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«Όποιος δε διαβάζει, όταν φτάσει σε ηλικία 70 χρόνων θα έχει ζήσει 
μόνο μια ζωή: τη δική του. Όποιος, όμως, διαβάζει, θα έχει ζήσει 5000 
χρόνια.» 

Ουμπέρτο Έκο

«Η μουσική ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας.»
Berthold Auerbach

«Η ζωγραφική μετατρέπει το χώρο σε χρόνο, ενώ η μουσική το χρόνο 
σε χώρο.»

Hugo von Hofmannsthal

«Η φύση είναι η τέχνη του Θεού.»
Δάντης

«Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο, για να 
ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο, για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το 
κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημι-
ουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον 
τόπο μας.»

Κάρολος Κουν

«Έχω δεχτεί την πρόσκληση στη γιορτή του κόσμου και έχω παίξει όσο 
περισσότερο μπόρεσα.»

Ταγκόρ

«Είναι μεγάλη ντροπή να σπαταλήσουμε το σήμερα και αργότερα να 
αναπολούμε το παρελθόν, όταν πια σε τίποτε δε θα μας ωφελεί μια 
τέτοια λύπη.»

Μέγας Βασίλειος.

«Ό,τι δε βοηθάει την ψυχή είναι μάταιο.»
γ. Εφραίμ φιλοθεΐτης (Αριζόνα-Φοίνιξ)

«Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το 
ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα 
ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν, 
όμως, ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε 
πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια.»

Αγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
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Τι ανακάλυψα λοιπόν;ΕΥΑΓΓΕΛΙΖΟΥ ΓΗ ΧΑΡΑΝ ΜΕΓΑΛΗN

Αγαπημένα μου παιδιά, 
Το μεγαλύτερο μήνυμα που δόθηκε ποτέ στην οικουμένη ήταν ότι 

ο Υιός και Λόγος του Θεού θα γίνει άνθρωπος, για να γίνει ο άνθρω-
πος θεός. 

 Ο Κύριος μας, Ιησούς Χριστός, μας δίδαξε με τη ζωή του ότι ο 
κόσμος αλλάζει μόνο με τη θυσία. Μήνυμα που πρέπει να πάρουμε 
όλοι μας, παιδιά μου. Να δώσουμε κάτι από τον εαυτό μας, το υστέ-
ρημά μας ή το περίσσευμά μας. Να γίνουμε μικροί αγγελιαφόροι 
του ελπιδοφόρου μηνύματος του Θεού προς την ανθρωπότητα, ότι ο 
κόσμος μπορεί να γίνει καλύτερος. Και ο Θεός μόνο αυτό επιθυμεί.

Αυτήν την ευθύνη έχουμε, ειδικά όσοι βαπτιστήκαμε χριστιανοί 
στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Να συμβάλλουμε να αλλάξει ο κό-
σμος με την αγάπη. Ο πόλεμος, η βία, το μίσος, η εκδίκηση, η εκμε-
τάλλευση, ο ρατσισμός είναι συμπεριφορές ξένες για τους ορθόδο-
ξους χριστιανούς.. 

Αγαπητοί μου μικροί αγγελιαφόροι,
 Η έμπνευση θα αλλάξει τον κόσμο. Έχουμε την αστείρευτη πηγή, 

τον Κύριο μας, Ιησού Χριστό, την Παναγία μας, τους αγίους και τους 
δικαίους.

25η Μαρτίου. Γιορτάζει η Πατρίδα μας, γιορτάζει ο Ναός της 
Ενορίας μας, γιορτάζει το περιοδικό μας. Γιορτάζουμε όλοι. 

 Ας θυμόμαστε καθημερινά ότι κάθε συγκατάθεση στο αγαθό, 
στην πρόοδο και την ελευθερία, συνοδεύεται με θυσίες. Το αγαθό 
για να πολλαπλασιαστεί απαιτεί κόπο και μόχθο. 

Οφείλουμε, όμως, να εμπνεόμαστε, για να εμπνέουμε. Για αυτό 
εξάλλου αγαπηθήκαμε από τον Θεό της αγάπης, για να αγαπήσουμε, 
ευεργετηθήκαμε, για να ευεργετήσουμε. Ο μοιραζόμενος πλουτίζει. 

Η συγκατάθεση, λοιπόν, της Μαριάμ, της Παναγίας μας, της με-
γάλης Μητέρας μας, στην πρόσκληση του Θεού για τη σωτηρία του 
κόσμου, ας σημάνει και τη δική μας συγκατάθεση. Να πούμε το με-
γάλο «Ναι» στην πρόσκληση της ιστορίας! Ναι στην αποκατάσταση 
των μεταξύ μας σχέσεων  και στη σχέση μας με τον Θεό για τη σωτη-
ρία μας, τη σωτηρία του κόσμου 

Χρόνια πολλά! Με εγκάρδιες πατρικές ευχές
Πρωτοπρεσβύτερος π’ Γεώργιος Τζάβλας
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Θεωρητικά ο ελεύθερος χρόνος του σύγχρονου ανθρώπου 
έχει κατακόρυφα αυξηθεί. Ας είναι καλά κυρίως οι πολύχρονοι 
αγώνες των  εργατών και οι «υπηρεσίες» των επιτευγμάτων της 
τεχνολογίας! 

Πρακτικά, όμως, ο σύγχρονος άνθρωπος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ  και όταν έχει, το ξέρουμε πολύ καλά όλοι 
μας, τον σπαταλά ασύδοτα και άσκοπα.

Πολλά υπόσχεται ο ΠΟΛΥΦΕΡΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ. Πολλά, 
λαμπερά και ακαταμάχητα ελκυστικά. ΣΕΙΡΗΝΕΣ που 
μας παρασύρουν να απολαύσουμε, άραγε, τι; Αφού 
στο τέλος το μόνο που αισθανόμαστε είναι κενό, 
μοναξιά, κούραση και ματαιότητα!

Κι εγώ; Πού είμαι ΕΓΩ; Παγιδευμένος στα 
πλοκάμια της βιομηχανοποιημένης παγκό-
σμιας διασκέδασης, πίνω, καπνίζω, κάνω 
τόσες καταχρήσεις, παραδίδομαι χωρίς 
όρους σε απολαύσεις (;) προσπαθώντας 
να ξεχάσω, έστω για λίγο, τα προβλήμα-
τα και τις ανικανοποίητες ανάγκες μου!

Μέλος της παγκόσμιας αγέλης, ταΐζω, 
και θωπεύω το σώμα μου, λες και μόνο 
αυτό υπάρχει. Και μετά χρειάζομαι δίαιτα 
και φαρμακευτική αγωγή, για να το θερα-
πεύσω από όλες αυτές τις «απολαύσεις» που 
του προσέφερα!

 Ενώ Η ΨΥΧΗ ΜΟΥ ΚΡΑΥΓΑΖΕΙ για πιο απλά 
και ουσιαστικά πράγματα…

Ψυχαγωγία! «η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο 
πράγμα», θα δανειστώ από τον τραγουδοποιό.

ΕΓΩ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ (;) ΧΡΟΝΟΣ ΜΟΥ Ας αρχίσω επιτέλους πια να ακούω τις επιθυμίες, τις ανάγκες 
της ψυχής μου. Γιατί «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΟΥΚ ΕΠ’ ΑΡΤΟΝ ΜΟ-
ΝΟΝ ΖΗΣΕΤΑΙ»!

Ας αρχίσω να συνειδητοποιώ ότι αυτό το μυστήριο, το θαύμα 
της ζωής, μου δόθηκε, για να το ζήσω, όπως του αξίζει, και όχι 
με ημίμετρα.

Τα άκρα, ακραία στέρηση και άκρατη απόλαυση, μόνο σε 
ακραίες καταστάσεις μπορούν να οδηγήσουν. 

