξε τα γερα-
τειά από την ανθρώπινη φύση, χαρίζοντας σ΄
όλους τους ανθρώπους την αιώνια νιότη,
δηλ. τη δυνατότητα να ξαναζήσουν αιώνια.
Εκείνη ελευθέρωσε από τη φθορά και τον
ίδιο τον ουρανό, καθώς και τη σελήνη και τη
γη και τ΄ αστέρια. Γιατί Εκείνη έφερε ακριβώς
στη γη το λύτρο αυτής της ελευθερίας, τον
Λυτρωτή, τον πρωτότοκο των νεκρών, τον
Χριστό, και αναστήθηκαν έτσι τα δημιουργή-
ματα του Θεού, οι άνθρωποι και η κτίση.

Πολύ ταιριάζει σ΄ όλα τα παραπάνω αυτό
που λέει ο Προφήτης προς τον Θεό: «Θα

χορτάσει η γη από τον καρπό των έργων
σου» και εννοεί, όταν λέει «καρπό», την Παρ-
θένο. Γιατί, βέβαια, οι άνθρωποι είχαμε χάσει
με την πτώση την ευτυχία, για την οποία πλα-
σθήκαμε κι από τότε την νοσταλγούσαμε
αδιάκοπα. Κανείς όμως, ούτε από τους Αγγέ-

λους ούτε από τους ανθρώπους, δεν είχε τη
δύναμη να μας την ξαναπροσφέρει. Και πέ-
φταμε συνέχεια σε χειρότερα, έτσι ώστε ήταν
αδύνατο να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη κα-
τάστασή μας. Κι όμως αυτή μόνο την ευτυχία
ποθώντας στενάζαμε. Αυτήν ακριβώς την ευ-
τυχία μάς έδωσε τη δυνατότητα να ξανα-
βρούμε μόνη η Παρθένος. Αυτή ξεπλήρωσε
την επιθυμία μας ενώνοντας με τους ανθρώ-
πους τον μόνο Επιθυμητό, Αυτόν που, όταν
κανείς τον βρει, δεν μπορεί να ζητήσει τίποτε
παραπέρα. Και τον ένωσε τόσο στενά, ώστε
να μετάσχει όχι μόνο στον τρόπο και στον
τόπο της ζωής μας αλλά και στην ίδια μας τη
φύση. 

Αλλ΄ όμως δεν περιορίστηκε να ευεργετή-
σει μόνο τους ανθρώπους κι αυτόν εδώ

τον κόσμο, σαν να είχε βάλει όριο στις δω-
ρεές της, σαν να είχε αποκλείσει τον ουρανό.
Αντίθετα, κι αυτόν τον ουρανό τον ξεπέρασε,
κι αυτόν τον «εκάλυψε» με την αρετή της.
Γιατί φάνηκε χρήσιμη και στους αγγέλους,
στις ίδιες τις Αρχές και τις Εξουσίες. Έκαμε να
ανατείλει και γι΄ αυτούς το φως, τους έδωσε
τη δυνατότητα να γίνουν σοφότεροι από
πριν και καθαρότεροι, να γνωρίσουν την α-
γαθότητα και τη σοφία του Θεού καλύτερα.
Γιατί η «πολυποίκιλη σοφία του Θεού διά μέ-
σου αυτής γνωρίσθηκε στις Αρχές και στις
Εξουσίες», το βάθος του πλούτου και της σο-
φίας και της γνώσεως του Θεού μέσω αυτής
μπόρεσαν να το δουν καθαρά όλοι, σαν να
χρησιμοποιούσαν τα μάτια ή το φως το δικό
της. 

Έτσι, φίλοι μου, φαίνεται ότι η Παρθένος,
που όλοι οι πιστοί μακαρίζουμε, υπήρξε,

υπάρχει και θα υπάρχει ο μοναδικός οδηγός
κάθε ψυχής και κάθε νου προς την αλήθεια
του Θεού. Τιμώντας λοιπόν και μακαρίζοντας
Εκείνη για όλα, ας θυμόμαστε ότι σε μας επι-
στρέφει πάντοτε η ωφέλεια και η τιμή και η
ευλογία. Ιδιαίτερα δε τώρα που οι συγκυρίες
στην πατρίδα μας και διεθνώς γίνονται εξαι-
ρετικά απειλητικές, έχουμε ανάγκη την αρ-
ραγή προστασία της. Ας αξιοποιήσουμε το
ιδιαίτερο προνόμιο που μας δόθηκε, να
έχουμε μητέρα μας τη Μητέρα του ίδιου του
Θεού.
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Δέηση
του Δεκαπενταυγούστου
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Μάζεψε πάλι εκ περάτων

τα μηνύματα της χαράς,

φόρτωσέ τα πάνω σε δειλινές καμπάνες

που σημαίνουν την Παράκληση

και φέρτα να τα καρφώσεις

στεφάνι στην πόρτα μας.

Έχει μια λύπη η δέησή μας,

από έναν παιδικό καιρό που ξανάνθισε

μια τρυφερότητα νησιώτικης ακρογιαλιάς

που καθρεφτίζει τους οικτιρμούς σου.

Κατέβα από τους λόφους,

φέρε την πηγή του ελέους σου,

ν’ αναβλύσει πλάι στην πληγή μας.

Ματθ. Μουντές



►1η Ιουλίου 2020. Μέσα στο λεω-
φορείο, στις μπροστινές θέσεις,
κάθομαι και περιμένω να φτά-

σουμε στον προορισμό μας.
Ξαφνικά διακρίνω μία με-
γάλη μπλε ταμπέλα που με
ανακούφισε, γιατί είχα αρχί-
σει να κουράζομαι… Με με-
γάλα κίτρινα γράμματα η
Σκαφιδιά μας καλωσόριζε
θερμά! 

Αν και ήμουν αρκετά ζα-
λισμένη από το ταξίδι, ήμουν
χαρούμενη για την άφιξή μας. Αφού ξεφορ-
τώσαμε με τη βοήθεια του οδηγού τα πράγ-
ματα, καθήσαμε να φάμε. Ο χώρος ήταν
γεμάτος από μέρη που θα ήθελα να πάω να
δω. Στο κέντρο έβλεπες ένα καταπράσινο
γκαζόν και γύρω ανθισμένες όμορφες γλά-
στρες και πολύχρωμα ξύλινα παγκάκια. Η
τραπεζαρία ήταν δίπλα στον κήπο. Σαν μι-
κρό, στολισμένο με τραπεζάκια ταβερνάκι,
που στο πίσω μέρος του είχε μία μεγάλη
κουζίνα που περιλάμβανε και ψησταριά. Τα
Σπιτάκια που θα μέναμε ήταν σε διάφορα
χρώματα, όπως μωβ, κίτρινο και μπλε. Γε-
νικά ήταν όλα πανέμορφα! 

Αλλά δεν ήταν αυτό που αγάπησα περισ-
σότερο σε αυτή την κατασκηνωτική πε-
ρίοδο. Ήταν τα πρόσωπα που έβλεπα κα-
θημερινά. Η ομαδάρχισσα, τα ομαδόπουλα,
οι κυρίες του αρχηγείου, ο παππούλης μας
και όλοι όσοι εργάστηκαν με αγάπη για να
περάσουμε εμείς 10 αξέχαστες μέρες… Δεν

θα ξεχάσω ποτέ τις φίλες,
τα παιχνίδια, τα σκετς, τα
τραγούδια. Μα πάνω από
όλα θα έχω για πάντα μέσα
μου τις αναμνήσεις από τα
λόγια που άκουσα. Τα λόγια
που γεμάτη χαρά διδάχθηκα
για τον Χριστό.
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Κατασκηνωτικά Σεμινάρια 2020

Επιδημία... Πνεύματος Αγίου!



Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά και να ιδω-
θούμε και του χρόνου!

0 Με πολλή αγάπη, 
Γεωργίνα Παπαχρήστου (Στ΄ Δημ.)

