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H Διεύθυνση των Εκπαιδευτηρίων μας 
εύχεται ολοκάρδια 

στους αγαπητούς μαθητές του Σχολείου μας,
στους κ.κ. Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας,

στους αξιότ. Εκπαιδευτικούς, εκλεκτούς συνεργάτες μας,
σε όλους όσοι συμβάλλουν

στην απρόσκοπτη και καλή λειτουργία των Εκπαιδευτηρίων μας

να διέλθουν το άγιο Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων
με αμφιλαφή υγεία και χαρά και κατά το νέο έτος 2009

να τους χαρίζει ο Ύψιστος πλουσιοπάροχα 
τις ευλογίες Του και το θείο φωτισμό Του.

Γνωστοποίηση
Το πρωτοχρονιάτικο τεύχος του περιοδικού 
μας για τεχνικούς λόγους θα κυκλοφορήσει 
το τρίτο 10ήμερο του Ιανουαρίου.
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Κάθε μήνα

Με τους μαθητές μας

Φίλες και φίλοι,

Ενδιαφέρον είναι να σας 
περιγράψω σήμερα την 

πανηγυρική τέλεση της εορ-
τής των Χριστουγέννων στη 
Βηθλεέμ. Η όλη τελετή αρχίζει 
από την παραμονή των Χρι-
στουγέννων. Στις έντεκα το 
πρωί ο Πατριάρχης Ιεροσολύ-
μων, φέροντας τα παράσημά 
του και συνοδευόμενος από 
τον ι. Κλήρο, το Διπλωματικό 
Σώμα και τη μουσική μπάντα 
και ενώ κρούονται χαρμόσυνα 
οι καμπάνες του μεγάλου κω-
δωνοστασίου του ι. Ναού της 
Αναστάσεως, επιβιβάζεται στο 
πατριαρχικό αυτοκίνητο μαζί με τα μέλη της 
Συνοδείας του και κατευθύνεται προς τη Βηθλε-
έμ. Το πατριαρχικό αυτοκίνητο συνοδεύουν και 
έφιπποι αστυνομικοί ως τιμητική φρουρά που 
συμβολίζει τους Μάγους.

Στη Βηθλεέμ υποδέχονται τον Πατριάρχη 
που ευλογεί, ο Δήμαρχος, ο Διοικητής της 

Πόλεως και ο Πατριαρχικός Επίτροπος με τον 
ι. Κλήρο της περιοχής. Προπορεύονται πάντα 
λάβαρα, εξαπτέρυγα, φανοί και θυμιάματα και 
συγχρόνως οι χοροί ψάλλουν μελωδικά το «Η 
Γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών…». Ο Πα-
τριάρχης (με την όλη πομπή) φτάνοντας στον 
ι. Ναό της Γεννήσεως κατεβαίνει στο ιερό σπή-
λαιο της Γεννήσεως του Χριστού. Εδώ θυμιατίζει 
τον «ΑΣΤΕΡΑ», δηλ. τον τόπο της Γεννήσεως, τη 
Φάτνη και όλο το Άγιο Σπήλαιο. Έπειτα προσκυ-
νάει και μαζί του προσκυνούν και οι άλλοι Αρχι-
ερείς και οι επίσημοι. Συνέχεια ανεβαίνουν όλοι 
στον ι. Ναό και ο Πατριάρχης από το Θρόνο του 
ευλογεί το λαό κι έτσι αρχίζει η Ακολουθία των 
Μεγάλων Βασιλικών Ωρών και ο Μέγας Εσπερι-
νός. Μετά το πέρας αυτής της τελετής γίνεται 
διακοπή για μερικές ώρες. 

Το βράδυ, ώρα 10.30 μ.μ., κρούονται οι κα-
μπάνες της Αγίας Βηθλεέμ και ο Μακαριώ-

τατος κατεβαίνει και πάλι στον ι. Ναό, ανεβαίνει 

στο Θρόνο του κι έτσι αρχί-
ζουν οι ι. Ακολουθίες της Λι-
τής και του Όρθρου. 

Ώρα 12 μ.μ. ακριβώς οι 
πιστοί κατευθύνονται 

προς το Άγιον Σπήλαιον και 
ψάλλουν όλοι μεγαλοφώνως 
το «Δεύτε ίδωμεν πιστοί πού 
εγεννήθη ο Χριστός. Ακολου-
θήσωμεν λοιπόν ένθα οδεύει 
ο αστήρ…». Ο Πατριάρχης 
με δέος θυμιάζει τον Αστέ-
ρα, την Φάτνη και όλο το 
Σπήλαιο, ενώ οι ιεροψάλτες 
ψάλλουν μελωδικά. Στη συ-
νέχεια με επισημότητα αναγι-

νώσκεται από τον Πατριάρχη το ι. Ευαγγέλιο της 
Γεννήσεως του Κυρίου και μετά αναπέμπονται 
ευχές «υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Στο χρο-
νικό αυτό σημείο από το Άγιο Σπήλαιο ο Μακα-
ριώτατος απαγγέλλει το «Πατριαρχικόν Μήνυμα 
των Χριστουγέννων» προς όλο το Χριστιανικό 
Κόσμο. Μετά από αυτή τη σημαντική στιγμή, 
Πατριάρχης, αρχιερείς και επίσημοι προσκυνούν 
τον Αστέρα και την Φάτνη και έρχονται στη Βα-
σιλική (τον ι. ναό) της Γεννήσεως. Από τον θρόνο 
του ο Πατριάρχης ψάλλει τώρα τις Καταβασίες 
των Χριστουγέννων, ενώ δέχεται και τις ευχές 
των επισήμων. Συνεχίζεται η ι. ακολουθία του 
όρθρου. Προεξάρχοντος του Πατριάρχου αρ-
χίζει η πατριαρχική και πολυαρχιερατική Θεία 
Λειτουργία. Την ίδια ώρα γίνεται και δεύτερη Θ. 
Λειτουργία στο Άγιο Σπήλαιο από έναν επίσκοπο 
και λίγους ιερείς. Η όλη πανηγυρική Θ. Λειτουρ-
γία λήγει στις 4 το πρωί. 

Στις 10 το πρωί μετά από το εόρτιο τραπέ-
ζι και τις πατριαρχικές ευχές προς όλους 

τους κατοίκους αναχωρεί ο Μακαριώτατος Πα-
τριάρχης με τη Συνοδεία του από τη Βηθλεέμ για 
την αγίαν πόλιν Ιερουσαλήμ, ενώ οι καμπάνες και 
πάλι κρούονται χαρμόσυνα. 

Με εόρτιες ευχές,  
Χ.Γ.κ.