Πού είναι άραγε η ουσία της ζωής; Η ολοκλήρωση, η 
ευτυχία;

Δυστυχώς, κι εδώ, έτοιμες συνταγές δεν υπάρ-
χουν. Ο ΘΕΟΣ ΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ 

ΜΕΣΑ. Αλλά μας έδωσε ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ, το μόνο ίσως πραγματικά 

ελεύθερο προνόμιό μας, ευχή και κατά-
ρα. Και εναπόκειται πραγματικά στον 
καθένα μας να ΖΗΣΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΗΣ 
ΖΩΗΣ που του δόθηκε ή να «ΣΚΟΤΩ-
ΣΕΙ» ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΤΟΥ, πολύ πριν Ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΤΟΝ ΣΚΟΤΩΣΕΙ!

Άνθρωποι πρόθυμοι να ανα-ζητή-
σουν και να συ-ζητήσουν μαζί σας, 

όμως, υπάρχουν!
Ψυχαγωγία ή διασκέδαση;

Ας ελπίσουμε ότι ως άλλος ΑΣΩΤΟΣ 
θα μετανοήσουμε, πριν να είναι αργά για 

τη ΣΩΜΑΤΙΚΗ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙ-
ΚH ΥΓΕΙΑ μας…

Ας ξεκινήσει, λοιπόν η συ-ζήτηση…
 Μαρία Παναγιωτάκη

Φιλόλογος-Αρχισυντάκτρια
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Έχω μια απορία

- Μπορεί η Εκκλησία να μας 
βγάλει από τη σύγχρονη κρίση;

Αν το ερώτημα γίνεται με 
σκοπό να δούμε αν η Εκκλησία 
μπορεί να ξεχρεώσει τα χρέη 
μας, τότε, νομίζω, η απάντηση 
είναι μονολεκτική, σύντομη 
και αρνητική!

 Όμως, η Εκκλησία, μπορεί 
να μας οδηγήσει στο να βγού-
με από την ηθική κρίση που 
μας διέπει ως ανθρώπους μέσα 
στην κοινωνία που ζούμε.

Η ζωή της Εκκλησίας είναι 
ζωή συνύπαρξης, ελευθερίας 
και αγάπης. Μέσα από αυτά 
τα υπαρκτικά γεγονότα καθί-
σταται ο άνθρωπος οντότητα 
κοινωνική. Όταν κάποιο από 
αυτά απουσιάζει, τότε και η 

ύπαρξη του ανθρώπου ολοένα 
και ξεφτίζει. Πρέπει να κατα-
νοήσουμε, ότι για να ξαναστα-
θούμε στα πόδια μας, οφείλου-
με να δούμε τον εαυτό μας, όχι 
στον ατομικισμό που διέπει 
την κοινωνία μας, αλλά μέσα 
στη σχέση με τον συνάνθρωπό 
μας. Και αυτό το γεγονός κοι-
νωνίας η Εκκλησία καθημε-
ρινά το ομολογεί και το κάνει 
πράξη. Δυστυχώς, όμως, εμείς 
δε θέλουμε να το αντιληφθού-
με, διότι έχουμε βολευτεί στον 
κόσμο που έχουμε περιφράξει 
τον εαυτό μας.

Πρότυπο της Εκκλησίας εί-
ναι ο Τριαδικός Θεός. Ο Θεός 
ζει, επειδή αγαπάει και η αγά-
πη αυτή είναι τρόπος ύπαρξης 
και όχι αόριστη έννοια. Όσο 

εμείς απέχουμε από αυτόν τον 
τρόπο ύπαρξης, τον αγαπητικό 
που, ταυτόχρονα, γίνεται κοι-
νωνικός, τόσο η κρίση που ζού-
με θα συνεχίσει να υφίσταται. 
Όσο εμείς δεν προσπαθούμε 
να βγούμε από το πλαίσιο που 
έχουμε διαμορφώσει και τοπο-
θετήσει τον εαυτό μας, όσο δεν 
αποβάλουμε κάθε εγωιστική δι-
άθεση αντικαθιστώντας την με 
τη διάθεση της προσφοράς και 
της αλληλοβοήθειας, τόσο το 
παρόν που ζούμε, όχι μόνο θα 
κυριεύσει το μέλλον μας, αλλά 
οι αλυσίδες που θα κυκλώσουν 
τα άκρα μας θα είναι αβάστα-
χτες.

Η ζωή της Εκκλησίας μάς δεί-
χνει καθημερινά τον τρόπο να 
βγούμε από την κρίση. Θέλουμε 
να ζούμε για τον άλλο και μέσα 
από την ύπαρξη εκείνου να τρο-
φοδοτείται και η δική μας ζωή; 
Γιατί η Εκκλησία αυτήν τη ζωή 
μαρτυρεί. Το ζήτημα είναι πλέ-
ον δικό μας. Θέλουμε να συμμε-
τέχουμε στη ζωή της Εκκλησίας, 
ώστε να βγούμε από την κρίση;

   Ανδρέας Φαρσάρης
 Θεολόγος
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Όλοι, νομίζω, γνωρίζουμε 
την παραβολή του ΑΣΩΤΟΥ 
ΥΙΟΥ. Εκείνη στην οποία ο άσω-
τος, απολύτως νόμιμα, πήρε 
την περιουσία του Πατέρα του 
και, αφού την ξόδεψε, βρέθηκε 
να τρώει χαρούπια και να κοι-
μάται με τα γουρούνια. Γύρισε, 
λοιπόν, μετανιωμένος στο σπίτι, 
όχι πια ως γιος, αλλά ως δούλος, 
γιατί ακόμα και οι δούλοι του 
Πατέρα του ζούσαν πολύ καλύ-
τερα από αυτόν. Εκεί, ο Πατέρας 
του τον καλοδέχτηκε, γιατί ήταν 
ΝΕΚΡΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ, 
ΧΑΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΘΗΚΕ. 

Ας έρθουμε τώρα ΣΕ ΜΑΣ. 

Υπάρχουν άνθρωποι κάθε ηλι-
κίας που, αφού πάρουν από 
την οικογένειά 
τους την «ΠΕ-
ΡΙΟΥΣΙΑ» που 
τους αναλογεί, 
«ανοίγουν τα 
φτερά τους», 
για να «πετάξουν» επιτέλους 
ελεύθεροι και αυτόνομοι στον 
«έξω» κόσμο. Είτε αυτό αφορά 
τις πρώτες εξόδους από το σπίτι 
για διασκέδαση, είτε την πρώτη 
«επίσημη» έξοδό τους ως φοι-
τητές ή ενήλικες πια. Απόλυτα 
νόμιμο. Το λέει ακόμα και η πα-
ραβολή. Και κάνουν χρήση της 

Πώς ζούμε; ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ και 
αυτοδιάθεσής τους. Θεμιτό και 
αυτό. Δικαίωμα και υποχρέωση 
εξάλλου.

Και ΑΠΟΛΑΜΒΑΝΟΥΝ 
όλα αυτά τα ωραία που έχει να 

τους προσφέρει ο 
κόσμος, πολύ πε-
ρισσότερο μάλιστα 
ο σύγχρονος. ΔΙ-
ΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ 
στο έπακρο! Κα-

ταναλώνουν ασύστολα και φι-
λήδονα τα πάντα, αγαθά, αν-
θρώπους, εμπειρίες… λες και δε 
θα υπάρξει αύριο.

Απολαμβάνουμε λοιπόν! Σε 
μια σταλιά «κέντρα ψυχαγωγί-
ας», στριμωγμένοι σα σαρδέλες, 
φορώντας όλοι την ίδια «στολή» 
στο σώμα (αλίμονο, και στην 

ψυχή!), αυτήν που διατάζει η 
βιομηχανία της μόδας και της 
διασκέδασης. Δηλητηριάζουμε 
το σώμα μας με ουσίες, δοκιμά-

ζουμε την ελαστικότητα και την 
αντοχή των τυμπάνων των αυ-
τιών μας, περιφέρουμε τη μονα-
ξιά μας χαμογελαστή και, δήθεν, 
άνετη.