►Κατασκήνωση Εκπ/ρίων «Απ. Παύ-
λος»: ένα μέρος για ανανέωση,
ψυχαγωγία και χαρά! Όλα ξεκίνη-

σαν με ένα τηλεφώνημα: ο πατέρας μου
ήρθε μπερδεμένος στο δωμάτιό μου να μου
ανακοινώσει πως η κατασκήνωση θα άνοιγε
και φέτος! 

Οφείλω να γράψω πως δε μένω στην
Ελλάδα. Είμαι Ελληνίδα τού εξωτερικού, ζω
στο Λονδίνο. Και στα νέα έλεγαν ότι στην

Αγγλία είχαμε μεγαλύτερο πρόβλημα με την
πανδημία και πως ήμαστε επισκέπτες «υψη-
λού κινδύνου», οπότε είχα ετοιμαστεί να
μείνω στην Αγγλία. Ο πρωθυπουργός της
Βρετανίας Μπόρις, ζωντανή απόδειξη πως
οι Βρετανοί έχουν χιούμορ, δε μας έβαλε έγ-
καιρα σε καραντίνα, αλλά όταν μπήκε στην
εντατική, το πήρε πιο σοβαρά. Έτσι, έπρεπε
να κάνω εξετάσεις 3 φορές για να σιγου-
ρευτούμε πως δεν είχα τον ιό. Η εξέταση
ήταν άβολη, όμως σκεφτόμουν πόσο όμορ-
φα είχαμε περάσει την περσινή χρονιά στην
κατασκήνωση. Την τρίτη φορά, μόλις ήρθε
ξανά το αρνητικό αποτέλεσμα (που σημαίνει
καλά νέα!), φώναξα τόσο δυνατά που τα
αυτιά του μπαμπά μου βούιζαν για ώρες.
Συμβαίνουν αυτά.

Θέλω να πω, για να περάσω όλη αυτή την
Οδύσσεια, εξετάσεις, μάσκες, αυ-
τοαπομόνωση, φανταστείτε πόσο
πολύ ήθελα να ξαναδώ τις φίλες
που έκανα πέρυσι! Τις ομαδάρχισ-
σες, την αρχηγό, την υπαρχηγό,
την κ. Χριστίνα, τους ιερείς μας,
τις κυρίες της αγάπης, όλους! Και

πρέπει να ομολογήσω πως την πρώτη φορά
που πήγα φοβόμουν μήπως δε μου άρεσε.
Έμαθα, ωστόσο, τόσο πολλά για την πατρίδα
μας, την πίστη μας στο Χριστό, τραγούδια
που στην αρχή έκανα πως τα τραγουδούσα
ανοιγοκλείνοντας το στόμα μου και σύντομα
τα έλεγα κι εγώ απ’ έξω (δυνατά, όπως
φαντάζεστε). Και πάνω από όλα βρήκα φί-
λες αληθινές, που ήταν πραγματικά εξαιρε-
τικά κορίτσια. Στην κατασκήνωση βρήκα τον
εαυτό μου! 

Φέτος η κατασκήνωση είχε νέες εκπλή-
ξεις. Δύο σκετς, στο ένα είχα το ρόλο της
τρελής μαμάς που με βρήκε να φοράω μια
νυχτικιά και ένα τεράστιο παντελόνι, ανακα-
τεμένα μαλλιά και να κυνηγάω το «παιδί
μου» με παντόφλα. Οι φίλες μου στην ομά-
δα μου, τις Οδηγητικές, μου είπαν ότι έτσι
έκαναν παλιά οι μαμάδες. Το άλλο σκετς το
παίξαμε, όταν μας επισκέφθηκε ο δήμαρχος
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Πύργου και μας έφερε αναμνηστικά δώρα. 
Μερικά στατιστικά από τη φετινή χρονιά:
• 5 μπάνια στη θάλασσα
• 2 βόλτες στην παραλία στο ηλιοβασί-

λεμα
• 1 βραδιά θεάτρου
• 122 αξέχαστες στιγμές
• 5 βραδινά παιχνίδια με φακούς
• 2 Θείες Λειτουργίες
Τι άλλο να μένει να γράψω; Πως για να

καταλάβετε πώς είναι η ζωή στην κατασκή-
νωση, πρέπει να έρθετε να τη ζήσετε. Αν
φοβάστε ότι θα σας λείψουν οι γονείς σας,
μην ανησυχείτε, τηλεφωνούν κάθε 2 μέρες
ακριβώς την ώρα που περνάτε καλύτερα!
Στην κατασκήνωση θα είστε πάντα ευπρόσ-
δεκτες, χαρούμενες και θα αποκτήσετε κα-
λές συνήθειες.

0 Άννα-Μαρία Μπαλκίζα,
Οδηγητικές 2020

Χαλάνδρι, Πέμπτη 27/08/2020

►Με τη βοήθεια του Θεού, σε μία
χρονιά που είναι ιδιαίτερη και
υπάρχει διαρκώς η αίσθηση

της αβεβαιότητας, λόγω του περιβόητου

Κορωνοϊού, εμείς "κόντρα" σε αυτή την κα-
τάσταση και "κόντρα" στον γενικότερο φό-
βο που υπάρχει, αξιωθήκαμε και φέτος να
ζήσουμε, μικροί και μεγάλοι, εννέα υπέρο-
χες και συνάμα ωφέλιμες και εποικοδομη-
τικές ημέρες κοντά στη φύση, στην αγαπη-
μένη μας Βένιζα, μακριά από τα τεκταινό-
μενα της δύσκολης καθημερινότητας (φυ-
σικά με όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέ-
τρα και πρωτόκολλα). 

Η φετινή ονοματοδοσία της Κατασκήνω-
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σης ήταν πολύ στοχευμένη, διότι συνδυάζει
την επικαιρότητα και παράλληλα περιέχει
ένα σημαντικό πνευματικό μήνυμα. Επειδή
παντού υπάρχει και εγκυμονεί η επιδημία
του Κορωνοϊού, στη #Βένιζα2020, είχαμε
και εμείς ένα "πολύ σοβαρό" κύμα επιδημίας!
Είχαμε (ευτυχώς στην προκειμένη περί-
πτωση...) επιδημία «Πνεύματος Αγίου». Αυ-
τή μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της κατα-
σκηνωτικής περιόδου, μέσα από τη συμμε-
τοχή μας σε Ιερά Μυστήρια, μέσα από τα
αγιογραφικά συνθήματα, μέσα από πνευμα-
τικές συζητήσεις, μέσα από τις ενδιαφέρου-
σες και πολυδιάστατες δράσεις που είχαμε,
μέσα από τα εποικοδομητικά και εκπαιδευ-
τικά κατασκηνωτικά σεμινάρια, μέσα από
την διαρκή φλόγα που είχαμε, και γενικό-
τερα μέσα από την καθημερινή κατασκηνω-
τική ζωή, την οποία ζούσαμε κάτω από τη
χάρη και το θέλημα του Θεού. Έτσι λοιπόν
όλα αυτά συντέλεσαν, ώστε να υπάρξει αυ-
τό το (ευτυχές) γεγονός της «Επιδημίας του
Αγίου Πνεύματος». 

Επιπρόσθετα φέτος, ως μία χρονιά πρω-
τότυπων καταστάσεων, θέλοντας και εμείς
στην κατασκήνωση να κάνουμε κάτι πρωτό-
τυπο και ασυνήθιστο, μας περίμενε μια ιδι-
αίτερη και πολύ ωραία έκπληξη. Αυτή η έκ-
πληξη έδωσε στην κατασκήνωσή μας έναν
επιπλέον "τόνο" στην πολύπλευρη δραστηριο-
ποίησή της. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να
"αποδράσουμε" από τη Βένιζα όλοι μαζί για
ένα αξεπέραστο τριήμερο στην Κορινθία, το
οποίο περιελάμβανε μεταξύ άλλων: εξόρ-
μηση στη φύση, διαμονή σε πολυτελές
Chalet στα Τρίκαλα Κορινθίας, διαμονή σε
παραθαλάσσιο ξενοδοχείο στο Λουτράκι,
βόλτες, παιχνίδια, μπάνια στη θάλασσα και

πολλές ακόμα ωραίες δραστηριότητες που
έβαζαν το λιθαράκι τους, για να γίνει η κα-
τασκηνωτική περίοδος ακόμα καλύτερη. 