Στη Βηθλεέμ 
η εορτή των Χριστουγέννων
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Χριστούγεννα, ξανάνιωμα / του παλιωμένου κόσμου,

σαν φως και δύναμη ψυχής / και νου σάς νιώθω εντός μου.
Γ. Βερίτης



Απόδοση Ύμνου Χριστουγέννων

Χριστέ μου, τι να σου προσφέρω;

	 Κύριε,	Συ	ο	προαιώνιος	Θεός,	ήλθες	στη	γη	για	να	
μας	ελευθερώσεις	από	την	αμαρτία.	Σκέφτομαι	την	ατίμητη	
προσφορά	Σου	και	με	πιάνει	ίλιγγος.
	 Οι	στρατιές	των	Αγγέλων	υμνολογούν	και	δοξάζουν	
το	ερχομό	Σου.
	 Οι	ουρανοί	λαμπρύνουν	τη	νύχτα	με	τον	Αστέρα.	
	 Οι	σοφοί	Μάγοι	Σε	προσκυνούν	Βασιλιά	και	
Αρχιερέα	προσφέροντάς	Σου	τα	δώρα	τους.	
	 Οι	απλοϊκοί	βοσκοί	λυγίζουν	κάτω	απ΄	το	παράδοξο	
γεγονός	και	σκιρτούν	από	το	χαρούμενο	άγγελμα.
	 Η	γη	και	η	έρημος	παραχωρούν	το	σπήλαιο	και	τη	
φάτνη	για	την	πρώτη	διαμονή	Σου.
	 Και	όλο	το	ανθρώπινο	γένος	προσφέρει	την	
Παρθενομήτορα	Μαρία	ως	άλλο	χερουβικό	Σου	θρόνο.
	 Κύριε,	προαιώνιε	Θεέ	μας,	ζητώ	το	έλεός	Σου.
	 Δέξου	σαν	άλλο	δώρο	τις	αμαρτίες	μου	και	στάλαξε	
μέσα	μου	τη	δική	Σου	ειρήνη	και	τη	δική	Σου	χαρά.	

O  Π υ ρ σ ό ς 
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        Ο ΥΜΝΟΣ
«Τι σοι προσενέγκωμεν, Χριστέ, ότι ώφθης 
επί γης ως άνθρωπος δι΄ ημάς; Έκαστον 
γαρ των υπό Σου γενομένων κτισμάτων, την 
ευχαριστίαν σοι προσάγει. οι Άγγελοι τον ύμνον. 
οι ουρανοί τον Αστέρα. οι Μάγοι τα δώρα. οι 
Ποιμένες το θαύμα. η γη το σπήλαιον. η έρημος 
την φάτνην. ημείς δε μητέρα Παρθένον. Ο προ 
αιώνων Θεός, ελέησον ημάς.» 
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Ναι, στα θρησκευτικά! 

Το σκέφτηκα, φίλοι, και 
δηλώνω υπεύθυνα τους 

λόγους της συγκεκριμένης 
επιλογής μου κι ας θεωρού-
νται «προσωπικά δεδομένα».

Λέω ΝΑΙ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙ-
ΚΑ, γιατί…

Γιατί είμαι άνθρωπος. Ον 
ξεχωριστό απ΄ όλα τ΄ άλλα, 
που μπορεί να σκέπτεται, ν΄ αναρωτιέται 
από πού έρχεται και πού πηγαίνει, ν΄ ανα-
ζητά και να γνωρίζει τον Δημιουργό του. Με 
ενδιαφέρει αυτή η διαχρονική πανανθρώπι-
νη κίνηση προς το υπερβατικό, που, όπως 
μαθαίναμε στη Β΄ Λυκείου, δημιούργησε τις 
θρησκείες και αποδεικνύει τη θεϊκή καταγω-
γή μας.

Λέω ΝΑΙ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, γιατί…
Γιατί είμαι Χριστιανός Ορθόδοξος και 

θέλω να μαθαίνω για τη μοναδικής σημα-
σίας κίνηση της άπειρης αγάπης του Θεού 
προς τον κόσμο. Η άμεση αποκάλυψή Του 
στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, μας φα-
νέρωσε ποιος είναι ο μόνος αληθινός Θεός, 
τι έκανε για μένα και τι ζητά από μένα. Γι΄ 
αυτό νιώθω να με αφορά απόλυτα.

«Μας έκαναν Χριστιανούς χωρίς να μας 
ρωτήσουν», λες. Όμως έρχεται… ώρα για 
το προσωπικό μας «ναι» στο Θεό. Και τότε 
θέλω να γνωρίζω τι επιλέγω, τι πιστεύω. Κι 
εσύ που τον τελευταίο καιρό λες και ξανα-
λές πως είσαι άθεος, ξέρεις τι… (λες ότι) 
δεν πιστεύεις.

Κι όταν κι εσύ κι εγώ θα δεχτούμε πρό-
σκληση για μια διάλεξη σχετική … «με την 
εσωτερική ψυχολογία» ή «τη μετενσάρκω-
ση», θα καταλάβουμε πως μας προσκαλεί 
μια παραθρησκευτική αιρετική ομάδα, που 
ψάχνει για οπαδούς – θύματα. Χρειάζεται 
ενημέρωση για τα σύγχρονα παραθρησκευ-
τικά φαινόμενα και δεν θα διαφωνήσεις ότι 
τα Θρησκευτικά μας την προσφέρουν. 

Θέλω λοιπόν να παρακολουθώ Θρησκευ-

τικά για όλους αυτούς και 
για έναν ακόμα λόγο…

Γιατί είμαι Έλληνας. Και 
– δεν στο κρύβω – ντρέπο-
μαι να βλέπω τόσους αλλο-
δαπούς και ετερόδοξους 
συμμαθητές μου, να παρα-
κολουθούν με ενδιαφέρον 
το μάθημα. Τι αναζητά και 

τι βρίσκει η ψυχή τους, εκείνοι το ξέρουν. 
Εκτός όμως από αυτό, γνωρίζοντας τον 
χριστιανισμό μπορούν να κατανοούν και να 
αξιολογούν την παγκόσμια πολιτιστική εξέ-
λιξη σ΄ ολόκληρη τη μετά Χριστόν εποχή.

Είμαι Έλληνας και στο ελληνικό σχολείο 
πάντα διδασκόταν αυτό το μάθημα. Πίστευ-
αν, όπως διάβαζα τις προάλλες, πως «πολι-
τεία που δεν έχει βάση της τη χριστιανική 
παιδεία είναι οικοδομή που χτίζεται χωρίς 
ασβέστη και νερό» και πως «στην Ορθόδο-
ξη Εκκλησία χρωστούμε οι σημερινοί γραι-
κοί την ύπαρξή μας» (Αδ. Κοραής).

Αυτό ακριβώς πιστεύουν κι εκείνοι που 
έμμεσα προσπαθούν να βγάλουν το μάθη-
μα των Θρησκευτικών από το σχολικό μας 
πρόγραμμα. Περιορίζουν ύπουλα τη θρη-
σκευτική παιδεία μας, γιατί θέλουν να χά-
σουμε την ορθόδοξη κι ελληνική ταυτότητά 
μας. Θα αναλάβουν στη συνέχεια εκείνοι να 
μας εκδώσουν άλλη, με την υπογραφή των 
μηχανισμών της παγκοσμιοποιούμενης κοι-
νωνίας και χωρίς τα στοιχεία του προσώπου 
που την κατέχει. Του προσώπου μας.

Είμαι Έλληνας, Ορθόδοξος Χριστιανός, 
είμαι άνθρωπος. Και δεν αποφασίζω να 
χάσω τον εαυτό μου, για να κερδίζω λίγο 
χρόνο. Που ουσιαστικά δεν τον κερδίζω, 
αφού χάνω το νόημα και τον σκοπό της 
ζωής. 