Ή πάλι ταξιδεύουμε μέσω 
του διαδικτύου και των σελίδων 
κοινωνικής δικτύωσης σε κάθε 
γωνιά της γης, ακόμα και σε άλ-
λες εποχές, γνωρίζοντας ανθρώ-
πους, συλλέγοντας πληροφορί-
ες, μαθαίνοντας τον κόσμο.

Ή πάλι ντρέπομαστε να πού-
με ότι στον ελεύθερο χρόνο μας 
ασχολούμαστε με δραστηριό-
τητες που δεν είναι της μόδας, 
όπως χορωδίες, πνευματικά κέ-

Ψυχαγωγία – διασκέδαση 1-0 (;)
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ντρα, καλλιτεχνικά κ.λπ. Κά-
ποιοι μας κοιτάνε λες και κά-
νουμε κάτι κακό.

Μακρύς ο κατάλογος και 
γνωστός. Μη σας κουράζω.

Ο Αριστοτέλης έλεγε, αιώνες 
πριν, ότι ο άνθρωπος είναι το 
χειρότερο από όλα τα ζώα στις 
ερωτικές απολαύσεις και στις 
απολαύσεις του φαγητού (Ηθι-
κά Νικομάχεια). Αν ζούσε τώρα, 
μάλλον θα πρόσεθετε και άλλων 
ειδών απολαύσεις στη λίστα του.

Άντε, λοιπόν, τώρα, να με 
πείσεις εμένα ότι αυτό είναι δια-
σκέδαση. Διασκέδαση σημαίνει 
διασκορπισμός, εκτόνωση. (δια-
σκεδάννυμι = διασκορπίζομαι) 
Μα αυτό δεν είναι ούτε το ένα, 
ούτε το άλλο. Αυτό είναι κα-
ταστροφή και φθορά τόσο του 
μέσα, όσο και του έξω κόσμου 

μου.
Όχι μόνο δεν εκτονώνομαι, 

αλλά καταναλώνομαι σε πράγ-
ματα ανούσια και φορτώνομαι 
και ένα σωρό άλλες ανοησίες 
που έκανα ή μου έκαναν «υπό 
την επήρεια της μέθης», «υπό 
την ομαδοποίηση του όχλου», 
επειδή «όλοι το κάνουν» και ένα 
σωρό άλλες δικαιολογίες που 
δυστυχώς, αποδεικνύουν περί-
τρανα ότι όχι μόνο την περιου-
σία μου ξόδεψα απερίσκεπτα, 
αλλά και την ελεύθερη βούλησή 
μου αρνήθηκα και, εγώ η ίδια, 
ακύρωσα.

Κι όμως. Η ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ 
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ. Ακόμα και η τε-
λειότερη μηχανή του κόσμου 
πρέπει κάποια στιγμή να σταμα-
τά να δουλεύει, γιατί αλλιώς θα 
καεί. Ακόμα περισσότερο όμως 

χρειάζεται τα σέρβις της, τη φρο-
ντίδα της, για να συνεχίσει να 
δουλεύει ποιοτικά και ποσοτικά. 
Και αυτή είναι η ψυχαγωγία. Η 
ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΑΝΑΝΕΩΝΕΙ ΤΗ 
ΖΩΗ.

Φίλοι μου, είστε ΧΑΜΕΝΟΙ 
στο διαδίκτυο και εγώ σας χρειά-
ζομαι. Πρέπει να σας ΒΡΩ. Θέλω 
μια κουβέντα να κάνω. Ξέχασα 
πώς είναι να μιλάς. Βλέπεις, οι 
λέξεις μου δε βγαίνουν πια από 
το στόμα, μα από τα δάκτυλά 
μου και το πληκτρολόγιο. Θέλω 
μια βόλτα να κάνω ή, γιατί όχι, 
λίγο αθλητισμό. Σκούριασα να 
κάθομαι, πονάει το κορμί και 
το είναι μου. Θέλω να παίξου-
με ένα παιχνίδι, να ακούσουμε 
μουσική, να διαβάσουμε ωραία 
βιβλία, να δούμε μια καλή ται-

νία, να νιώσω την ψυχή μου να 
ανοίγει και να χαίρεται. Είναι 
ώρες που αισθάνομαι ΧΑΜΕΝΗ 
και έχω την ανάγκη να ΞΑΝΑ-
ΒΡΩ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΟΥ.

Ο Πατέρας μου μου έχει δώ-
σει την περιουσία μου. Όλα τα 
δώρα που χρειάζομαι να ζήσω 
και μάλιστα καλά, καθώς και 
την ελεύθερη βούληση, για να 
το καταφέρω, όπως θέλω και 
μπορώ εγώ. Ας τα αξιοποιήσω 
όλα αυτά, για να ζήσω την ευ-
τυχία και να κοινωνήσω τη γα-
λήνη που τόσο έχω ανάγκη. Ας 
μη φτάσω στη θέση του ασώτου. 
Μα και να φτάσω, Εκείνος ως 
στοργικός Πατέρας και πάλι θα 
με καλοδεχτεί.

Μαρία Παναγιωτάκη
Φιλόλογος-Αρχισυντάκτρια
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  Είμαστε κι εμείς εδώ    

Ψυχαγωγία
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Οι νέοι του Πνευματικού 
Κέντρου της Ευαγγελίστριας 
απαντούν στις ερωτήσεις…

 Είμαστε κι εμείς εδώ    

                  Ελεύθερος χρόνος!

Τι σημαίνει για μένα; 
Πώς τον αξιοποιώ;

Ο ελεύθερος χρόνος για εμένα είναι πολύ σημαντικός.  Τον ορί-

ζω ως την ώρα που έχω αποκλειστικά αφιερωμένη στον εαυτό μου 

για ένα μικρό χρονικό διάστημα κάθε μέρα. Η αξία του ελεύθερου 

χρόνου είναι μεγάλη, όχι μόνο στα πλαίσια της δικής μου ηλικια-

κής  ομάδας , αλλά και σε μεγαλύτερες. 

Στον ελεύθερό μου χρόνο ακούω μουσική,  διότι αυτό με βοηθά-

ει να χαλαρώνω και να ξεφεύγω από την καθημερινότητα…

μ
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Για μένα ελεύθερος χρόνος 
σημαίνει ξεκούραση από τα μα-
θήματα και από τα τόσα άλλα 
πράγματα για τα οποία τρέχω 
κάθε μέρα. Πιστεύω πως είναι 
πολύτιμος, γιατί κατά τη διάρ-
κειά του επιτέλους χαλαρώνου-
με και μετά, όταν θέλουμε  να 
αρχίσουμε να διαβάζουμε και 
πάλι τα μαθήματά μας, είμαστε 
ξεκούραστοι και πιο χαρούμε-
νοι!

Στον ελεύθερό μου χρόνο, 
δυστυχώς, δεν προλαβαίνω να 
κάνω τη δραστηριότητα που 
μου αρέσει και θέλω, γιατί έχω 
πολλά φροντιστήρια  και μετά 
πρέπει να κάθομαι να διαβά-
ζω και έτσι δεν προλαβαίνω… 
Θα ήθελα όμως να άλλαζε αυτό 
και να είχα λίγο χρόνο να κάνω 
αυτό που μου αρέσει, λίγη γυ-
μναστική, γιατί μου προσφέρει 
υγεία και χαρά!

Μ.
........................................

Ο ελεύθερος χρόνος για εμέ-
να είναι πολύ σημαντικός.  Τον 
ορίζω ως την ώρα που έχω απο-
κλειστικά αφιερωμένη στον 
εαυτό μου για ένα μικρό χρονι-
κό διάστημα κάθε μέρα. Η αξία 

του ελεύθερου χρόνου είναι με-
γάλη, όχι μόνο στα πλαίσια της 
δικής μου ηλικιακής  ομάδας, 
αλλά και σε μεγαλύτερες. 