Νομίζω ότι φέτος στη #Βένιζα2020, εί-
χαμε μία από τις ομορφότερες και ουσια-
στικότερες κατασκηνωτικές περιόδους των
τελευταίων ετών. Γνωρίσαμε νέους κατα-
σκηνωτές και κάναμε καινούργιες και ουσια-
στικές φιλίες, απολαύσαμε την Χριστιανική
κατασκηνωτική ζωή στο έπακρο, με πολύ
πλούσιο πρόγραμμα, πνευματικές και μυ-
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στηριακές ευκαιρίες, εκπλήξεις, εξορμήσεις
και πολλά άλλα που μπορώ να παραθέσω,
αλλά χρειάζονται πολλές σελίδες επιπλέον... 

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω από τα βά-
θη της καρδιά μου όλους τους ανθρώπους
που συντέλεσαν στην ομαλή και επιτυχή έκ-
βαση και της φετινής κατασκήνωσης, ξεκι-
νώντας από τον πνευματικό υπεύθυνο, που
με τόσο κόπο, προθυμία και αγάπη μας βοη-
θάει και μας συμβουλεύει, το αγαπητό μας
Αρχηγείο, που συντονίζει και κατευθύνει
όπως πρέπει την κατασκήνωση, τις Κυρίες
της Αγάπης, που κάλλιστα θα μπορούσαν να
βρίσκονται στις διακοπές τους, αλλά βρί-
σκονται στη κατασκήνωση για να μαγει-
ρεύουν για όλους μας με τόση πολλή αγάπη,
και τα Στελέχη μας, που κουράζονται καθη-
μερινά για να φέρουν εις πέρας το έργο
τους κοντά στα παιδιά. Όλοι αυτοί οι άνθρω-
ποι έρχονται εδώ για να υπηρετήσουν ου-
σιαστικά εμάς. Να αναφερθεί ότι έρχονται
στην κατασκήνωση όχι γιατί περιμένουν να
λάβουν κάποιο χρηματικό ποσό (έρχονται
αφιλοκερδώς). Έρχονται διότι έχουν μέσα
τους την άσβεστη φλόγα και τον πόθο να
μας δώσουν Ελληνορθόδοξη αγωγή και να
μας βοηθήσουν να έχουμε ισχυρά θεμέλια
στη ζωή μας, όταν εμείς αύριο θα είμαστε
εκεί έξω, στην σκληρή κοινωνική πραγματι-
κότητα. 

Εύχομαι ο Θεός να δίνει δύναμη σε όλους
μας να περάσουμε σύντομα αυτή τη δύ-
σκολη πανδημική κρίση, να είμαστε υγιείς
και να έρθουμε του χρόνου στη... #Βένιζα
2021, ανανεωμένοι και ακόμα πιο δυνατοί. 

Όλοι του χρόνου να είμαστε εκεί, ΑΞΙ-
ΖΕΙ!!! 

Σας ευχαριστώ πολύ όλους!

0 Καλή Αντάμωση,
Παναγιώτης Σκόντζος, Γ' Λυκείου, 

μαθητής Ριζαρείου
Εκκλ/κής Σχολής.



“ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ”
κοντά στους Αγίους

ΟΣ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ
Ο ΑΙΤΩΛΟΣ

Ο όσ. Ευγένιος Γιαννούλης ο Αιτωλός γεν-
νήθηκε το 1595 στο Μέγα Δένδρο Αποκούρου
Αιτωλίας. Νέος εκάρη μοναχός. Αργότερα χει-
ροτονήθηκε διάκονος και εγκαταστάθηκε
στην Ι. Μ. Ξηροποτάμου Αγ. Όρους. Έμαθε
την αρχαία ελληνική γλώσσα και μελέτησε σε
βάθος τους αρχαίους κλασικούς συγ-
γραφείς. Έγινε πρεσβύτερος στην Ι.
Μ. Σινά από τον τότε Πατριάρχη
Αλεξανδρείας Κύριλλο Λούκαρη,
με τον οποίο έζησε πολλές ταλαι-
πωρίες για την προσήλωσή του στην
Ορθοδοξία. Έζησε από κοντά τους διωγ-
μούς του μαρτυρικού Πατριάρχη και υπήρξε
αυτόπτης μάρτυρας του στραγγαλισμού του
από Γενίτσαρους, ύστερα από ραδιουργίες των
αιρετικών ιησουιτών της Πόλης. Στη συνέχεια
υπέστη και ο ίδιος διωγμούς, ένας από τους
οποίους ήταν η καθαίρεσή του από τον νέο
Πατριάρχη. Ακολούθησε όμως πανηγυρική α-
ποκατάστασή του. Εγκαταστάθηκε στην Άρ-
τα, όπου διεύθυνε την εκεί σχολή ως το 1640.
Λίγο μετά έφυγε για το Καρπενήσι, όπου ανή-
γειρε μεγάλο Ναό της Αγίας Τριάδος και περί-
φημη Σχολή Ανωτέρων Γραμμάτων, από την
οποία αποφοίτησαν σπουδαίες προσωπικότη-
τες, όπως ο ονομαστός Αναστάσιος Γόρδιος.
Αργότερα ίδρυσε στην Ευρυτανία τη σπου-
δαία σχολή στη Μονή της Αγ. Παρασκευής,
που ονομάστηκε «Ελληνομουσείον Αγρά-
φων». Εκοιμήθη προσευχόμενος το 1682 στην
Ι. Μ. Βραγγιανών, περιστοιχισμένος από αγα-
πητούς του μαθητές, αφήνοντας αξιόλογο
συγγραφικό έργο. Η Εκκλησία μας έκανε την
αγιοκατάταξή του το 1982. Η μνήμη του εορ-
τάζεται στις 5 Αυγούστου. Ο όσ. Ευγένιος υ-
πήρξε χαρισματική προσωπικότητα και ανα-
γνωρίζεται ως μεγάλος Δάσκαλος του Γένους
στα χρόνια της τουρκοκρατίας.

ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΟΣΜΑΣ & ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Οι Άγιοι έζησαν στη Ρώμη περίπου το 280,
κατά τη βασιλεία του αυτοκράτορα Καρίνου.
Ήταν αδελφοί κατά σάρκα και μαζί αποφάσι-
σαν να αφοσιωθούν στον Κύριο. Μοίραζαν
όλα τους τα αγαθά με γενναιοδωρία. Διδάχτη-
καν την ιατρική από ειδωλολάτρη δάσκαλο,

περίφημο στην επιστήμη του. Οι δύο
αδελφοί ασκούσαν την ιατρική με
μόνο σκοπό τους να περιθάλ-
πουν και να βοηθούν τους αν-
θρώπους που υπέφεραν. Δεν ζη-

τούσαν χρήματα ή κάποια άλλη α-
μοιβή για τις υπηρεσίες τους παρά μόνο

σύστηναν την πίστη στον αληθινό Θεό. Η
φήμη τους διαδόθηκε γρήγορα και προκάλεσε
τον φθόνο των ειδωλολατρών, που τους οδή-
γησαν στον βασιλιά με την κατηγορία ότι χρη-
σιμοποιούσαν μάγια για να θεραπεύουν τους
αρρώστους. Ακολούθησαν ανάκριση και απει-
λές, όμως εκείνοι έμειναν ακλόνητοι στην
πίστη τους και μάλιστα κατάφεραν να θερα-
πεύσουν και τον ίδιο τον βασιλιά, που βαπτί-
στηκε χριστιανός. Ο ειδωλολάτρης δάσκαλός
τους δεν μπόρεσε να ανεχτεί τις αναρίθμητες
ιάσεις που πραγματοποιούσαν αναργύρως οι
δύο μαθητές του. Τους φθόνησε και κάποτε,
όταν ήρθε ο καιρός να μαζέψει ιατρικά βότανα
σε απόκρημνα βουνά που μόνο εκείνος ήξερε,
τους πρότεινε να τον συνοδεύσουν. Αφού τους
χώρισε, δήθεν για να μαζέψουν βότανα σε δια-
φορετικά μέρη, βρήκε ευκαιρία και λιθοβόλησε
καθέναν τους μέχρι θανάτου. Ύστερα έθαψε
στο βουνό τα λείψανά τους. Ωστόσο, αργό-
τερα οι άγιοι φανέρωσαν με θαυματουργικό
τρόπο την τελευτή και τα λείψανά τους στους
κατοίκους κοντινού χωριού. Η μνήμη των
αγίων αναργύρων ιατρών τιμάται την 1η Ιου-
λίου εκάστου έτους. 