 

Ένας συμμαθητής σας
(Από το π. ΄΄Προς την Νίκην΄΄ 

Νοέμβριος 2008)

  (Σήμερα παραχωρούμε τη στήλη σ’ ένα συμμαθητή μας από άλλο σχολείο. Προσυπογράφουμε 
ανεπιφύλακτα τα όσα εκθέτει εναντίον εκείνων που θέλουν να βγάλουν το μάθημα των Θρησκευτικών 
από τo σχολικό μας πρόγραμμα. Ας εκφράσουμε όλοι τη διαμαρτυρία μας μαζί και τη θέλησή μας: Ναι, 
στα Θρησκευτικά!)
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Μεσάνυχτα. κι ενώ πυκνό πέφτει στη γη το χιόνι
και το σκοτάδι αγκαλιά μαύρη σαν πίσσα απλώνει,

ακτινοστόλιστη Μορφή από ψηλά προβάλλει
μ΄ ένα βαρύτατο Σταυρό, μ΄ αγκάθια στο κεφάλι.
Είν΄ ο αιώνιος Χριστός, του κόσμου ταξιδιώτης

που ΄ρθε να δει τι γίνεται και πάλι η ανθρωπότης.
Περνάει δρόμους στενωπούς, χωράφια, πολιτείες,

λάσπες, καλύβες, μέγαρα μαρμάρινα, πλατείες,
ταβέρνες οπού άνθρωποι σα χτήνη ξενυχτάνε,

μέγαρα οπού ξεγύμνωτοι χορεύουν και γλεντάνε,
κι αναστενάζει βλέποντας πως είν΄ η γη μας σπίτι

με μια και μόνη λατρευτή θεά, την Αφροδίτη.
Χτυπά ζερβά, χτυπά δεξιά ιδροπεριχυμένος,

να ξενυχτήσει μια γωνιά κάπου γυρεύει ο Ξένος,
το τρυπημένο χέρι του απλώνει και με μάτι

από το κρύο κόκκινο, ζητεί ψωμιού κομμάτι.
Αλλά και δεύτερη φορά βαρυοαναστενάζει

γιατί σκληρός εγωισμός τα πάντα εξουσιάζει.
Στ΄ αυτιά του άξαφνα αντηχούν καμπάνες Χριστουγέννων

από ψηλό καμπαναριό χρυσοστεφανωμένο
και ακολουθώντας τη βοή, σε μια καθέδρα φτάνει

και πλέει μέσ΄ στην ψαλμουδιά, στα μύρα, στο λιβάνι.
Κονίσματα κατάχρυσα εκεί λαμποκοπούνε

λαμπάδες μύριες καίουνε και την φωταγωγούνε.
Ποιος όμως θα το πίστευε; Μόλις ο θείος Ξένος

στα σκαλοπάτια ζύγωσε σκυφτός κι αποσταμένος
και ..μίτρες διαμαντόφορτες, χρηματοφόροι δίσκοι,

κουβέντες, φτιασιδώματα, σάτυροι νεανίσκοι
ορμούνε και του φράζουνε της Εκκλησιάς την πύλη

γιατί και μέσα στ΄ Άγια κυριαρχεί η ύλη. 
Τρέχουν τα δάκρυα άφθονα απ΄ του Χριστού τα μάτια

και μας αφήνει, φεύγοντας προς τ΄ άυλα παλάτια
ενώ κουνά την κεφαλή, την καταματωμένη

κι ένα πικρό παράπονο από τα χείλη βγαίνει.
Ω κόσμε! Ένας μου σταυρός δεν σ΄ έφτασε! Και άλλος,

ως βλέπω, σου χρειάζεται, ακόμα πιο μεγάλος…
     π. Κων/νος Καλλίνικος

Χριστός Επί Γης



Το προσκύνημα στην Αγία Γη, στα 

μέρη δηλαδή όπου έζησε ως άνθρω-
πος ο ίδιος ο Θεός μας, ήταν πάντοτε 
για όλους τους χριστιανούς, κάθε επο-
χής, ένα μεγάλο όνειρο. Από τα πρώτα 
ακόμα χρόνια που γεννήθηκε η θρησκεία 
μας, πολλοί άνθρωποι ήθελαν να βρεθούν 
στην Αγία Γη για να δουν με τα μάτια τους 
τα μέρη εκείνα που γνώρισαν το μεγαλείο 
του Θεού μας. Από την εποχή, όμως, που 
η Αγία Ελένη έφτασε στην περιοχή αυτή 
(αρχές του 4ου αιώνα) και δημιούργησε 
τις πρώτες λαμπρές εκκλησίες, δημιουρ-
γήθηκε ένα νέο μεγάλο ρεύμα προσέλευ-
σης των προσκυνητών. Η ανάπτυξη του 
μοναχισμού αλλά και η σταθερή παρου-
σία ευσεβών αυτοκρατόρων του Βυζα-
ντίου οδήγησε στην ανάπτυξη της Αγίας 
Γης. 

Μολονότι αυτή η στενή γεωγραφική 
περιοχή του πλανήτη ήταν πάντο-

τε επίκεντρο θρησκειών και πολιτισμών, 
υπήρξε μάρτυρας μεγάλων καταστρο-
φών, επιδρομών και λεηλασιών στο διά-

βα των αιώνων. Μέχρι σήμερα δεν μπο-
ρεί ακόμα να βρει ειρήνευση και γαλήνη.  
Ωστόσο, το ενδιαφέρον των χριστιανών 
για τα μέρη που διαδραματίστηκαν τα κο-
ρυφαία γεγονότα της Παλαιάς και Καινής 
Διαθήκης υπήρξε και παραμένει ως τις 
μέρες μας αμείωτο.

Έτσι λοιπόν και εμείς δημιουργούμε τη 
δική μας προσκυνηματική ομάδα για 

να γνωρίσουμε την ευλογημένη και αγια-
σμένη γη των Ιεροσολύμων. Θα θέλαμε 
να συμπληρώνεις κι εσύ τις εντυπώσεις 
σου από τις ημέρες της εκδρομής μας 
αλλά κυρίως από τα μέρη που θα επισκε-
φθούμε. Γράψε στο προσωπικό σου ημε-
ρολόγιο ό,τι σου άρεσε περισσότερο και 
ό,τι σε συγκίνησε πιο πολύ κάθε μέρα. 

Η ευχή που κάνουμε όταν ξεκινάμε μία 
εκδρομή στα Ιεροσόλυμα είναι «ας 

έχουμε ένα άξιο προσκύνημα». Αυτός θα 
είναι και ο σκοπός μας και όλοι μαζί θα 
προσπαθήσουμε να τον πραγματοποιή-
σουμε.  

(Ο Αρχηγός της Εκδρομής)

Προσκύνημα στην Αγία Γη
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Στο Όρος των Ελαιών με θέα την Ιερουσαλήμ



          ΄΄Εὐφράνθην ἐπί τοῖς εἰρηκόσι μοι
εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα.
̒Εστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν

ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Ἱερουσαλήμ.΄΄  

                 (Ψαλμός 121, 1 – 2)  

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2008: 

Ένα όνειρο που έγινε για όλους μας 
πραγματικότητα. Τα πόδια μας πα-

τούν στην Αγία Γη. Τα συναισθήματα που 
μας πλημμυρίζουν είναι ανάμεικτα: χαρά, 
θαυμασμός, συγκίνηση. Την περιήγησή μας 
αρχίσαμε πολύ κατανυκτικά, νωρίς τα χα-
ράματα. Ώρα πέντε, που ο ήλιος δεν είχε 
απλώσει ακόμη τις χρυσές του ακτίνες στην 
Αγία Γη, είχαμε την ευλογία να επισκε-
φθούμε πρώτα το σημαντικότερο μέρος της 
πίστης μας, τον Πανάγιο 
Τάφο. Βαδίζοντας προς 
το μέρος, όπου συνέβη το 
μεγαλύτερο γεγονός της 
ανθρωπότητας, δηλαδή 
η Ανάσταση του Θεαν-
θρώπου, άρχισαν να ζω-
ντανεύουν μπροστά μας 
όλα όσα είχαμε ακούσει 
και διαβάσει. Ζούσαμε 
συγκλονισμένοι την Ανά-
σταση του Χριστού.  Από 
έναν άδειο Τάφο βγήκε η ζωή 
και άλλαξε κυριολεκτικά όλη 
την ανθρώπινη Ιστορία.