Στον ελεύθερό μου χρόνο 
ακούω μουσική,  
διότι αυτό με 
βοηθάει να 
χαλαρώνω 
και να ξε-
φεύγω από 
την καθη-
μερινότη-
τα…

Μ.

....................................

Πολλοί από εμάς τους νέ-
ους,  μετά από μια πιεστική και 
αγχωτική εβδομάδα με τόσες 
ώρες μάθημα, φροντιστήρια, 
εξωσχολικές δραστηριότητες  
που δεν περιλαμβάνονται καν 
στα ενδιαφέροντά μας-ή του-
λάχιστον έχει χαθεί η έλξη που 
υπήρχε όταν πρώτο-ξεκινήσαμε 
αυτήν τη  δραστηριότητα, αντι-
μετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. 
Και τώρα τι; Κάποιοι καταφεύ-
γουν σε μια «εκδρομή»  προς 

την αγορά του Ηρακλείου, άλ-
λοι σε κάποια «από τις λίγες» 
καφετέριες του Αγίου… Οι πε-
ρισσότεροι όμως καταλήγουμε 
με ένα κινητό σε απόσταση 10 

εκ. από το πρόσωπο… 
Τι άλλο λοιπόν 

μπορούμε να 
κάνουμε;

1 .Μήπως 
τα ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ εί-

ναι για όλες τις ηλι-
κίες; Παίξτε με τους 

φίλους σας μια παρ-
τίδα σήμερα! Σας εγγυώμαι 

ότι θα περάσετε υπέροχα και... 
θα θυμηθείτε «τα παλιά»…

2.ΠΕΖΟΠΟΡΙΑ; Είτε μόνοι, 
είτε με παρέα, είτε με τον Ορει-
βατικό Σύλλογο της πόλης έχε-
τε τη δυνατότητα να βγείτε έξω 
από το σπίτι, να εξερευνήσετε 

ειδυλλιακά τοπία.

3.ΤΑΙΝΙΑ με φίλους… Δε 
χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση, 
θαρρώ!

4.Οικογενειακό ή φιλικό 
ΠΙΚ-ΝΙΚ. ΟΧΙ! Αυτά δε γίνο-
νται μόνο στις σαπουνόπερες! 
Πάρτε μαζί όλα τα απαραίτητα 
και, βουρ, σε μια παραλία ή σε 
κάποιο σημείο στα περίχωρα 
της πόλης ( π.χ. στον Όρμο). 

5.Μια βόλτα με το ΠΟΔΗ-
ΛΑΤΟ. Ναι, είναι γεγονός. 
Υπάρχουν πλέον ποδηλατο-
δρόμοι και χώροι στάθμευσης 
ποδηλάτων. Γιατί να μη γίνου-
με μια ποδηλατούπολη;

6.Τέλος… ένα καλό ΒΙΒΛΙΟ. 
Έχουμε βαρεθεί το διάβασμα 
όλοι μας. Λογικό. Αν, όμως, 
έχεις βαρεθεί την καθημερινό-
τητα, μπορείς να «πετάξεις» μα-
κριά με το κατάλληλο βιβλίο.

Είσαι, λοιπόν, έτοιμος για τη 
φυγή από τα καθημερινά αδιέ-
ξοδα;

Μ.Κ.                                                                                                                                 
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Η θεολογία αποκαλύπτει...

 Αχ...αυτή η μυρωδιά του για-
σεμιού, δεμένη αρμονικά με τις 
παιδικές μου αναμνήσεις…!!! 
Τα παιχνίδια στ’ ασβεστωμένα 
σοκάκια, το κυνηγητό, τα μήλα, 
το κρυφτό, τα «στρατιωτάκια», 
η τυφλόμυγα! 

 Aλλάζουν οι εποχές, θα μου 
πείτε, απλούστεψαν οι ζωές των 
ανθρώπων με τις κατακτήσεις 
της τεχνολογίας, μα σα να μου 
φαίνεται πως οι ψυχές μας εί-
ναι περισσότερο «δεμένες» από 
ποτέ! Δεν ανοίγονται εύκολα 
στους άλλους. Ψυχαγωγούμα-
στε ή απλά οδηγούμαστε στο 
να τρέφουμε την ψυχή μας με 
προϊόντα σύντομης ημερομηνί-
ας λήξης; Η ψυχαγωγία γίνεται 
με καρδιά, με συναίσθημα, χα-
ράσσει τις ψυχές!!! Και δεν είναι 
όλες οι χαρακιές, όλα τα σημά-
δια απαραιτήτως κακά. Είμαι 
περήφανη γι’ αυτό το σημάδι 
στο γόνατό μου, είναι καταδι-
κό μου, το κέρδισα. Νίκησα και 
νικήθηκα σε παιχνίδια έξω στο 
δρόμο, έμαθα τον αλληλοσεβα-
σμό ανάμεσα στους αντιπάλους, 
όταν δώσαμε τα χέρια στο τέλος 

του παιχνιδιού. Δε νίκησα και 
δε νικήθηκα από ένα ανθρωπό-
μορφο ρομπότ στο τέλος ενός 
ηλεκτρονικού παιχνιδιού κάνο-
ντας delete, για να το αποφύγω. 

Και τι παράδειγμα να δώ-
σουμε στα παιδιά μας; Γιατί τα 

αυτιά τους μπορεί να είναι τις 
περισσότερες φορές κλειστά στις 
συμβουλές μας, αλλά τα μάτια 
τους είναι ανοιχτά στο παρά-

δειγμά μας!!! Κι επειδή τα παι-
διά διψούν για διηγήματα, για 
κατορθώματα μεγάλων ανδρών 
και γυναικών, ο ιερός Χρυσό-
στομος παραπέμπει τους γονείς 
στα διηγήματα της Παλαιάς 
Διαθήκης. Εκεί τα παιδιά θα 
βρουν θαυμάσια πρότυπα ηρώ-
ων, ανθρώπων δηλ. που επεδίω-

ξαν την αρετή και τη δικαιοσύ-
νη. 

 Ακόμα, επίσης, θυμάμαι την 
παιδική παράσταση που έλαβα 

μέρος στο νηπιαγωγείο. Το θέα-
τρο δεν είναι για λίγους πεπαι-
δευμένους, είναι για όλους, για 
τον κάθε άνθρωπο. «…δι’ ελέου 
και φόβου περαίνουσα την των 
τοιούτων παθημάτων κάθαρ-
σιν…….» (Αριστοτέλης, ορι-
σμός της τραγωδίας). Καθάρο-
νται, άραγε, η ψυχές μας σ’ ένα 
έργο δραματουργίας, όπως τα 
σημερινά; Δε λέω, υπάρχουν βέ-
βαια και αξιόλογες παραγωγές.

Είμαι περήφανη, γιατί «τσα-
λάκωσα» τις σελίδες ενός αλη-
θινού βιβλίου, το ψηλάφισα, 
δεν κίνησα απλά μια οθόνη με 
το δείκτη μου, για να το διαβά-
σω. Δεν ξεχνώ τη μυρωδιά, όταν 
μπαίνει κανείς σ’ ένα βιβλιοπω-
λείο, που δε συγκρίνεται με την 
αναμονή για  το download ενός 
συγγράμματος σε ηλεκτρονική 
μορφή.

 Αληθινή ευλογία να μπορείς 
ν’ ανοίξεις την ψυχή σου, να δι-
ασκεδάσεις με συνανθρώπους, 
να ταυτιστείς με ήρωες, να τρα-
γουδήσεις, να χορέψεις, να γε-
λάσεις και το βράδυ να γείρεις 
αποκαμωμένη, μα χαρούμενη!

 Ιωάννα Δρακωνάκη-
Κρητσωτάκη, θεολόγος
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Η ψυχολογία επισημαίνει....