Δ. Κόντη, Β΄ Λυκ.
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Φέτος η σχολική χρονιά πέρασε γρήγορα και ήταν τόσο
διαφορετική από τις προηγούμενες, λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού! Δεν το καταλάβαμε πότε φτάσαμε στην τε-
λευταία μέρα… Οι καθηγητές και οι καθηγήτριές μας θέλη-
σαν αυτή η μέρα να είναι ξεχωριστή. Και πραγματικά!
Διοργάνωσαν αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, στην οποία
αρχικά παρακολουθήσαμε προβολή με φωτογραφικό υλικό από τις
ποικίλες δραστηριότητες και εξορμήσεις μας όλης της χρονιάς, που –παρά τη δίμηνη καραντίνα– ήταν
πλούσιες… Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη μοναδική ευκαιρία που είχαμε να συμμετάσχουμε στα γυρί-
σματα της τραγωδίας της Ελένης. Όσα παρακολουθήσαμε από τα γυρίσματα αυτά μας έκαναν να γελά-
σουμε πολύ. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν οι βραβεύσεις των Διαγωνισμών του «Κυβερνήτη». Τα δωράκια ήταν
πολλά, καθώς αρκετοί μαθητές έδειξαν το ενδιαφέρον τους και ανέδειξαν τα κρυφά ταλέντα τους! 

Επιπλέον, έγιναν οι απονομές των πτυχίων που συμμαθητές μας κατέκτησαν με αποκλειστική προ-
ετοιμασία μέσα στο Σχολείο: του Πανεπιστημίου του Michigan για τα Αγγλικά και της Σορβόνης για τα
Γαλλικά, καθώς και της Πληροφορικής.

Στις 30 Ιουνίου τιμήσαμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Παύ-
λου, προστάτη της πόλης και του Σχολείου μας, με εκκλησιασμό
στον ι. Ναό Αποστόλου Παύλου Αρχαίας Κορίνθου. Συμμετείχαν
καθηγητές και αντιπροσωπεία μαθητών. Στο τέλος της Θ. Λειτουρ-
γίας οι ιερείς του Ναού και η φιλόξενη εκκλησιαστική επιτροπή
μάς προσκάλεσαν ευγενώς και μας δεξιώθηκαν με εορταστικά κε-
ράσματα στο πνευματικό κέντρο του ναού. Ευχόμαστε να έχουμε
όλοι τις πρεσβείες του Πρωτοκορυφαίου Μαθητή του Κυρίου!

Κατά το τέλος της σχολ. χρονιάς, στις 9

και στις 12 Ιουνίου, πραγματοποιήθηκαν στο

Σχολείο μας εξετάσεις Πληροφορικής. Συμ-

μετείχαν πολλοί συμμαθητές μας, οι οποίοι –

στη συντριπτική τους πλειοψηφία– πέρασαν

επιτυχώς διάφορες ενότητες στη γνώση των

Η/Υ. Ευχόμαστε εις ανώτερα!
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Μεγάλη ικανοποίηση και ιδιαίτερη ευλογία
ήταν ότι και φέτος το καλοκαίρι, παρά τις σοβα-

ρές δυσκολίες της νέας πραγματικότητας της πανδημίας, λειτούργησαν τα Κατασκηνωτικά Σε-
μινάρια των Εκπαιδευτηρίων μας, αγοριών και κοριτσιών. Προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες,
λειτούργησαν με αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμά τους, αλλαγές που όμως έγιναν δεκτές από

κατασκηνωτές και κατασκηνώ-
τριες με χαρά και
ενθουσιασμό! Για
περισσότερα βλ. το
σχετικό άρθρο του
παρόντος τεύχους.
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Μεγάλη ικανοποίηση και ιδιαίτερη ευλογία
ήταν ότι και φέτος το καλοκαίρι, παρά τις σοβα-

ρές δυσκολίες της νέας πραγματικότητας της πανδημίας, λειτούργησαν τα Κατασκηνωτικά Σε-
μινάρια των Εκπαιδευτηρίων μας, αγοριών και κοριτσιών. Προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες,
λειτούργησαν με αρκετές αλλαγές στο πρόγραμμά τους, αλλαγές που όμως έγιναν δεκτές από

κατασκηνωτές και κατασκηνώ-
τριες με χαρά και
ενθουσιασμό! Για
περισσότερα βλ. το
σχετικό άρθρο του
παρόντος τεύχους.

Ο Παρατηρητής: Αμαλία Λατσούνη, Γ΄ Γυμν.

Μεγάλη και πολύ ευχάριστη έκπληξη για όλους μας

ήταν ότι η τελευταία μέρα έμελλε να κλείσει με ένα πρωτότυπο και σίγουρα πολύ

επίκαιρο ομαδικό παιχνίδι για όλες τις τάξεις στο προαύλιο και στον Σχο-

λικό Κήπο, εμπνευσμένο από …τον κορωνοϊό.

Θαυμάσαμε τη φαντασία των καθηγητών μας!

Παίξαμε και περάσαμε υπέροχα! Ευχαριστούμε

για όλες τις εμπειρίες που μας προσφέρετε! 



Στις 4 Μαΐου 1939,
η γαλλική εφημε-

ρίδα «L’Oeuvre» δημο-
σίευσε ένα άρθρο με
τίτλο «Να πεθάνουμε
για το Ντάντσιχ;». Το
υπέγραφε ο σοσιαλι-
στής και ειρηνιστής
βουλευτής Μαρσέλ Ντεά.

Ο λεγόμενος «πολωνικός διάδρομος» ή «διά-
δρομος του Ντάντσιχ» δημιουργήθηκε μετά τον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο σε βάρος της ηττημένης Γερμα-
νίας κι επέτρεπε στην Πολωνία να έχει πρόσβαση
στη Βαλτική. Ταυτοχρόνως όμως χώριζε την Ανα-
τολική Πρωσία από την υπόλοιπη Πρωσία. Το γερ-
μανόφωνο Ντάντσιχ (σημερινό Γκντανσκ) είχε
κηρυχθεί αυτόνομη πόλη. Η απαίτηση της χιτλερι-
κής Γερμανίας ήταν να επιστραφεί ο διάδρομος,
ώστε να ενοποιήσει εκ νέου τον εθνικό της χώρο.
Η απαίτηση αυτή αποτέλεσε αρχικά το πρόσχημα
που χρησιμοποίησε λίγους μήνες αργότερα ο Χίτ-
λερ για να εισβάλει στην Πολωνία την 1η Σεπτεμ-
βρίου 1939. Η Γαλλία κι η Αγγλία έσπευσαν στο
πλευρό της Πολωνίας, με την οποία είχαν συμμαχία
κι έτσι ξεκίνησε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Το άρθρο του Ντεά έβρισκε την γερμανική
απαίτηση «πολύ λογική» και θεωρούσε το αντικεί-
μενο της διαμάχης μακρινό κι αδιάφορο για τη Γαλ-
λία. Αναρωτιόταν ως εκ τούτου στο τέλος αν αξίζει
«να πεθάνουμε για το Ντάντσιχ». Για να απαντήσει
κατηγορηματικά «Όχι!». Η απορία «γιατί να πεθά-
νουμε για το Ντάντσιχ;» καθιερώθηκε έκτοτε ως έκ-
φραση ενδοτισμού. Και από αυτήν χαρακτηρί-
στηκαν «πουρκουάδες» όσοι την υιοθετούσαν. 