Η πρώτη μέρα στην Αγία Γη ήταν γεμάτη 
συγκινήσεις. Κανείς μας δεν μπορεί να 

περιγράψει την γεμάτη δέος ψυχή μας. Ο 
φρικτός Γολγοθάς και ο Πανάγιος Τάφος 
του Κυρίου μάς προκάλεσαν συναισθήμα-

τα που είναι δύσκολο να περιγραφούν 
με λόγια. Καθώς προσκυνάμε, νιώ-
θουμε μια απερίγραπτη πνευματική 

φωτοχυσία να διαχέε-
ται μέσα μας και ωθού-
μεθα ως προσκυνητές 
να ταπεινωθούμε και 
με σκυμμένο το κεφάλι να παρακαλέσουμε 
για έλεος.

Αγγίζοντας κανείς τον Πανάγιο Τάφο, 
νιώθει την καρδιά του να πάλλεται 

ανεξέλεγκτα και να γεμίζει από αίσθηση 
μεγάλης ιερότητας. Σε τέτοιες στιγμές, όταν 
η θεωρία γίνεται πράξη, τότε αισθάνεσαι το 
Θεό μέσα σου.

Νιώθαμε συναισθήματα ευτυχίας μαζί 
και λύπης. Ευτυχίας, γιατί επισκεπτό-

μαστε τα μέρη της δράσεως, του Πάθους 
και της Ανάστασης του Χριστού, αλλά και 
λύπης, διότι δεν είμαστε άξιοι για κάτι τόσο 
σπουδαίο και μεγαλειώδες. Στον ιερό αυτό 
τόπο που πατούσαμε καταλάβαμε όλοι πως 

μία μόνο είναι η αληθινή 
θρησκεία: Ο Χριστιανι-
σμός.

Είναι ακόμη πρωί. Πλη-
ροφορούμαστε ότι το 

ι. Πατριαρχείο έχει ήδη 
ανοίξει τις πύλες του. Τρέ-
χουμε ολόχαροι για να 
πάρουμε τη σεπτή ευλο-
γία από το χέρι του Μα-
καριωτάτου Πατριάρχη 

Ιεροσολύμων κ. Θεοφίλου. 
Βρισκόμαστε τώρα στην επι-
βλητική πατριαρχική αίθουσα 

ατενίζοντας τη σεπτή μορφή του Μακαριω-
τάτου, ο οποίος μας υποδέχεται θερμά. Με 
τα σοφά λόγια του μας δίνει και την ευχή 
του. Είχαμε τη χαρά να προσφέρει στοργικά 
σε όλους μας και τα δώρα της πατρικής του 
αγάπης.  Μας τίμησε με το μεγάλο βιβλίο 
του, που το αφιέρωσε στο Σχολείο μας, και 
με την προθυμία του να βγάλουμε μαζί του 
αναμνηστική φωτογραφία.

Το Οδοιπορικό μας 
στην Αγία Γη

H  είσοδος του 
Παναγίου 

Τάφου

Ο Πανάγιος Τάφος 
του Κυρίου

212212
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Εκτός όμως από τις πρωτόγνωρες αυτές 
εμπειρίες, προχωρήσαμε, μετά από μια 

μικρή ξεκούραση, στην έρημο της Ιουδαίας. 
Και να τώρα, βρισκόμαστε στην περιώνυμη 
Μονή του Αγ. Σάββα. Οι άντρες επιτρέπε-
ται να μπουν στο Μοναστήρι. Οι γυναίκες 
όχι, γιατί είναι άβατο. Οι άντρες προσκυ-
νούν το σκήνωμα του Αγ. Σάββα, τα ι. λεί-
ψανα Αγίων της Μονής, καθώς και το σπή-
λαιο του μεγάλου Πατέρα,  Αγ. Ιωάννου του 
Δαμασκηνού. Εδώ διαπιστώνει κανείς ότι 
υπήρξαν και υπάρχουν Άγιες μορφές, που 
έχουν αρνηθεί όλα τα γήινα. Κάτω, δίπλα 
στη χαράδρα του Μοναστηριού, ενώ ρέει 
ο «πύρινος» ποταμός, που μεταφέρει από-
βλητα της Ιερουσαλήμ, ένα αόρατο φράγμα 
– λες – εμποδίζει τη δυσοσμία να πλησιάζει 
το ι. Μοναστήρι. Παράλληλα 
τα εποικοδομητικά λόγια που 
είχαμε την ευκαιρία να ακού-
σουμε (και οι γυναίκες) από 
ένα μοναχό της Μονής, μας 
ανέβασαν πνευματικά και μας 
έδωσαν δύναμη για να αγωνι-
ζόμαστε στην πορεία της ζωής 
μας.

Το τελευταίο προσκύνημα 
της πρώτης ημέρας ήταν 

στην ι. Μονή του Αγίου Θεο-
δοσίου. Εκεί βρίσκεται και το 
σπήλαιο των Τριών Μάγων. 
Μας συγκίνησε το γεγονός 
που μας διηγήθηκαν οι πατέ-
ρες πως πριν λίγα χρόνια βασά-
νισαν τον ηγούμενο της Μονής 
κακότροποι εχθροί της πίστης μας, όπως 
έκαναν οι διώκτες των πρώτων χριστιανι-
κών αιώνων.

Γεμάτοι από θαυμασμό και δέος καταλή-
ξαμε το βράδυ πολύ κουρασμένοι στο 

Ξενοδοχείο μας. Φάγαμε σε κοινή τράπεζα, 
καταγράψαμε τα γεγονότα και προσευχη-
θήκαμε όλοι μαζί ευχαριστώντας με την 
καρδιά μας τον Ουράνιο Πατέρα.

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2008: 

Η σημερινή ημέρα ήταν εξίσου υπέροχη 
και συγκινητική όπως η χθεσινή. Κα-

τευθυνθήκαμε προς τη Γαλιλαία, στα μέρη 
όπου έζησε ο Κύριος τα παιδικά και νεανικά 

του χρόνια. Η πρώτη μας στάση στη Ναζα-
ρέτ. Προσκυνήσαμε το Ναό του Ευαγγελι-
σμού της Θεοτόκου. Εδώ – κατά την Παρά-
δοση – ο αρχάγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε 
στην Παρθένο Μαρία ότι αυτήν διάλεξε ο 
Θεός για να φέρει στον κόσμο τον Υιό του 
Θεού. Περνάμε τώρα από την Κανά της 
Γαλιλαίας, την πόλη στην οποία ο Κύριος 
έκανε το πρώτο θαύμα. Μετέτρεψε το νερό 
σε κρασί. Συνεχίσαμε την πορεία μας προς 
το όρος Θαβώρ, στο μέρος όπου έγινε η 
Μεταμόρφωση του Κυρίου. Προσκυνήσαμε 
όλοι με ευλάβεια, αλλά συνάμα μας δόθηκε 
η αφορμή από επιθυμία των μοναχών, να 
τους τραγουδήσουμε χριστιανικά άσματα. 
Οι μοναχές μας ευχαρίστησαν με μάτια 
δακρυσμένα. Παντού, όπου περνάγαμε, 

διαπιστώναμε πως ιδιαίτε-
ρη εντύπωση έκανε στους 
Πατέρες και τους Μοναχούς 
η παρουσία μας, για το ότι 
σπάνια ή καθόλου βλέπουν 
ως προσκυνητές νέους, και 
μάλιστα μαθητές. Φθάνουμε 
τώρα στον περιώνυμο ποτα-
μό Ιορδάνη. Η θέα είναι για 
μας θαυμαστή, γιατί όλοι 
μας αναλογιζόμαστε τη με-
γάλη Εορτή των Θεοφανείων, 
κατά την οποία γιορτάζουμε 
τη Βάπτιση του Κυρίου μας. 
Ο αγιασμός τον οποίο ετέ-
λεσε ο ιερέας μας μας ανανέ-
ωσε ψυχικά και πνευματικά. 