Ελεύθερος χρόνος για ανά-
ταση ψυχής και αποσυμπίεση; 

Είναι μήπως έννοιες σβη-
σμένες από τη λίστα της καθη-
μερινής μας ρουτίνας; Ας ανα-
ρωτηθούμε πότε πραγματικά 
δημιουργήσαμε χώρο και χρό-
νο για την ψυχαγωγία μας και 
πότε νιώσαμε τελευταία φορά 
γεμάτοι ενέργεια και αυτοπε-
ποίθηση, έτοιμοι να αδράξουμε 
τις ευκαιρίες που απλόχερα μας 
προσφέρει η κάθε μέρα, αλλά 
δυστυχώς τις προσπερνάμε.

Ο ελεύθερος χρόνος και η 
ψυχαγωγία δεν είναι χάσιμο 
χρόνου!

 Αντιθέτως είναι άκρως πα-
ραγωγικές δραστηριότητες, κα-
θώς μας «φορτίζουν» σωματικά 
και ψυχικά , δίνοντάς μας τη 
δυνατότητα να επανεξετάσουμε 
τα δεδομένα, να πάρουμε πιο 
ολοκληρωμένες αποφάσεις και 
να φτάσουμε και εμείς οι ίδιοι 
πιο κοντά στην αυτοπραγμά-
τωση μέσα από την εκπλήρωση 
στόχων και την αξιοποίηση των 
δεξιοτήτων μας. 

Επιπλέον, η ψυχαγωγία εί-

ναι από τα καλύτερα αγχολυ-
τικά και είναι απαραίτητο να 
την επιδιώκουμε στον ελεύθερο 
χρόνο μας, για να διατηρήσου-
με σωματική και ψυχική ισορ-
ροπία. Ωστόσο, στις μέρες μας 
είναι πολύ βασικό να μάθου-
με να δημιουργούμε ελεύθερο 
χρόνο, ώστε να εντάξουμε την 
ψυχαγωγία στη ζωή μας. Πώς; 

1. Αρχικά, προγραμματί-
ζουμε τις δραστηριότητές μας 
μέσα στη μέρα και θέτουμε προ-
τεραιότητες. 

2. Επίσης, κάνουμε κα-
ταμερισμό των εργασιών και 
αφήνουμε τουλάχιστον ένα μι-
σάωρο μέσα στη μέρα, για να 
φροντίσουμε τον εαυτό μας ψυ-
χαγωγώντας τον, όπως ο καθέ-
νας επιλέξει.

Ο χρόνος κυλάει γρήγορα 
και δε «γυρίζει» πίσω, για αυτό 
καλό είναι να μη «γυρίζουμε» 
ούτε εμείς, αλλά με διάθεση 
για χαλάρωση και επικοινωνία 
μπορούμε να επαναλάβουμε τις 
ωραίες στιγμές, κερδίζοντας για 
λίγο την αίσθηση ότι μπορούμε 
να ελέγξουμε το πέρασμά του.  

Ζωή-Ηρώ Νικολάου
ψυχολόγος
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Οι παιδαγωγικές επιστήμες 
συμβουλεύουν....

Έχεις ελεύθερο χρόνο από 
τα μαθήματά σου και κάθεσαι 
χωρίς να κάνεις τίποτα; Συνα-
γερμός! Σειρήνες ηχούν! Μην 
τεμπελιάζεις! Γιατί, όπως λέει 
και η παροιμία: όποιος περπα-
τεί, μυρίζει, και όποιος κάθεται, 
βρωμίζει! Σήκω γρήγορα πάνω 
και ασχολήσου με κάτι!

Αυτό το «κάτι», όμως, με το 
οποίο μπορείς να περάσεις τον   
ε λ ε ύ θ ε ρ ο χρό-
νο σου, 

θα πρέπει να προσφέρει στον 
εαυτό σου και στην ψυχή σου, 
δηλαδή να σε ΨΥΧΑΓΩΓΕΙ.

Διάφορες δραστηριότητες 
είναι:

• ΑΘΛΗΜΑΤΑ, ομαδι-
κά ή ατομικά τα οποία κάνουν 
καλό στο σώμα σου και σου μα-
θαίνουν να θέτεις ένα στόχο και 
να τον πετυχαίνεις.

 •  Καλές 
τέχνες, 

Και τώρα τι να κάνω;

όπως ΖΩΓΡΑΦΙΚH, 
ΜΟΥΣΙΚΗ, ομάδες ΘΕ-
ΑΤΡΟΥ, ΧΟΡΟΥ. Μπο-
ρεί να είσαι πραγματικά 
ένα ταλέντο!

• Να διαβάσεις ένα 
λογοτεχνικό ΒΙΒΛΙΟ 
ή να πάρεις μέρος στις 
δράσεις της δημοτικής 
μας βιβλιοθήκης.

• Να κάνεις μια 
ΒΟΛΤΑ στην υπέροχη 
πόλη μας!

• Να παρακολου-
θήσεις μία επιλεγμένη 
ΤΑΙΝΙΑ!

• Να προσφέρεις 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ τη βοή-
θειά σου , όπου νομίζεις 
ότι σε χρειάζονται!

Και φυσικά δεν είναι 
μόνο αυτά. Ανακάλυψε 
τι σου αρέσει και τι σου 
ταιριάζει και ξεκίνα..!

Φωτεινή Γωνιωτάκη
Παιδαγωγός 
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και των Βαΐων, με τα κλαδιά και 
τους  χειροποίητους σταυρούς;  
Στις κατανυκτικές Ακολουθίες 
θα πλημμυρίσουν με ιερά βιώ-
ματα οι καρδιές. Θα ενδυναμω-
θούμε, για να συμπορευτούμε 
με τον Ιησού στην Ανάσταση 
του Λαζάρου και  στα Άχραντα 
Πάθη Του. Βέβαια, ξεχωρίζει η 
Γιορτή του Ευαγγελισμού με το 
διπλό περιεχόμενο: την εθνική 
παλιγγενεσία και τη σωτηρία 
των ανθρώπων.

Τα παιδιά, κατά το έθιμο, θα 
κόβουν «τα ποδάρια της Κυράς 
Σαρακοστής» προσμένοντας 
τον ερχομό της Πασχαλιάς. 

Ας προσπαθήσουμε όλοι, 
μικροί-μεγάλοι, βιώνοντας τη 
«χαρμολύπη» της Λατρείας να 
ξεριζώνουμε τα πάθη μας, και, 
συγχρόνως, να ασκούμαστε 
στην αγάπη προς τους συναν-
θρώπους μας, τα αδέλφια του 
Χριστού. Έτσι θα αξιωθούμε να 
συμμετάσχουμε στο πλούσιο 
Τραπέζι της αναστάσιμης χα-
ράς του Χριστού.  

Καλή και Αγία Σαρακοστή!

Νίκος Σιγανός
θεολόγος

Έρχεται σαν αρχόντισσα με 
πολλά στολίδια και «στο κε-
φάλι της σταυρό». Την Κα-
θαρή Δευτέρα με τα «κού-
λουμα», που είναι και δεν 
είναι σαρακοστιανά, στις 
πόλεις ή στην ύπαιθρο, 
με ωραία νηστήσιμα, με 
γλέντια και χαρές, και 
τους πολύχρωμους χαρ-
ταετούς να γεμίζουν 
τον ουρανό, αποδιώ-
χνοντας προσω-
ρινά τις «γκρί-
ζες ζώνες» της 
ζωής μας.