Τηρουμένων των αναλογιών και σχηματικά, η
χώρα μας αντιμετωπίζει σήμερα ένα παρόμοιο δί-
λημμα απέναντι στην Τουρκία. Αξίζει να πεθάνουμε
για το Καστελλόριζο; Διάφορες παρεμβάσεις τελευ-
ταία θέτουν σε αμφισβήτηση πάγιες παραδοχές της
εξωτερικής μας πολιτικής……

Φυσικά τίποτα δεν απαγορεύει να αναιρούνται,
να αναθεωρούνται ή ακόμη και να ακυρώνονται οι
όποιες παραδοχές στην εξωτερική πολιτική. Ούτε
μπορεί κάποιος να απορρίπτει την ειρηνική διευθέ-
τηση μιας διαφοράς, ιδίως αν η επίλυση στηριχτεί
στο διεθνές δίκαιο και σε ένα διεθνές δικαστήριο
όπως η Χάγη. Στην προκειμένη περίπτωση όμως η
συζήτηση πάσχει σε τρία σημεία. 

Πρώτον, η επίλυση μιας διαφοράς είναι σαν το

τανγκό. Χρειάζεται δυο.
Και προς το παρόν δεν
βλέπω τον δεύτερο εν-
διαφερόμενο. Έχουμε
μείνει να διαπραγμα-
τευόμαστε μεταξύ μας
και χωρίς αντίκρισμα!
Δεύτερον, συζητούμε

πώς θα λυθεί μια διαφορά χωρίς να έχουμε ακόμη
συμφωνήσει ποια είναι η διαφορά….. Τρίτον, τι
ακριβώς επιδιώκουμε. Τι «θα πάρουμε»  και τι «θα
δώσουμε»  στο νταραβέρι…..

Το 432 π.Χ. ο Περικλής δίνει μια απάντηση στη
συζήτηση για το «Μεγαρικό Ψήφισμα» όπως την
μεταφέρει ο Θουκυδίδης. Η Αθήνα κήρυξε εμ-
πάργκο στα Μέγαρα και τα Μέγαρα υποκινούσαν
τους Πελοποννήσιους συμμάχους τους να επιτε-
θούν στην Αθήνα. Αν δεν ανακαλούσαν οι Αθηναίοι
το ψήφισμα θα ξέσπαγε πόλεμος. Μεταξύ μας, το
θέμα δεν ήταν ιδιαίτερα σοβαρό – άλλωστε ο Αρι-
στοφάνης το διακωμώδησε λίγο αργότερα στους
«Αχαρνείς». 

Ο Περικλής όμως λέει στους συμπολίτες του
πως «δεν πρέπει να υποχωρήσωμεν». Ούτε «να
αφήσετε υφισταμένη ες την συνείδησίν σας την
μομφήν ότι επολεμήσατε δι΄ ασήμαντον αιτίαν».
Και εξηγεί: «Το ασήμαντον αυτό αποτελεί την λυ-
δίαν λίθον προς εξακρίβωσιν και δοκιμασίαν των
προθέσεών σας. Καθόσον, εάν υποχωρήσετε απέ-
ναντί των, θα ευρεθήτε ενώπιον νέας και επαχθε-
στέρας απαιτήσεως. Διότι θα νομίζουν ότι και εις
τούτο θα υποκύψετε ένεκα φόβου.»  («Ιστορίαι», βι-
βλίο Α΄, μετάφραση Ελ. Βενιζέλος).

Με άλλα λόγια, ο Περικλής απαντά όπως θα
απαντούσε ο Τσώρτσιλ. Ότι αξίζει να πεθάνει κανείς
για το Ντάντσιχ, διότι το ζήτημα δεν είναι η από-
σταση από το Ντάντσιχ, ούτε η αυτοτελής σημασία
του, αλλά ο εχθρός που έχεις απέναντί σου.

Επίλογος. Τελικά ο σοσιαλιστής κι ειρηνιστής
Μαρσέλ Ντεά αποσχίστηκε από τους σοσιαλιστές.
Ίδρυσε το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα και το 1944 κατέ-
ληξε υπουργός Εργασίας στη δωσιλογική κυβέρ-
νηση του Βισύ. Μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε
ερήμην για δωσιλογιμό και πέθανε φυγάδας και
κρυπτόμενος σε ένα μοναστήρι στην Ιταλία.

Ι. Κ. Πρετεντέρης (Απόσπασμα από την
εφ. «Τα Νέα», 4-5 Ιουλίου 2020)
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«Να πεθάνουμε για το Καστελλόριζο;»
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Τ
α «Δελφινάκια του Αμβρακικού»
είναι ένα μυθιστόρημα που αναφέ-
ρεται στη ζωή δύο παιδιών ηλικίας
εφτά και οχτώ χρονών και των οικο-

γενειών τους. Τοποθετείται στα χρόνια του
Μεσοπολέμου, ανάμεσα στο 1925 με 1930, σε
ένα παραθαλάσσιο χωριό του Αμβρακικού
Κόλπου και  στην ιστορία δύο μικρών παιδιών.
Οι μικροί πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτω-
ποι με τις ισχύουσες κοινωνικές αξίες της επο-
χής. 

Το μυθιστόρημα μας εξιστορεί πώς η ζωή
του Πέτρου αλλάζει από την «εισβολή» της
Ανθούλας, κόρης του τελώνη της περιοχής.
Είναι καλοκαίρι και τα παιδιά διασκεδάζουν
με φανταστικά παιχνίδια. Κάνουν βουτιές από
το κατάστρωμα των πλοίων που αράζουν στο
λιμάνι, προσποιούνται τους καπετάνιους, τα-
ξιδεύουν νοερά, κολυμπούν στο ποτάμι.
Ώσπου μια μέρα γνωρίζουν ένα φθισικό παιδί.
Από τότε η παλιά ξύλινη καλύβα όπου τα παι-
διά έπαιζαν τους ναυτικούς γίνεται η κατοικία
του φτωχού άρρωστου παιδιού. Εκεί ο Πέτρος
και η Ανθούλα το επισκέπτονται κάθε μέρα
κρυφά από τους μεγαλύτερους. Του φέρνουν
τρόφιμα, του κρατούν συντροφιά και εκείνο
τους μαθαίνει να γράφουν και να διαβάζουν.
Ύστερα από αρκετό καιρό έρχεται στο χωριό
ο αδελφός του Πέτρου και μαζί με την Αν-
θούλα οργανώνουν μια παράσταση Καραγ-
κιόζη για να μαζέψουν χρήματα για το φθι-
σικό παιδί. Στο τέλος η Ανθούλα μετακομίζει,
γιατί ο πατέρας της πήρε προαγωγή, ο Πέτρος
πηγαίνει στο σχολείο, ενώ το φυματικό παιδί,
ο Πάνος, πηγαίνει μαζί με τη μητέρα του και
τον θείο του Παντελή σε ειδικό νοσοκομείο
στην Αθήνα. Το χωριό ερημώνει. Περιμένει
όμως το επόμενο καλοκαίρι τα παιδιά να το
γεμίσουν με τα γέλια, τις φωνές και τα παιχνί-
δια τους. 

Το κεντρικό μήνυμα που διατρέχει το βι-
βλίο είναι η αξία της φιλίας και της άδολης
αγάπης, καθώς και ο σεβασμός στην αξιοπρέ-
πεια και στα δικαιώματα των παιδιών. Οι μι-
κροί πρωταγωνιστές έρχονται αντιμέτωποι με
τις ισχύουσες κοινωνικές αξίες της εποχής και
βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, όπως
αυτός προβάλλεται στο πρόσωπο ενός άρρω-
στου παιδιού. Τελικά, μέσα από τις περιπέτειές
τους καταφέρνουν να ξεπεράσουν τις κοινω-
νικές προλήψεις και να  βοηθήσουν τον φίλο

τους. Η δυνατή φιλία τους ξεπερνά όλους
τους φόβους. Ενώ οι μεγάλοι, θορυβούμενοι
από τη λέξη «φθισικός», χάνουν κάθε ίχνος
ανθρωπιάς και γίνονται απάνθρωποι, η παι-
δική καρδιά δεν μένει ασυγκίνητη και δεν λο-
γαριάζει προσωπικά οφέλη. Κι όπως λέει η
μητέρα του Πέτρου «άσ΄ τα τα παιδιά, ο Θεός
τα φώτισε να γλιτώσουν τ΄ ορφανό, αφού
εμείς οι μεγάλοι έχουμε πέτρα εκεί που θα
έπρεπε να έχουμε την καρδιά μας». 