Στη συνέχεια πήγαμε στην 
Τιβεριάδα, μια ωραία πόλη του Ισραήλ. Η 
ιδέα να προστεθεί στο πρόγραμμά μας μια 
βόλτα με το πλοιάριο στη «θάλασσα της 
Γαλιλαίας» ήταν για μας κάτι το υπέροχο. 
Νιώσαμε στιγμές ανεπανάληπτες. Ιδιαίτε-
ρα όταν στο μέσο της λίμνης σταμάτησε τη 
μηχανή του το πλοίο και καθένας μας άρχι-
σε να προσεύχεται και να ανεβαίνει η σκέψη 
του ψηλά και να αναπολεί νοσταλγικά τα 
περιστατικά που συνέβησαν με τον Κύριο 
και τους μαθητές του (περπάτημα στην επι-
φάνεια της θάλασσας, κατασίγαση της τρι-
κυμίας, πλούσια άγρα ιχθύων κ.ά.). Στις ι. 
Μονές Αγ. Αποστόλων Τιβεριάδος 
και Καπερναούμ προσκυνήσαμε 
και ψάλαμε κατανυκτικά. Ιδιαίτερη 

Ι.Μονή Αγ. Αποστόλων
Καπερναούμ
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εντύπωση μας έκανε η ελληνική σημαία 
που, μαζί με αυτήν του Πατριαρχείου μας, 
κυμάτιζαν σε όλα τα προσκυνήματα που 
περνούσαμε. Η σημαία μας στο Ισραήλ μας 
γέμιζε κάθε λίγο από ενθουσιασμό κι από 
έλεγχο. Εκεί στα ξένα το γεγονός της αναρ-
τήσεώς της θεωρείται αδιαπραγμάτευτο. 
Ενώ στην Πατρίδα μας πολλοί το υποβαθ-
μίζουν. Κρίμα! 

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2008: 

Η τρίτη μέρα μας χάρισε και αυτή πολ-
λές συγκινήσεις. Η πρώτη μας επίσκε-

ψη ήταν στο πάνσεπτο Σπήλαιο της θείας 
Γεννήσεως. Είχαμε την ευτυχία να προσκυ-
νήσουμε το σημείο που γεννήθηκε ο ΣΩΤΗ-
ΡΑΣ του κόσμου και 
τη Φάτνη όπου τα 
ζώα Τον ζέσταναν με 
τα χνώτα τους. Πα-
ρακολουθήσαμε εκεί 
τη θ. Λειτουργία. 
Στη συνέχεια κα-
τευθυνθήκαμε προς 
την έρημο και φθά-
νοντας στην Ιεριχώ 
ανεβήκαμε και προ-
σκυνήσαμε στο Σα-
ραντάριο Όρος. Μά-
θαμε ότι με τη χάρη του Κυρίου ξεπερνάμε 
τους πειρασμούς, όπως μας δίδαξε ο Κύριος 
με το παράδειγμά Του. Δεύτερο προσκύ-
νημά μας στην Ιεριχώ, ήταν η ι. Μονή του 
προφήτου Ελισσαίου. Κατά την παράδοση 
υπάρχει εκεί η συκομωρέα που ανέβηκε ο 
Ζακχαίος, για να υποδεχθεί το Χριστό. Δεν 
ξεφεύγουμε από την ιερότητα του προσκυ-
νήματός μας αν αναφέρουμε εδώ, για πλήρη 
ενημέρωση, ότι και ... οι καμήλες της Ιερι-
χούς τράβηξαν το ενδιαφέρον μας. Και να! 
Ένας – δυο – τρεις δεν έχασαν την ευκαιρία 
να ανεβούν και πάνω σ’ αυτές να κάνουν τη 
βόλτα τους. Συνεχίζουμε την πορεία μας. 
Φθάνουμε στην ι. Μονή Αγ. Γερασίμου 
του Ιορδανίτου. Ιδιαίτερα μας συγκίνησε 

όταν οι καμπάνες του Ελληνορθόδο-
ξου Μοναστηριού άρχισαν να κτυπούν 

χαρμόσυνα για μας τους Έλληνες. Μας συ-
γκίνησε και η προθυμία των αδελφών της 
Μονής, οι οποίοι προσφέρθηκαν και μας 
παρέθεσαν νηστίσιμο γεύμα. Κατεβαίνου-
με τώρα προς τη Νεκρά Θάλασσα. Αγγί-
ζουμε το νερό της που είναι σαν λάδι από 
το θειάφι και το πολύ αλάτι. Η ανυπαρξία 
σ’ αυτήν κάθε μορφής ζωής μας φέρνει στη 
σκέψη το θάνατο που προκαλεί η αμαρτία 
στους ανθρώπους. Κάποτε στο μέρος αυτό 
βρίσκονταν τα Σόδομα και τα Γόμορρα, δύο 
πόλεις που τιμώρησε ο Θεός τους κατοίκους 
τους για τις βαριές αμαρτίες τους. Επιστρέ-
φοντας στη Βηθανία συναντάμε τη Μονή 
των αδελφών του Λαζάρου, Μάρθας και 
Μαρίας. Η επίσκεψη έφερε στη μνήμη μας 
το θαύμα της αναστάσεως του Αγ. Λαζά-

ρου. Επόμενη στάση 
μας το Όρος των Ελαι-
ών και η Γεθσημανή. 
Εκεί βρίσκεται ο Τάφος 
της Παναγίας μας και η 
ιερή Εικόνα «Παναγία η 
Ιεροσολυμίτισσα». Στα-
θήκαμε και στον κήπο 
της αγωνίας, όπου 
αναγράφεται στο Ευ-
αγγέλιο η αρχιερατική 
προσευχή του Κυρίου 

και που, λίγο πιο μακριά, έγινε η σύλληψή 
Του με την προδοσία του Ιούδα. Μετά την 
επίσκεψη στη μικρή Γαλιλαία και το σημείο 
της θείας Αναλήψεως του Κυρίου μας, κα-
τευθυνθήκαμε και στην περιοχή Σιλωάμ, 
γνωστή από το θαύμα της ιάσεως του τυ-
φλού. Προσκυνήσαμε στο Μοναστήρι του 
αγίου Ονουφρίου. Οι μέρες προχωρούν 
αλλά τα ευλογημένα μέρη στην Αγία Γη δεν 
τελειώνουν…

 Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2008: 

Το πρωί άρχισε η τέταρτη και τελευταία 
ημέρα του προσκυνήματός μας στους 

Αγίους Τόπους. Είχαμε την ευκαιρία να εκ-
κλησιαστούμε στην ι. Μονή του Αγίου Συμε-
ών του Θεοδόχου. Όλοι συμμετείχαμε στον 
Εκκλησιασμό με κατάνυξη. Δεν θα ξεχά-