 Πολλοί 

νοσταλγούν το «Κύριε των 
Δυνάμεων» και τους Χαιρετι-

σμούς, καθώς  ο ναός μο-
σχοβολά από τα φρεσκο-
κομμένα άνθη, που, μαζί 
με τα πιο ωραία συναισθή-
ματά μας, στολίζουν την 

εικόνα της Παναγιάς. 
Άραγε, δε λαχταρούν 
και σήμερα οι πιστοί τις 
Κυριακές της Ορθοδο-

ξίας, με την περιφορά 
των αγίων εικόνων, 

της Σταυροπρο-
σκυνήσεως, με 

τις ευωδιαστές 
« ρ ο δ α ρ έ ς » , 

Με τη Μεγάλη Σαρακοστή
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Διπλή γιορτή η σημερινή, 
εκείνη που από τα μικράτα μας 
μάθαμε να θεωρούμε σα μια από 
τις σημαντικότερες και για την 
εκκλησία και για το έθνος μας. 
Χιλιοτραγουδισμένη η σημασία 
και το νόημά της, διαισθάνομαι, 
όμως, πως, όσα χρόνια κι αν πε-
ράσουν, όλο και κάτι καινούριο 
θα έχει να μας προσφέρει, παρα-
καταθήκη και αιώνιο θησαυρό 
μας.

Και ξαφνικά… Αρχάγγελος 
κατεβαίνει στη γη, αγγελιαφό-
ρος του Θεού, πλησιάζει την 
Παρθένο και της φέρνει τη χαρ-
μόσυνη είδηση (=ευαγγέλιο)….
Τον ερχομό του Υιού του Θεού 
εκ Πνεύματος Αγίου. Ο άνθρω-
πος, αποξενωμένος από το Δημι-
ουργό του, ξαναβρίσκει το δρό-
μο προς τη λύτρωση, απ’ αυτήν 
την τεράστια εκδήλωση της Θεί-
ας Ευσπλαχνίας. «Δόξα τη μα-
κροθυμία σου, Κύριε» που συγ-
χώρεσες εκείνο το υπερφίαλο 
προπατορικό αμάρτημα, ήρθες 
στη γη, πήρες σάρκα και οστά,  

θυσιάστηκες, τιμωρήθηκες με 
τον πλέον ατιμωτικό θάνατο 
για την εποχή εκείνη, για χάρη 
όλης της ανθρωπότητας. Γι’ 
αυτό ο Χριστιανισμός δεν είναι 
μια ακόμη θρησκεία, αλλά «ΕΞ 
ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ» ΠΙΣΤΗ. 

Αλλά και πόσο μεγάλη 
έμπνευση να ξεκινήσουν «τον 
υπέρ πάντων αγώνα» τους οι 
πρόγονοί μας την ίδια μέρα 

Ευαγγελισμός
«Όλη η δόξα, όλη η χάρη, άγια μέρα ξημερώνει...»

εορτής του χαρμόσυνου μηνύ-
ματος της Θείας Ελεύσεως! Στέ-
ναζε η ανθρωπότητα παγιδευ-
μένη στο σκοτάδι της αμαρτίας 
για τόσους αιώνες, στέναζε και 
το ελληνικό Γένος σε μια σκλα-
βιά για τετρακόσια ολόκληρα 
χρόνια. Κι ήταν άμεση ανάγκη 
να αποτιναχτούν τα δεσμά αυ-
τής της αβάσταχτης δουλείας. Ο 
λαός μας, αυτός ο περήφανος, ο 
ανεπανάληπτος, σαν τον αθά-
νατο φοίνικα ξαναγεννήθηκε 
από τις στάχτες του. Απίστευ-
τα τα κατορθώματα αυτών των 
ηρώων, των απαίδευτων στην 

πλειοψηφία τους.
Σαν ήρθε η ώρα του λυτρω-

μού, η ώρα της μεγάλης απόφα-
σης να ζήσουν ή να πεθάνουν, 
όρισαν για ξεκίνημα την ανοι-
ξιάτικη μέρα που η ανθρωπότη-
τα γιόρταζε την Θεία της σωτη-
ρία. 

Κι όπως ο κόσμος λυτρώθη-
κε από τα μαρτύρια του Άδη, 
έτσι και το Γένος μας λυτρώθη-
κε από την αβάσταγη τούρκικη 
σκλαβιά, εκείνη την ανοιξιάτι-
κη μέρα.

Ιωάννα Δρακωνάκη – 
Κρητσωτάκη, θεολόγος

Λ
ιά

να
 Κ

λώ
ντ

ζα
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Εμείς!

Ανοίγω το ενημερωτικό 
φυλλάδιο που είχε δοθεί στους 
γονείς και ενορίτες του Πνευ-
ματικού Κέντρου στα μέσα της 
περσινής χρονιάς. Διαβάζω την 
παράγραφο με τους στόχους 
και το σκοπό. Ένα χαμόγελο 
σχηματίζεται στο πρόσωπό μου: 
«Κάθε προσπάθεια για αναγέν-
νηση της εκκλησιαστικής ζωής 
αρχίζει από την Ενορία.». 

Είναι Παρασκευή απόγευμα 
και παρατηρώ μέσα από το μι-

κρό μας γραφείο μαζί με την κ. 
Βιργινία και την κ. Μαρία τα 
παιδιά μας. Τρέχουν, παίζουν, 
φωνάζουν. Ένα παιδάκι διακό-
πτει τη σκέψη και το συλλογι-
σμό μου: «Κυρία, θα μου βάλετε 
λίγο χυμό;». «Κι εμένα», πετιέ-
ται η μικρή  Ευαγγελίτσα. Σ’ ευ-
χαριστώ, Θεέ μου, για αυτές τις 
μικρές χαρές!

«Βασικό μας στόχο αποτε-
λεί η συνέχεια της αδελφοσύ-
νης μέσα από τη δημιουργία 

του Πνευματικού Κέντρου της 
Ενορίας μας. Σκοπός του είναι 
να γνωρίσουν τα παιδιά μας 
το Χριστό, τους Αγίους και την 
εκκλησία Του, μέσα από την 
Ορθόδοξη Παράδοσή μας. Να 
αποκτήσουν μόρφωση, εμπειρί-
ες, φιλίες και αναμνήσεις, ώστε 
να μπορούν να οραματίζονται, 
να χαίρονται και να αγαπούν 
τη ζωή».

Κοιτάζοντας πίσω ο απολο-
γισμός της χρονιάς (Δεκέμβρης 
2014 - Δεκέμβρης 2015)  «μέτρη-
σε»:

1. εκατόν είκοσι παιδιά, 

2. γιορτές Χριστουγέννων 
(«Τα Χριστούγεννα σε όλο τον 
κόσμο», «Τα μεγαλύτερα θαύ-
ματα γίνονται στην καρδιά 
μας»), 

3. συναυλίες της χορωδίας 
Νέων στο πλαίσιο πολιτιστικών 
εκδηλώσεων της πόλης μας, 
όπως παιδικό φεστιβάλ, ημέρα 
Αγάπης κ.ά., 

4. γιορτή λήξης των δρα-
στηριοτήτων («Άσπρα καράβια 
τα όνειρά μας»), 

5. το άπιαστο όνειρο που 
έγινε πραγματικότητα, η πρώτη 
κατασκήνωση πόλης.
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6. και, φέτος για πρώτη 
φορά ξεκίνησαν, στο πρότυπο 
της σύγχρονης ψυχοθεραπείας, 
ολιγομελείς ομάδες βιωματικών 
συνεδριών από εξειδικευμένους 
επιστήμονες (ψυχολόγους, ψυ-
χοθεραπευτές, καθηγητές, παι-
δαγωγούς, διατροφολόγους, ια-
τρούς κ.ά.) με πυρήνα τη σχέση 
οικογένειας - παιδιού και άλλα 
φλέγοντα ζητήματα της εποχής 
μας. 

Φυσικά δεν έλειψαν και οι 
εβδομαδιαίες δραστηριότητες 
των τμημάτων, που μας προσέ-
φεραν στιγμές χαράς, δημιουρ-

γίας και εκτόνωσης, με:
1. μικρές εξορμήσεις, ποδη-

λατο-βόλτες, αθλητικές δραστη-
ριότητες και παιχνίδια, 

2. θεατρικά δρώμενα, καλ-
λιτεχνικές δημιουργίες - κατα-
σκευές, 

3. μουσικές στιγμές, 
4. ψυχαγωγικές ταινίες για 

μικρούς και μεγάλους, 
5. αναγνώσεις λογοτεχνι-

κών και όχι μόνο βιβλίων, 
6. παιδικές και νεανικές 

συντροφιές με εποικοδομητικές 
συζητήσεις, 

7. γεύματα αγάπης 

8. και όλα αυτά με κέντρο 
τη συμμετοχή στη λειτουργική 
ζωή της Εκκλησίας μας.