Το βιβλίο συμπεριλήφθηκε στη λίστα με
τα καλύτερα παιδικά βιβλία της χρονιάς το
1989 από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή του
Παν/μίου της Πάντοβα, σκηνοθετήθηκε από
τον ίδιο τον συγγραφέα σε κινηματογραφική
ταινία και τιμήθηκε με πλήθος βραβείων. 

Μαρία-Ανδρομάχη Ανδρέου, Β΄ Λυκείου

Βιβλιοπαρουσίαση

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ ΤΟΥ ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΥ
τ ο υ  Ν τ ί ν ο υ  Δ η μ ό π ο υ λ ο υ



Aυτογνωσία σημαίνει να γνωρί-
σουμε κάθε πτυχή του εαυτού μας.
Είναι μια μακρά και χρονοβόρα

διαδικασία, που μας δίνει όμως τη δύναμη
να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες της

ζωής. Έχοντας ψάξει μέσα μας να βρούμε
τα όριά μας, τα πρότυπά μας, να ερευνή-
σουμε την πηγή των επιρροών που κου-
βαλάμε, είτε είναι από γονείς, από φίλους
ή από ανθρώπους της τέχνης, των επιστη-
μών ακόμα και της ιστορίας, γνωρίζουμε
πώς διαμορφώθηκε ο χαρακτήρας μας.
Έχοντας γνώση της προσωπικότητάς μας
μπορούμε να δαμάζουμε τις φοβίες και
τις αδυναμίες μας και να οικοδομούμε υγι-
είς σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους.

✒ Σπύρος Μπουχούτσος

Οάνθρωπος οφείλει να ανακαλύψει
τον εαυτό του, να γνωρίσει τα εν-
διαφέροντα και τους φόβους του,

να εντρυφήσει στα όνειρα και τους στό-
χους του και να αντιμετωπίσει τα προβλή-
ματά του. Πρέπει να τον εμπιστευτεί και
να στηριχτεί σε εκείνον παραπάνω απ’
όσο στους γύρω του, διότι μόνο ο εαυτός
του είναι δυνατόν να του σταθεί για

πάντα, όταν κανένας άλλος δεν είναι εκεί
γι’ αυτόν. Επομένως ο άνθρωπος, για να
φανεί δυνατός στη ζωή, είναι αναγκαίο να
γνωρίζει με σιγουριά τον εσωτερικό του
κόσμο και να μη βαδίζει με έναν άγνωστο
εαυτό.

✒ Δήμητρα Μήνου

Ηαυτογνωσία είναι η γνώση του
εαυτού, δηλαδή η ειλικρινής κατα-
νόηση του ψυχικού κόσμου, που

προϋποθέτει  την έλλειψη εγωισμού. Κατά
τη διάρκεια της ζωής του, ο άνθρωπος δέ-
χεται πολλές επιρροές από τον περίγυρό
του, που υποσυνείδητα διαπλάθουν την
προσωπικότητά του. Η γνωριμία με τον
εσωτερικό του κόσμο καθιστά την αν-
θρώπινη ζωή αληθινή και ουσιώδη, διότι

Σκέψεις
για ... αυτογνωσία
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έτσι ο άνθρωπος εκλαμβάνει σωστά τα
μηνύματα της ζωής και δεν ζει στη δική
του φαντασίωση, που τον απομακρύνει
από την κοινωνική ζωή. Η επικοινωνία του
ανθρώπου με τον εαυτό του, λοιπόν, είναι
απαραίτητη για την ψυχική του υγεία και
για την εξισορρόπηση της προσωπικότη-
τάς του.

✒ Αμαλία Λατσούνη

Ηζωή ανά πάσα στιγμή μας επιφυ-
λάσσει μεταβολές και εκπλήξεις.
Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι

διαφορετική και κουβαλάει μαζί της τις
δικές της χαρές και τις δικές της λύπες.
Οτιδήποτε θεωρούμε σταθερό στη ζωή
μας μέσα σε μια στιγμή μπορεί να αλλάξει
και να επέλθουν τεράστιες αλλαγές. 

Δυστυχώς ο άνθρωπος δεν μπορεί να
γνωρίζει τα παιχνίδια της ζωής. Γι΄ αυτό
τον λόγο πρέπει να μάθει να πορεύεται με
αυτά που του φέρνει η ζωή, είτε καλά είτε
κακά. Ο κάθε άνθρωπος, όταν έρχεται αν-
τιμέτωπος με σημαντικές, απροσδόκητες
μεταβολές, δεν έχει πολλά περιθώρια αν-
τίδρασης. Όσο στενάχωρο και να είναι
αυτό, η πραγματική ευφυία ενός ανθρώ-

που φαίνεται στο πόσο καλά μπορεί να
ανταποκριθεί και να αποδεχθεί τις υπάρ-
χουσες συνθήκες και όχι στο να τις αρνεί-
ται ή να στέκεται αμέτοχος. 

Η καλύτερη αντιμετώπιση που μπο-
ρούμε να έχουμε απέναντι σε δυσμενείς
συνθήκες είναι να προσπαθήσουμε να
επιβάλουμε στον εαυτό μας να δημιουρ-
γήσει μια νέα διαφορετική καθημερινό-
τητα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να γί-
νουμε ξανά χαρούμενοι. 

✒ Αναστασία Χατζή

Κείμενα μαθητών Γ΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: κ. Ελ. Φωτοπούλου,

Εκπ/κός
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Αντιμέτωποι  
με τις μεταβολές της ζωής



Ηεπιλογή επαγγέλματος είναι μια
δύσκολη υπόθεση και καθορίζει
όλη την μετέπειτα ζωή ενός

νέου ανθρώπου. Γι’ αυτό θα πρέπει να γί-
νεται με σωστά και αυστηρά κριτήρια.

Αρχικά θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη οι πνευματικές ικανότητες του
ατόμου. Κάποιος που του αρέσει να δια-
βάζει και έχει τις κατάλληλες γνώσεις, θα
ήταν επόμενο να διαλέξει ένα επάγγελμα
που απαιτεί πανεπιστημιακές σπουδές.

Αλλά και οι σωματικές ικανότητες θα
πρέπει να είναι κατάλληλες για να αντε-
πεξέλθει κάποιος στις απαιτήσεις του
επαγγέλματος που θα επιλέξει και θα
κληθεί να υπηρετήσει.

Οι οικονομικές απολαβές είναι ένα
ακόμη σοβαρό κριτήριο. Όσο πιο μεγά-
λες είναι αυτές οι απολαβές, τόσο πιο
γοητευτικό είναι συνήθως ένα επάγγελμα.

Ο χώρος εργασίας είναι άλλο ένα κρι-
τήριο. Κάποιος που δεν επιθυμεί να μετα-
κινείται συνεχώς, αλλά να έχει μια
σταθερότητα στην ζωή του, δεν θα επέ-
λεγε ποτέ να γίνει στρατιωτικός, που
λόγω μεταθέσεων μετακινείται από πόλη
σε πόλη. Το ωράριο εργασίας είναι ένας
ακόμα παράγοντας που επηρεάζει την
επιλογή επαγγέλματος. Ένα επάγγελμα
με συνεχές και απαιτητικό ωράριο είναι
δύσκολο, ιδιαίτερα για εκείνους που
έχουν στα σχέδιά τους και τη δημιουργία
οικογένειας.