Ιεριχώ, Σαραντάριο Όρος
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σουμε ποτέ αυτή τη Θ. Λειτουργία. Μερικά 
παιδιά είχαμε την ευλογία να μεταλάβουμε 
το Σώμα και το Αίμα του Χριστού. Η εκδρο-
μή μας πλησιάζει στο τέλος. Πόσο θα θέλα-
με να ξανάρχιζε από την αρχή, να ήμασταν 
πέντε ημέρες πίσω! Τις λίγες αυτές μέρες 
τα πάντα είχαν αλλάξει. Ξεχάσαμε πως εί-
μαστε μαθητές. Το μόνο που σκεπτόμαστε, 
περισσότερο από άλλοτε, είναι πως είμαστε 
Χριστιανοί και θέλουμε να γινόμαστε κα-
λύτεροι ως προς το χριστιανικό μας φρόνη-
μα… Μετά το πρωινό και τις ευλογίες που 
μας πρόσφερε ο Γέροντας της Μονής κατευ-
θυνθήκαμε ξανά προς την Παλαιά Πόλη 
των Ιεροσολύμων. Μπαίνοντας από την 
πύλη των λεόντων, βρεθήκαμε στο Πραι-
τώριο, εδώ που έγινε η πιο άδικη ΄΄δίκη΄΄ 
όλων των αιώνων. Εδώ που 
ο Κύριός μας βασανίστηκε 
σαν τον χειρότερο κατάδι-
κο. Συγκίνηση πλημμύρισε 
την καρδιά μας βλέποντας 
την φυλακή του Χριστού, 
και ακολουθώντας τη via 
dolorosa (οδό του μαρτυρί-
ου), όπου περπάτησε ο Κύ-
ριος έχοντας στον ώμο το 
Σταυρό Του. Πόσο θάπρεπε 
κι εμείς, κατά κάποιο τρόπο, 
να νοιώθουμε τον πόνο Του 
στα μέρη που τα θεία του πόδια περπάτη-
σαν!  Καταλήξαμε στο φρικτό Γολγοθά κι 
αξιωθήκαμε γι’ άλλη μια φορά να προσκυ-
νήσουμε στον Πανάγιο Τάφο. Όσες φορές 
κι αν βρεθείς εδώ αισθάνεσαι το ίδιο ρίγος 
και την ίδια συγκίνηση. Νιώθεις την παρου-
σία του Αναστημένου Χριστού να γεμίζει το 
κενό της ψυχής σου. Ψάλαμε μ’ όλη μας τη 
δύναμη αναστάσιμους Ύμνους. Δεχθήκαμε 
και επαίνους από έλληνες και ξένους προ-
σκυνητές. Συναντήσαμε ανθρώπους απ’ 
όλα τα μέρη του κόσμου! Τυχαίο άραγε να 
είναι αυτό; Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε 

και άλλα προσκυνήματα της Παλαιάς Πό-
λεως, όπως τη Μεγάλη Παναγιά, το Μονα-
στήρι της Σεϊδανάγιας, όπου και μας έκανε 
εντύπωση η εικόνα της Αγ. Μαρίας, της για-
γιάς της Παναγιάς μας. Τέλος, αφού σταθή-
καμε κι αγναντέψαμε από ψηλά το «τείχος 
των δακρύων», καταλήξαμε στο λόφο 
της Αγ. Σιών. Εκεί βρίσκεται ο Τάφος του 
προφητάνακτα Δαυίδ και πάνω απ’ αυτόν 
το υπερώο του Μυστικού Δείπνου, όπου 
έγινε και η επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος, 
κατά την ημέρα της Πεντηκοστής… Στο ξε-
νοδοχείο – τελευταίο βράδυ – δειπνήσαμε με 
μουσική  αραβική και ελληνική. Αξέχαστο 
θα μας μείνει και το ότι συμμαθητές μας 
τραγούδησαν και οι καθηγητές μας χόρε-
ψαν παραδοσιακούς ελληνικούς χορούς… 

Ήταν το πιο όμορφο ταξί-
δι της ζωής μας. Ζήσαμε 
στιγμές συγκλονιστικές.

Κάπου εδώ το προσκύ-
νημά μας ολοκληρώ-

νεται. Πρέπει ο καθένας 
μας να συνεχίσει να το ζει 
στην ψυχή του. Καταλά-
βαμε τι σημαίνει για έναν 
Χριστιανό μια επίσκεψη/
προσκύνημα στους Αγίους 

Τόπους. Ευχόμαστε ολόψυ-
χα να έχουμε την ευλογία και πάλι να επι-
σκεφθούμε αυτά τα άγια μέρη, γιατί μας 
ανεβάζουν σ’ έναν άλλο κόσμο, πνευματικό 
και άφθαρτο. Ας κλείσουμε και πάλι με τον 
Δαυιτικό ψαλμό με τον οποίο αρχίσαμε την 
ταπεινή περιγραφή του Οδοιπορικού μας:  

΄΄Εὐφράνθην ἐπί τοῖς εἰρηκόσι μοι
εἰς οἶκον Κυρίου πορευσόμεθα.
̒Εστῶτες ἦσαν οἱ πόδες ἡμῶν

ἐν ταῖς αὐλαῖς σου Ἱερουσαλήμ.΄΄  
                 (Ψαλμός 121, 1 – 2) 

ΑΓΙΑ ΠΟΛΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
Χαράματα 17.11.2009

 
(Το παραπάνω κείμενο είναι διασκευασμένα απο-
σπάσματα από τις εντυπώσεις που κατέγραφαν 
κάθε μέρα οι μαθητές μας στη διάρκεια του προ-
σκυνήματος.)

Παναγία Ιεροσολυμίτισσα
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Προσκύνηση στον Φρικτό 1. 
Γολγοθά

Ο ποταμός Ιορδάνης2. 

Βηθλεέμ: Στο πάνσεπτο 3. 
Σπήλαιο της θείας Γεννή-
σεως.

Ιεροσόλυμα: Μπροστά 4. 
στον Πανίερο Ναό της 
Αναστάσεως

Το προσκύνημα μέσα 

από το φακό μας

1.

2.

1.

3.

4.



O  Π υ ρ σ ό ς 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 217

Αγιασμός στον       5. 
Ιορδάνη

Μετά τον Αγιασμό 6. 

Βαρκάδα στη «θάλασ-7. 
σα της Γαλιλαίας»

Τιβεριάδα: Ι. Ν. Αγ. 8. 
Νικολάου

5.

6.

7.

8.



Σήμερα Πέμπτη 13 του Νοέμβρη, εορτή του Ιερού 
Χρυσοστόμου, παρακαλούμε το μεγάλο Δάσκα-

λο και Παιδαγωγό της Εκκλησίας μας να πρεσβεύει 
στον Κύριο, ώστε να νιώσουμε τη θεία Χάρη από την 
επίσκεψή μας στα ι. Προσκυνήματα. Περπατάμε στα 
αγιασμένα χώματα της Ιερουσαλήμ. Νιώθουμε ρίγη 
συγκίνησης και ευφροσύνης αναπολώντας το δαυιτι-
κό «εστώτες ήσαν οι πόδες ημών εν ταις αυλαίς σου 
Ιερουσαλήμ». Δόξα τω Θεώ! Αρχίζουμε το προσκύνη-
μά μας. Ιερό δέος και θάμβος με κατέλαβε όλη αυτή 
τη μέρα. Σαν όνειρο μου φαίνεται η περιήγηση που 
είχαμε εκεί που οι «πόδες του Κυρίου έστησαν». Τη 
νύχτα στον ύπνο μου ένιωσα σα να επαναλαμβανόταν 
μια καταπληκτική κινηματογραφική ταινία με τα όσα 
είδα κι άκουσα πριν από λίγες ώρες.