Από τις δραστηριότητες αυ-
τές ο καθένας μας έγινε πιο 
«πλούσιος» σε συναισθήματα, 
εμπειρίες, γνώσεις, προβλη-
ματισμούς. Είναι επόμενο να 
αισθανόμαστε όλοι μας ικανο-
ποίηση και υπερηφάνεια για 
όλα αυτά, μα κυρίως για την 
πενταήμερη κατασκήνωση πό-
λης, υπό τη σκέπη της Ευαγγε-
λίστριας. Η ιδέα, η οργάνωση, ο 
προγραμματισμός και η πραγ-
ματοποίησή της αποτελούν 

πρωτοπορία για τα δεδομένα 
όχι μόνο της πόλης μας. 

Γνωρίζοντας ότι η προσπά-
θεια είναι η αρχή, η ευθύνη 
διαρκής, όμως η ανάγκη της 
σποράς του θείου λόγου στις 
παιδικές και νεανικές ψυχές εί-
ναι από τις πρώτιστες υποχρε-
ώσεις της Ενορίας γενικότερα 
και του Πνευματικού Κέντρου 
ειδικότερα, δεν μπορώ παρά να 
νιώθω τη χαρά και την ικανο-
ποίηση της μάνας που βλέπει το 
«παιδί» της να εξελίσσεται.

Μαρία Σπαθαράκη 
Θεολόγος 
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Εσωτερικοί μονόλογοι και νέοι

Και η ζωή σού παίζει δύσκο-
λα παιχνίδια… Φεύγεις από 
κάπου όπου όλα θεωρούνται δε-
δομένα και ξαφνικά και αναπά-
ντεχα καταλαβαίνεις ότι όλος ο 
κόσμος σου είναι ακριβώς εκεί… 
Αυτό που άφησες πίσω σου ήταν 
όλος ο κόσμος σου…

Η ευτυχία είναι δίπλα μας 
και εμείς δεν τη βλέπουμε από 
τον εγωισμό, στον οποίο επι-
τρέπουμε να μας πολεμά μέρα 
με τη μέρα… Γιατί το αφήνουμε 
να συμβεί αυτό; Για να μπορέ-
σουν μερικοί να μας πατήσουν, 
να ανέβουν πάνω σε μας για να 
φανούν εκείνοι;

Βοήθα απλόχερα τον κό-
σμο, αλλά μην ξεχνάς τον εαυτό 
σου, το εγώ σου! Να δίνεις όσο 
αντέχει η ψυχή σου, αλλά να 
μην αφήσεις κανένα να πατήσει 
πάνω στις πλάτες σου για 
να φανεί… 

Κι εσύ μένεις εκεί 
με τη δύναμη που 
παίρνεις από τα μι-
κρά, ασήμαντα πρά-
ματα της ζωής… Να 
έχεις δυο, τρεις φί-

λους σου, καλή παρέα, να τους 
αγαπάς και να σε αγαπάνε… 
Και να μην αφήνεις «άβολους» 
ανθρώπους να σου στερούν τη 
χαρά που σου αξίζει!

Αγάπα, σα να μην υπάρχει 
αύριο και να συνειδητοποιείς 
κάθε λεπτό ότι η ζωή είναι μικρή 
κι εμείς ακόμα πιο «μικροί»!

Ο Θεός τα κανονίζει 
όλα κι εσύ τα ορίζεις 
όλα!

       Βοήθα τον      
      ά ν θ ρ ω π ο 

που σε αγα-

πά, αλλά και 
αυτόν που 
σε μισεί. Θα 
σου μάθει να 
σ υ γ χ ω ρ ε ί ς 
ανθρώπους 

α δ ύ ν α μ ο υ ς 
στην ψυχή!

Ρ.

Μια ιστορία θα σου πω... 

Ένας ψυχολόγος διδάσκει 
μια τάξη για τη διαχείριση του 
άγχους.

Σηκώνει ένα ποτήρι νερό γε-
μισμένο μέχρι τη μέση. Όλοι πε-
ριμένουν την ερώτηση: «Είναι 
μισοάδειο ή μισογεμάτο;» Αντ’ 
αυτού, ο ψυχολόγος ρωτάει: 
«Πόσο βαρύ είναι αυτό το πο-
τήρι με νερό;» Ακούστηκαν δι-
άφορες απαντήσεις που όλες εί-
χαν να κάνουν με γραμμάρια.

Ο ψυχολόγος απάντησε: «Το 
απόλυτο βάρος δεν έχει σημα-
σία. Εξαρτάται από το πόση 
ώρα το κρατάω. Αν το κρα-
τήσω για ένα λεπτό, δεν είναι 
πρόβλημα. Αν το κρατήσω για 

μια μέρα, θα νιώσω το χέρι μου 
μουδιασμένο και παράλυτο. Σε 
όλες τις περιπτώσεις το απόλυτο 
βάρος του ποτηριού δεν αλλά-
ζει, αλλά όσο το κρατάω, τόσο 
πιο βαρύ γίνεται. Τα προβλή-
ματα και οι ανησυχίες στη ζωή 
μας είναι σαν αυτό το ποτήρι. 
Αν τα σκεφτούμε για λίγο, μια 
χαρά. Όταν τα σκεφτόμαστε 
λίγο παραπάνω, αρχίζουν να 
μας πονάνε. Αν τα σκεφτόμα-
στε όλη μέρα, παραλύουμε και 
δεν μπορούμε να κάνουμε τίπο-
τε άλλο.»

Μην ξεχνάτε να αφήνετε το 
ποτήρι κάτω!
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Γράμματα και τέχνες Αξίζει να δείτε!

https://youtu.be/-Ix3u8VWyLY
Μια πολύ έξυπνη διαφήμιση για τη ζώνη ασφαλείας

https://youtu.be/NkP4vh41iro

Ένα συγκλονιστικό σποτ για την οδική ασφάλεια. 

Η Ζωή Είναι 
Ωραία είναι 

ιταλική 
δραματική 
κωμωδία 

παραγωγής 
1997 σε 

σκηνοθεσία 
Ρομπέρτο 

Μπενίνι και σε 
σενάριο του 
ίδιου μαζί με 
τον Βιντσέζο 

Τσέραμι.

“Μέσα από γεγονότα πολύ μακριά από την εποχή μας, 
βγαίνουν εξαιρετικά επίκαιρα μηνύματα... Εξαιρετική!!!”

“Όταν η αθωότητα, συναντάει την ασύλληπτη διαστρο-

φή του ολοκαυτώματος.”

“Καμιά φορά τα δώρα έχουν πιο πολλή αξία από αυτή 
που φαίνεται. Η αγάπη των γονιών μας είναι μεγαλύτερη 
από ό,τι φανταζόμαστε. ”
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«Όποιος δε διαβάζει, όταν φτάσει σε ηλικία 70 χρόνων θα έχει ζήσει 
μόνο μια ζωή: τη δική του. Όποιος, όμως, διαβάζει, θα έχει ζήσει 5000 
χρόνια.» 

Ουμπέρτο Έκο

«Η μουσική ξεπλένει από την ψυχή τη σκόνη της καθημερινότητας.»
Berthold Auerbach

«Η ζωγραφική μετατρέπει το χώρο σε χρόνο, ενώ η μουσική το χρόνο 
σε χώρο.»

Hugo von Hofmannsthal

«Η φύση είναι η τέχνη του Θεού.»
Δάντης

«Δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Δεν κάνουμε θέατρο, για να 
ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο, για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το 
κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι μαζί να βοηθήσουμε να δημι-
ουργηθεί ένας πλατύς, ψυχικά πλούσιος και ακέραιος πολιτισμός στον 
τόπο μας.»