Τα προσωπικά ενδιαφέροντα, οι κλί-
σεις και τα ταλέντα πρέπει να λαμβάνον-
ται σοβαρά υπόψη. Όταν κάποιος
επιλέγει να κάνει κάτι που αγαπά, του ται-
ριάζει και είναι καλός σ’ αυτό, τότε έχει
πολλές πιθανότητες να είναι επιτυχημέ-
νος σ’ αυτό που διάλεξε να ακολουθήσει.
Η κοινωνική καταξίωση και η αναγνωρι-
σιμότητα που προσφέρουν κάποια επαγ-

γέλματα, τα κάνουν πιο θελκτικά  και
γοητεύουν περισσότερο τους νέους.
Ένας πετυχημένος δικηγόρος ή ένας κα-
ταξιωμένος γιατρός έχουν ίσως πιο πολύ
κύρος σε σχέση με έναν δάσκαλο για
έναν έφηβο. Άλλο ένα σημαντικό κριτή-
ριο είναι ο χρόνος εύρεσης εργασίας
μετά την απόκτηση του πτυχίου. Ένας
νέος επιλέγει λοιπόν ένα επάγγελμα που
θα του εξασφαλίσει άμεσα εργασία, ώστε
να νιώθει δημιουργικός και χρήσιμος και
να εφαρμόσει στην πράξη όσα κατέ-
κτησε με τις σπουδές του.
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Οι νέοι μπροστά στην επιλογή         επαγγέλματος
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Έχοντας υπόψη τα παραπάνω κριτή-
ρια, η επιλογή του σωστού επαγγέλματος
είναι μια δύσκολη διαδικασία, αλλά θα
γίνει ο δρόμος που θα οδηγήσει στη με-
τέπειτα επιτυχία στον χώρο εργασίας.

Όσον αφορά τον ρόλο των γονέων,
πρέπει να πούμε ότι οι γονείς σίγουρα
επηρεάζουν τα παιδιά τους στην επιλογή
επαγγέλματος. Για να τα βοηθήσουν
σωστά, θα πρέπει να συζητούν μαζί τους,
να τους δίνουν πολλές επιλογές, αφού
έχουν εξασφαλίσει τις απαραίτητες γνώ-
σεις και πληροφορίες για κάθε επιλογή
ξεχωριστά. Ένα πρόγραμμα επαγγελμα-
τικού προσανατολισμού θα έδινε ακόμη
μεγαλύτερες προοπτικές σε κάθε ενδια-
φερόμενο. Το κυριότερο για ένα παιδί
είναι να έχει την υποστήριξη και την εν-
θάρρυνση από τους γονείς του, ώστε να

μην νιώθει ότι προβάλλονται σε εκείνο
οι δικές τους προσδοκίες και τα δικά
τους όνειρα.

Πιο αναλυτικά, το άγχος και η ανησυ-
χία που δημιουργείται σε κάθε νέο και
στους γονείς του κατά την επιλογή του
επαγγέλματος συνδέεται με διαφορετι-
κές αιτίες για τον καθένα. Το παιδί ανη-
συχεί και αγχώνεται σκεπτόμενο αν
έκανε την σωστή επιλογή με βάση τα εν-
διαφέροντά του, τις κλίσεις και τα τα-
λέντα του. Το βαραίνει επίσης και το αν
θα αντεπεξέλθει με τις δικές του επιλο-
γές στις προσδοκίες των γονιών. Εκείνοι
απ’ την άλλη αγχώνονται για το αν έδω-
σαν όλες τις δυνατές επιλογές στο παιδί
τους και σκέφτονται περισσότερο την
εξέλιξή του. Η επαγγελματική επιτυχία

συνδέεται στο μυαλό τους με την ευτυχία
του παιδιού τους.

Γενικά, οι γονείς παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ζωή ενός εφήβου και στις επι-
λογές του, ειδικά σ’ αυτήν του επαγγέλ-
ματος. Παρόλο που η πλειοψηφία των
γονέων στηρίζει οικονομικά, ψυχολογικά
και συναισθηματικά την επιλογή αυτή,
ωστόσο κάποιοι έφηβοι αντιδρούν και
κάνουν λανθασμένες επιλογές. Αυτό
συμβαίνει γιατί επηρεάζονται από διά-
φορα επαγγέλματα που προβάλλονται
από τα ΜΜΕ αλλά και από φίλους ή συ-
νομηλίκους. Τα κριτήριά τους δεν είναι τις
πιο πολλές φορές ρεαλιστικά, γι’ αυτό και
ορισμένοι έφηβοι καταλήγουν να σπου-
δάζουν για ένα επάγγελμα που δεν τους
ταιριάζει και δεν τους ευχαριστεί.

Σπύρος Μπουχούτσος, Γ΄ Γυμν.

Οι νέοι μπροστά στην επιλογή         επαγγέλματος
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ΣΥΓΧΩΡΗΣΤΕ ΓΙΑ…ΚΑΛΥΤΕΡΗ
ΖΩΗ! Ο θυμός και τα άλλα αρνητικά
συναισθήματα είναι αποδεδειγμένα
«τοξικά» όχι μόνο για τη διάθεσή μας
αλλά και για το σώμα μας. Μια σειρά
από έρευνες που έχουν γίνει τα τελευ-
ταία χρόνια δείχνουν ότι η δύναμή μας
να συγχωρέσουμε ανθρώπους που μας
έχουν κάνει κακό μάς αποζημιώνει με
πιο υγιείς σχέσεις, μεγαλύτερη ευεξία,
λιγότερο στρες και επιθετικότητα, πιο
χαμηλή πίεση, μικρότερες πιθανότητες
κατάθλιψης, αλλά και μικρότερο κίν-
δυνο κατάχρησης αλκοόλ ή ουσιών. Με
λίγα λόγια, όσοι προσφέρουν στους
άλλους περισσότερη συγχώρεση είναι
πιο υγιείς, ενώ όσοι δυσκολεύονται να
συγχωρήσουν εμφανίζουν σημαντικά
αυξημένο κίνδυνο θανάτου από πολ-
λούς παράγοντες. 

Η ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
και γενικά τις πολιτιστικές δραστηριό-
τητες κάνει καλό … στην υγεία! Μελέ-
τες έχουν βρει ότι οι τέχνες μπορούν
να βελτιώσουν τη σωματική και ψυχική
υγεία και βοηθούν στη μάχη κατά της
κατάθλιψης, της άνοιας, των χρόνιων
πόνων κ.ά. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι
ο πολιτισμός συμβάλλει θετικά και στο
προσδόκιμο ζωής. Διαπιστώθηκε ότι
όσοι πήγαιναν σε κάποια παράσταση ή

άλλη πολιτιστική εκδήλωση έστω και
μια-δυο φορές το χρόνο είχαν κατά
μέσο όρο 14% μικρότερο κίνδυνο πρό-
ωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία,
σε σχέση με όσους δεν πήγαιναν καθό-
λου. Η μείωση του κινδύνου ήταν με-
γαλύτερη (31%) για όσους πήγαιναν
συχνότερα, τουλάχιστον μια φορά κάθε
λίγους μήνες, και ακόμη μεγαλύτερη
για όσους πήγαιναν ακόμη πιο συχνά,
π.χ. κάθε μήνα. «Όλοι πρέπει να έχουν
την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολι-
τιστικές δραστηριότητες», τόνισαν οι
ερευνητές και επεσήμαναν ότι το όφε-
λος είναι μεγαλύτερο για κατηγορίες

ανθρώπων όπως οι φτωχοί, οι κατα-
θλιπτικοί και οι μοναχικοί άνθρωποι. 