Ξημερώματα 14 Νοεμβρίου στο εξωτικό ξενοδο-
χείο της Βηθλεέμ. Αποκριά σήμερα. Αύριο αρχί-

ζει το Τεσσαρακονθήμερο των Χριστουγέννων. Πόσο 
ωραίες στιγμές! Αναπολώ το: «Βηθλεέμ ετοιμάζου, 
ευτρεπιζέσθω η Φάντη, το Σπήλαιο δεχέσθω, η Αλή-
θεια ήλθε…». Κι εμείς σήμερα είμαστε μπροστά στο 
Σπήλαιο, σαν άλλοι μάγοι. Να, ο περίλαμπρος Ναός 
της θείας Γέννησης του Σωτήρα μας, κτίσμα του με-
γάλου Ιουστινιανού. Κάτω από αυτόν το ι. Σπήλαιο της 
θ. Γεννήσεως. Εδώ δα, η Φάτνη. Εδώ και ο Αστέρας. Τι 
ευφροσύνη φέρνουν οι άγιες στιγμές με την αγία αυτή 
θέαση. Μου έρχονται δάκρυα στα μάτια και στα χείλη 
τα λόγια: «ελθέτω η Χάρις και παρελθέτω ο κόσμος». 
Ναι, πανάγιο Βρέφος. Συ, που ταπεινά «νηπιάζεις δι’ 
εμέ, ο παλαιός των ημερών», φυγάδευσε από μέσα 
μου τον εγωισμό…

Αλλά, όπως ταπεινά γεννήθηκε ο Ιησούς σ’ αυτό 
το Σπήλαιο που ήταν στάβλος των αλόγων 

ζώων, έτσι κι έζησε ταπεινά όλα τα χρόνια της παι-
δικής και νεανικής του ηλικίας στη Ναζαρέτ της Γα-
λιλαίας. Μπροστά μας και η Ναζαρέτ. Μια πόλη που 
τότε εθεωρείτο κακόφημη (΄΄εκ Ναζαρέτ δύναταί τι 
αγαθόν είναι;΄΄). Σήμερα έχει ανεγερθεί, ανάμεσα σε 
άλλους, και μεγαλοπρεπής Ναός προς τιμήν της Ευ-
αγγελισμού της Παρθένου Μαρίας.– Αλλά απ’ εδώ δεν 
απέχει πολύ και ο Ιορδάνης Ποταμός. Είναι το δοξα-
σμένο ποτάμι, πασίγνωστο σ’ όλη την ανθρωπότητα. 
Σ’ αυτό ο Χριστός μας βαφτίστηκε στο 30ό έτος της 
ηλικίας του. Στα νερά του «εφανερώθη η της Τριάδος 
προσκύνησις». Ριγηλά για μας κυλούν τ’ αγιασμένα 
νερά του. Ιερά σκιρτήματα μέσα μας. Τόμοι ολόκληροι 
έχουν γραφτεί από την αρχαία εποχή που αναφέρο-
νται σε πλείστα γεγονότα και θαύματα, γύρω από τον 
Ιορδάνη. Η τέλεση της ι. Ακολουθίας του Αγιασμού 
πλάι στον Ποταμό έφερε στην ψυχή μας υπερούσια 
έκσταση. Πιστοποίησε μέσα μας ότι η μεγάλη γιορτή 
των Θεοφανείων (όπως και όλες οι γιορτές της Ορθο-
δοξίας) έχουν τη σφραγίδα και το τεκμήριο της θεϊκής 
αλήθειας.

Στο πρόγραμμά μας ήταν και η επίσκεψη στο όρος 
των πειρασμών, το «Σαραντάριο Όρος», όπως 

λέγεται. Εκεί πήγε μετά τη Βάπτισή Του ο Κύριος και 
πέρασε 40 μέρες με αυστηρή νηστεία, πειραζόμενος 
μάλιστα από τον διάβολο. Δίδαξε με το παράδειγμά 
του την εγκράτεια και την πνευματική πάλη. Η ανάβα-
σή μας στο «Σαραντάριο» και το προσκύνημά μας στο 
εκεί ι. Μοναστήρι, μας χάρισε σπουδαία διδάγματα. 

Στην πορεία μας θα συναντάμε πειρασμούς. Ο 
πνευματικός μας αγώνας πρέπει να είναι κλή-
ρος μας σταθερός και ισόβιος.

Να τώρα και η θάλασσα η μεγάλη. Όχι η Μεσό-
γειος, αλλά η ... Νεκρά Θάλασσα, που – προ-

σέξτε το αυτό – η επιφάνειά της βρίσκεται 400 μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια της Μεσογείου Θαλάσσης! 
Μοναδικό φαινόμενο σε όλη την υδρόγειο. Νεκρά Θά-
λασσα, αλήθεια! Μέσα σ’ αυτή δεν ζει τίποτα, ούτε 
υδροχαρές φυτό, ούτε άλλο ίχνος ζωής. Το νερό της 
πηχτό σα λάδι. Η οσμή της βαριά. Εδώ θαυμάζουμε 
και τα πλέον περίεργα της φύσης. Σύμβολο – όμως – 
και πνευματικής νέκρωσης. Αξιοπερίεργο και τούτο: 
Είδαμε ανθρώπους να κάνουν μπάνιο ... στη Νεκρά 
Θάλασσα. Γιατί; Ρωτήστε τους. Μήπως ο άνθρωπος 
της αμαρτίας αναζητάει τη λύτρωσή του μέσα στα νε-
κρικά τέλματα;

Μεταφερόμαστε πάλι στη «Γαλιλαία των Εθνών». 
Φθάνουμε στην Καπερναούμ, την «παραθα-

λασσία». Πόλη εδώ δεν υπάρχει. Μόνο τα ερείπιά της 
σώζονται. Υπάρχει όμως η ι. Μονή των Αγ. Αποστό-
λων. Την Καπερναούμ διάλεξε ο Κύριος. Την είχε σαν 
κέντρο της δράσεώς Του. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς 
από τις διδαχές και τα θαύματά Του; Κάπου εδώ κο-
ντά λέγεται ότι έκανε ο Κύριος και την επί του «Όρους 
Ομιλία». Μπαίνουμε στο Ναό της ι. Μονής. Προσκυ-
νάμε. Τι ευλογία! Όλοι μαζί ψάλλουμε τον υπέροχο 
ψαλμό: «Εξομολογείσθε τω Κυρίω ότι αγαθός». Εγώ 
τώρα απορώ: Πώς έγινε να είναι οι φωνές μας τόσο 
καλές και να συμψάλλουμε όλοι τόσο μελωδικά; 

Πλάι μας τώρα απλώνεται η λίμνη της Τιβεριάδας, 
της Γενησαρέτ ή – όπως λεγόταν – «θάλασσα 

της Γαλιλαίας». Εισρέει σ’ αυτήν στη Βόρεια πλευρά 
της ο Ιορδάνης ποταμός και από τη Νότια εκρέει και 
συνεχίζει τον ρουν του για να καταλήξει στη Νεκρά 
Θάλασσα. Το τοπίο που βρισκόμαστε είναι ειδυλλιακό. 
Βλέπουμε ένα καραβάκι κοντά μας κι αμέσως αποφα-
σίζουμε και μπαίνουμε μέσα για να διαπλεύσουμε τη 
μεγάλη λίμνη. Ήταν το κάτι άλλο. Νιώσαμε υπέροχες 
στιγμές. Όταν ο ήλιος άρχιζε να δύει το πλοιάριό μας 
βρισκόταν στο μέσον της μεγάλης λίμνης. Η σκέψη 
μας είχε ανεβεί σε πνευματικά επίπεδα. Διαβλέπου-
με τον ίδιο τον Κύριο να περπατάει επάνω στην επι-
φάνεια του νερού, ενώ οι Μαθητές τον εκλαμβάνουν 
σαν φάντασμα. Διακρίνουμε τον Πέτρο να περπατάει 
κι αυτός πάνω στα κύματα και να δειλιάζει. Ακούμε 
τώρα τη φωνή του Κυρίου: «ολιγόπιστε, εις τι εδίστα-
σας;» Συνερχόμαστε... Αλλά προς στιγμήν αρχίζει να 
πιάνει κι εμάς φόβος, γιατί οι μηχανές του καραβιού 
σταμάτησαν! Και το ακάτιό μας βρέθηκε να πλέει στην 
ατάραχη – ευτυχώς – θάλασσα, με το δροσερό αεράκι 
που έπνεε στα πρόσωπά μας. Αυτές τις στιγμές έμει-
να εκστατικός με τη σκέψη ότι ο Ιησούς Χριστός μας 
συνόδευε. Πραγματικά, δεν έχω άλλα λόγια να σας 
περιγράψω τα μετά ταύτα γεγονότα. 