Κάρολος Κουν

«Έχω δεχτεί την πρόσκληση στη γιορτή του κόσμου και έχω παίξει όσο 
περισσότερο μπόρεσα.»

Ταγκόρ

«Είναι μεγάλη ντροπή να σπαταλήσουμε το σήμερα και αργότερα να 
αναπολούμε το παρελθόν, όταν πια σε τίποτε δε θα μας ωφελεί μια 
τέτοια λύπη.»

Μέγας Βασίλειος.

«Ό,τι δε βοηθάει την ψυχή είναι μάταιο.»
γ. Εφραίμ φιλοθεΐτης (Αριζόνα-Φοίνιξ)

«Η ψυχή μας μοιάζει με μια δεξαμενή γεμάτη νερό. Αν το νερό το 
ρίξεις προς τα λουλούδια, δηλαδή τις αρετές, το δρόμο του καλού, θα 
ζεις την αληθινή χαρά και θα ατροφήσουν οι κακίες, τα αγκάθια. Αν, 
όμως, ρίξεις το νερό προς τα αγκάθια, αυτά θα αναπτυχθούν και θα σε 
πνίξουν και θα μαραθούν όλα τα λουλούδια.»

Αγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

Ομάδα νέων 
συγγραφέων:
Αδαμάκη Μαντώ
Δραϊνάκης Λευτέρης
Κουλουγουσίδου Μαρία
Ξανθάκη Μαρία
Παπαδάκη Μαρίνα
Πετσαγγουράκη Μαρίνα
Μαγουλιανού Άννα - Μαρία 
Τζάβλα Μαρία

Ειδικοί συνεργάτες:
Σιγανός Νικόλαος
θεολόγος
Φαρσάρης Ανδρέας,  
θεολόγος
Δρακωνάκη - Κρητσωτάκη 
Ιωάννα, 
θεολόγος
Νικολάου Ζωή-Ηρώ, 
ψυχολόγος
Φωτεινή Γωνιωτάκη, 
Παιδαγωγός 
Πρεσβυτέρα 
Παναγιωτάκη-Δραΐνάκη 
Κατερίνα

Συντακτική ομάδα:
Παναγιωτάκη Μαρία
Σπαθαράκη Μαρία

Εικονογράφηση: 
Εξώφυλλο: Τζάβλα Μαρία
Σελ.  10 - 11: Μαγουλιανού
Άννα - Μαρία 
Σελ. 23: Κλώντζα Λιάνα

Layout:
Μαγουλιανός Γιάννης

Υπεύθυνος έκδοσης:
Πρωτοπρεσβύτερος 
Τζάβλας Γεώργιος

Εκδότης:
Πνευματικό Κέντρο Ενορίας 
Ευαγγελισμού της Θεοτόκου
της Πόλεως του Αγίου 
Νικολάου Κρήτης.

Περιεχόμενα

- Χαιρετισμός  (σελ 1)

- Εγώ και ο ελεύθερος (;) χρόνος μου
(σελ 2)

- Έχω μια απορία! [- Μπορεί η Εκκλησία 
να μας βγάλει από τη σύγχρονη κρίση;] 
(σελ 4)

- Σύγχρονα θέματα [Πώς ζούμε;] (σελ 6)

- Είμαστε κι εμείς εδώ! (σελ 10)

- Η θεολογία αποκαλύπτει… (σελ 14)

- Η ψυχολογία επισημαίνει… (σελ 16)

- Η παιδαγωγική επιστήμη συμβουλεύει… 
[Και τώρα τι να κάνω; ] (σελ 18 )

- Επίκαιρα θέματα [Με τη Μεγάλη Σαρα-
κοστή] (σελ 20)

- Ευαγγελισμός [Όλη η δόξα, όλη η χάρη, 
άγια μέρα ξημερώνει...] (σελ 22)

- Εμείς! (σελ 24)

- Μια ιστορία θα σου πω... (σελ 28)

- Εσωτερικοί μονόλογοι και νέοι (σελ 29)

- Γράμματα και τέχνες [«Η Ζωή Είναι 
Ωραία»] (σελ 30)

- Αξίζει να δείτε! (σελ 31)

- Η Συνταγή της γιαγιάς (σελ 32)

- Τι ανακάλυψα λοιπόν; (οπισθόφυλλο)

Τι ανακάλυψα λοιπόν;

Εκτέλεση
Καθαρίζουμε και πλένουμε 

καλά τις σουπιές βγάζοντας το 
μάτι, το κόκκαλο, την κοιλιά και 
το μελάνι. Σε ένα μπωλ κρατάμε 
λίγο από το μελάνι της σουπιάς, 
το οποίο είναι και η επιτυχία της 
συνταγής μας.

Καλό θα είναι να προμηθευ-
τούμε φρέσκιες σουπιές, ώστε να 
πάρουμε όλα τα θρεπτικά συστα-
τικά και φυσικά τη γεύση ενός 
φρέσκου πιάτου. Εάν, πάλι, δεν 
έχουμε τη δυνατότητα, μπορού-
με να εκτελέσουμε τη συνταγή 
μας και με κατεψυγμένες σουπιές 
λαμβάνοντας μόνο υπόψη μας 
ότι ο χρόνος ψησίματος θα είναι 
κατά 1/3 λιγότερος.

Στη συνέχεια, κόβουμε τις σου-
πιές σε μικρές κομμάτια, το μέγε-
θος των οποίων ποικίλει ανάλογα 
την προτίμησή μας. Πλένουμε τα 

γιαχνερά πολύ προσεκτικά και τα 
καθαρίζουμε, όπως κάνουμε συ-
νήθως με τα χόρτα.

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το 
λάδι, να ζεσταθεί και κατόπιν σω-
τάρουμε για 2 λεπτά το κρεμμύδι. 
Έπειτα προσθέτουμε τα γιαχνε-
ρά, τον άνηθο και το μάραθο και 
τα αφήνουμε για μερικά ακόμα 
λεπτά να σωταριστούν, ώστε να 
βγάλουν τα υγρά τους.

Τέλος, προσθέτουμε τις σου-
πιές και αλατοπιπερώνουμε.

Αφού βράσουν σε σιγανή φω-
τιά όλα τα υλικά μας για 20 λεπτά 
περίπου, σβήνουμε με το κρασί 
και στη συνέχεια προσθέτουμε το 
μελάνι. Τα αφήνουμε για 10 λε-
πτά ακόμα να σιγοβράσουν και 
αν χρειαστεί προσθέτουμε λίγο 
νερό.

Πρεσβυτέρα Κατερίνα

Σουπιές με γιαχνερά
Υλικά για 4 άτομα
1 kg Σουπιές
1 kg Χόρτα Γιαχνερά
½ ποτήρι Ελαιόλαδο
5 φρέσκα Κρεμμύδια
 ψιλοκομμένα
½ ποτήρι Λευκό κρασί
1 μάτσο Άνηθο
1 μάτσο Μάραθο
Αλάτι & πιπέρι



Ευ(ν) 36

Ευ(ν) 

Ευ (ν)
Ευ=καλό, αγαθό
Ευ-ν: Περιοδικό νέων
Αριθμός εις την ν αυξάνεται 
πολύ γρήγορα
Ευνή=φωλιά

Ευαγγελίζεσθε  ημέραν  εξ   ημέρας  το  σωτήριον  αυτού

Διανέμεται δωρεάν  

Περιοδικό Ευ(ν)  Εκδόσεις Πνευματικού Κέντρου Ενορίας Ευαγγελισμού της Θεοτόκου 
της Πόλεως του Αγίου Νικολάου Κρήτης.

www.evaggelistria.gr . enoria@evaggelistria.gr . evagelistria@gmail.com . Τηλ. 2841 0 83339
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