Η ΩΚΥΤΟΚΙΝΗ, Η «ΟΡΜΟΝΗ ΤΗΣ
ΑΓΑΠΗΣ», όπως λέγεται απλά, επιτρέ-
πει στους επιστήμονες να προβαίνουν
σε συγκεκριμένα συμπεράσματα ως
προς τους παράγοντες που επιβαρύ-
νουν ψυχικά τον άνθρωπο μέχρι και την
ενήλικη ζωή του. Ειδικότερα, η ωκυτο-
κίνη, η οποία εκκρίνεται στον εγκέφαλο
κατά τη διάρκεια εμπειριών αγάπης
όπως το αγκάλιασμα, ο θηλασμός, ο

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δελτίο Ειδήσεων. . .
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τοκετός κ.ά. συνδέθηκε σε μελέτη του
Πανεπιστημίου Μπέιλορ των ΗΠΑ με
τη συμπεριφορά που επιδεικνύουν οι
γονείς στην οικογένειά τους και τους
συναισθηματικούς δεσμούς που ανα-
πτύσσουν εκεί, δηλ. με τα επίπεδα
στοργής, προστασίας, αδιαφορίας, υ-
περβολικού ελέγχου ή πιθανής κακο-
ποίησης μέσα στην οικογένεια. Η ορ-
μόνη αυτή αναδείχτηκε επίσης ως ση-

μαντικός παράγοντας διαμόρφωσης
της κοινωνικής συμπεριφοράς και της
συναισθηματικής εγγύτητας στα παι-
διά. Πρόκειται για ένα «αρχικό βήμα»
προς την κατανόηση του πώς στρεσο-
γόνες καταστάσεις κατά την παιδική
ηλικία μπορεί να σχετίζονται με την
ψυχοσύνθεση του ατόμου στην ενήλικη
ζωή. Ιδιαιτέρως μελετήθηκε η συσχέ-
τιση των επιπέδων της ορμόνης με τη
βίωση από τα παιδιά του διαζυγίου
των γονιών. Παιδιά διαζευγμένων γο-
νιών εμφάνισαν χαμηλότερα επίπεδα
ωκυτοκίνης και κλήθηκαν να αξιολογή-
σουν τα δικά τους σημερινά επίπεδα
εκδήλωσης εμπιστοσύνης, δυσφορίας
με την εγγύτητα, ανάγκης για την έγ-
κριση των άλλων, τις σχέσεις και το
βαθμό φροντίδας που δείχνουν. Διαπι-
στώθηκε ότι χαμηλότερα επίπεδα της
ορμόνης διαδραματίζουν ρόλο στη δυ-
σκολία συναισθηματικής εγγύτητας κα-
τά την ενήλικη ζωή. Περαιτέρω ανά-

λυση κατέδειξε ότι τα άτομα αυτά α-
ξιολόγησαν τους γονείς τους ως λιγό-
τερο στοργικούς και πιο αδιάφορους.
Οι ίδιοι ανέφεραν πως διαθέτουν λιγό-
τερη αυτοπεποίθηση, νιώθουν πιο
άβολα με την εγγύτητα και λιγότερο
ασφαλείς στις σχέσεις, συγκριτικά με
τα άτομα των οποίων οι γονείς δεν
είχαν χωρίσει.

ΓΙΓΑΝΤΙΕΣ «ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΤΣΑΡΙ-
ΔΕΣ» ανακάλυψαν ερευνητές στα βά-
θη του Ινδικού Ωκεανού! Πρόκειται για
ένα νέο είδος των γιγάντιων καρκινο-
ειδών του γένους βαθύνομος. Η ανα-
κάλυψη του 14ποδου ισόποδου έγινε
στα νότια της Ιάβας σε βάθος 957-
1.259 μέτρων. Ο τεράστιος βαθύνομος
έχει μήκος περίπου 51 εκατοστά. Μπο-
ρεί να μοιάζει με το αποκρουστικό έν-
τομο της ξηράς, αλλά είναι πολύ πιο
κοντά στις γαρίδες και τα καβούρια.
Μπορεί να επιβιώσει για μεγάλα χρο-
νικά διαστήματα χωρίς τροφή και
τρώει απομεινάρια νεκρών οργανι-
σμών στον βυθό. Τρομακτική ανακά-
λυψη…

Ο δικός σας ρεπόρτερ



Στο Σχολείο μας

Πραγματοποιώντας
την υπόσχεση που δώ-
σαμε στο προηγούμενο
τεύχος, παρουσιάζουμε
εδώ κάποιες ακόμα από
τις αξιόλογες δημιουρ-
γίες μαθητών μας, συμ-
μετοχές τους σε ενδοσχο-
λικούς Διαγωνισμούς.
Μία από αυτές, έργο της
Ελένης Αγγελή, επιλέχτη-
κε μάλιστα να κοσμήσει
το εξώφυλλο του παρόν-
τος τεύχους του «Πυρ-
σού» με το δροσερό, εξω-
τικό θέμα του! 

Ευχόμαστε να απολαμ-
βάνουμε μαζί σας όλο και
πιο πολλές ωραίες δικές
σας δημιουργίες!

Άννα Μαρία

Λατσούνη
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Βασιλική Μαρινού

Ελένη Ανδρέου

Κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ο ί  Δ ι α γ ω ν ι σ μ ο ί
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ΓΡΙΦΟΣΈχουμε ένα δωμάτιο που έχει µίαλάμπα (στο εσωτερικό του σπιτιού)και τρεις διακόπτες (στο εξωτερικότου σπιτιού). Ένας από αυτούς τουςδιακόπτες ανάβει την λάμπα. Εμείς πρέπει µε µία µόνο προ-σπάθεια να καταλάβουμε ποιος δια-κόπτης είναι ο σωστός. Δηλαδήποιον ή ποιους διακόπτες πρέπει ναπατήσουµε, ώστε, όταν ανοίξουμετην πόρτα, να καταλάβουμε ποιοςείναι ο σωστός. (Εννοείται ότι ότανείναι κλειστή η πόρτα δεν βλέ-πουμε αν ανάβει η λάμπα ή όχι.)

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

Οδηγείς ένα λεωφορείο. Στην πρώτη
στάση, μπαίνουν δύο άντρες. Στη δεύτερη
κατεβαίνουν δύο γυναίκες. Στην τρίτη
στάση ανεβαίνουν δύο παιδιά με τη μαμά
τους και κατεβαίνει ένας παππούς. Το λεω-
φορείο είναι πράσινο και έξω βρέχει. Τι
χρώμα είναι τα μαλλιά του οδηγού;

Τρεις φίλοι, ένας ηλεκτρολόγος,

ένας μηχανολόγος κι ένας κομπουτιε-

ράς πάνε βόλτα με αυτοκίνητο. Κά-

ποια στιγμή το αυτοκίνητο παθαίνει

βλάβη και σταματάει. Οι φίλοι αρχί-

ζουν να αναρωτιούνται τι συμβαίνει

και να προσπαθούν να βρουν μια

λύση, οπότε λέει ο ηλεκτρολόγος:

- Πιστεύω ότι φταίνε τα ηλεκτρικά που

χάλασε το αμάξι!
Ο μηχανολόγος το σκέφτεται για λίγο

και λέει:
- Εγώ λέω ότι το πρόβλημα είναι μηχα-

νολογικό!
Κι έρχεται η σειρά του κομπιουτερά,

που λέει:
- Εγώ λέω ότι πρέπει να βγούμε και να

ξαναμπούμε, μήπως τρέξει!

Ε.Φ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

ΓΡΙΦΟΙ
1.Τρέχουν. 2.Πανηγυρίζω.
3.Έχουν βαθμούς. 4.Έναν
αστυνόμο. 5. Έχουν καρπούς.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΑ   ➤➤➤

Σε ένα ισόγειο μπλε σπίτι, υπάρχει
ένα μπλε τραπέζι, ένας μπλε υπολογι-
στής, μια μπλε γάτα, ένα μπλε ψάρι,
ένας μπλε άνθρωπος και ένα μπλε τη-
λέφωνο. Τι χρώμα έχουν οι σκάλες;

1.

2.

Ένας άντρας περπατούσε στον
δρόμο όταν ξαφνικά άρχισε να βρέ-
χει. Δεν είχε μαζί του ομπρέλα, δεν
φορούσε καπέλο ούτε αδιάβροχο. Τα
ρούχα του βράχηκαν, αλλά δεν βρά-
χηκε ούτε μια τρίχα από τα μαλλιά
του. Πώς εξηγείται αυτό;

3.