Την περιγραφή του όρους Θαβώρ, με τον περίλα-
μπρο Ναό του την κρατάω στην ψυχή μου. Για 

τον πανίερο Ναό της Αναστάσεως, με το φρικτό Γολ-
γοθά και τον Πανάγιο Τάφο να πω κάτι. Όταν μπήκαμε 
μέσα στο Ναό και φθάσαμε στο σημείο της σταυρικής 
θυσίας και του Παναγίου Τάφου, η σκέψη όλων μας 
μεταρσιώθηκε. Το προσκύνημα ευωδίαζε. Είμαστε 
στην καρδιά της Πίστεώς μας. Άπειρα τα συναισθή-
ματα κι ο συγκλονισμός που νιώθουμε εδώ. Δε μου εί-
ναι δυνατόν να τα αποτυπώσω. Μόνον με βεβαιότητα 
ομολογώ: «Τον Σταυρόν σου προσκυνούμεν, Δέσπο-
τα, και την Αγίαν σου Ανάστασιν δοξάζομεν».

                           Ν. Γρ. Π.
                             Γ΄ Λυκ.
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ΕΝΑΣ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ



 
Ο Παρατηρητής και η παρέα του

Με έκπληξη και πολλή χαρά δεχτή-καμε όλοι οι μαθητές τα δύο δώρα που μας έκανε το Σχολείο μας: Το βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι, την Αγία Γραφή, σε μετάφραση στα νέα ελληνικά, καθώς κι ένα ωραίο διή-γημα για παιδιά της ηλικίας μας. Όπως μας πληροφόρησε η Διεύθυνση, και τα δύο είναι προσφορά κάποιου ανώνυμου δωρητή. Η διάθεση προσφοράς του μας συγκινεί και μας διδάσκει… Η πράξη του δηλώνει έμπρακτη αγάπη προς τα παιδιά του Σχολείου μας και γενικότερα προς τη νεότητα. Ευχαριστούμε πολύ!
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Μια επίσκεψή μας στην Αθήνα τις μέρες του εορτασμού της Eθνικής μας Eπετείου, μας 
έδωσε τη δυνατότητα να θαυμάσουμε από κοντά τα έργα του Αλέξανδρου Αλεξανδράκη, 

του ζωγράφου που βρέθηκε με το στρατό μας στο μέτωπο Αλβανίας του 1940 και αποτύπωσε 
σκηνές από τον υπεράνθρωπο εκείνο αγώνα με μοναδικό και συγκινητικό τρόπο. Ήταν μια αφορμή για να συνειδητοποιήσουμε, πόσα μπορεί να προσφέρει η τέχνη, όταν τίθεται στην υπηρεσία ενός μεγάλου σκοπού.

Η τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή του Σχολείου μας στους 

Αγίους Τόπους, προκειμένου να γνωρίσουμε από κοντά και να προ-

σκυνήσουμε τα μέρη που αγίασε ο Κύριός μας με την επίγεια ζωή Του 

ήταν, αναμφισβήτητα, το γεγονός του μήνα. Οι μαθητές και οι καθηγητές 

που συμμετείχαν χαρακτήρισαν επιγραμματικά το ταξίδι αυτό «αξέχα-

στο», «συγκλονιστικό», «μοναδικό». Τα όσα είδαν και έζησαν, καθώς 

και τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, τα κατέγραψαν. Αξίζει να 

τα διαβάσετε στις σελίδες του Οδοιπορικού που φιλοξενούνται 

στο παρόν τεύχος. Δεν μπορούμε όμως στη στήλη αυτή να μην καταγράψουμε μιά από τις κωμικότε-ρες φάσεις της εκδρομής: τη βόλτα με την καμήλα, μια εμπειρία που αν δεν τη ζούσαμε εκεί, δεν θα τη ζούσα-με πουθενά αλλού! Δεν την αφήσαμε λοιπόν να πάει χαμένη, παρά το τσουχτερό αντίτιμο. ΄΄Καμηλιέρηδες΄΄ και ΄΄καμηλιέρισσες΄΄ με αδέξιες κινήσεις και επιφω-νήματα ανησυχίας και φόβου πήραν θέση πάνω στις καμπούρες των υπομονετικών ζώων και μας χάρισαν αξέχαστες στιγμές γέλιου και μοναδικές πόζες! Πα-ράδειγμα η Μαριλένα…

Βαθιά εντύπωση μας προκάλεσε η ομιλία του κ. Νικ. Βούλγαρη, 
Συγγραφέα, τ. Δημάρχου Μεσολογγίου, παιδ. συμβούλου του 

Σχολείου μας. Ο κ. Βούλγαρης, ανταποκρινόμενος σε δική μας πρό-
σκληση, μας μίλησε για τον ιδεόκοσμο του Μεσολογγίου με τέτοιο 
ενθουσιασμό και τόση θέρμη, που κυριολεκτικά μας «αιχμαλώτισε». 
Γέμισε την ψυχή μας με συναισθήματα και ιδέες υψηλές, ελληνικές! 
Θερμά τον ευχαριστούμε.

Στη συνέχεια είχε συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς μας. Σε άλλη 
σελίδα του τεύχους δίνονται στοιχεία από την εισήγησή του, που 

– όπως μπορεί να διαπιστώ-
σει κανείς – περιείχε το κα-
ταστάλαγμα της βαθιάς του 
γνώσης και της πολύχρονης 
πείρας του στα παιδαγωγικά 
θέματα. 
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

 εΠιΣκεΦθηκαΜε τη Νεκρα θαΛαΣΣα. Η πε-
ριεκτικότητά της σε θειάφι και αλάτι είναι τόσο με-
γάλη, ώστε κανένας οργανισμός, ζωικός ή φυτικός, 
δεν ζει μέσα της. Γι΄ αυτό άλλωστε κι ονομάζεται 
νεκρά. Το παράδοξο όμως είναι ότι σ΄ αυτήν εκβάλ-
λει για αιώνες τα πλούσια νερά του ο Ιορδάνης πο-
ταμός, χωρίς να έχει αλλάξει τη σύστασή της. Δια-

κρίνουμε στο φυσικό αυτό φαινόμενο συμβολικά τη 
φωτογράφιση του ανθρώπου με τον αρρωστημένο 
εγωισμό. Ο τύπος αυτός πλεονάζει στη σύγχρονη 
Κοινωνία. Και ενώ δέχεται την ΄΄εισβολή΄΄ για θερα-
πεία από πάμπολλες αφορμές, εν τούτοις, παραμέ-
νει αδιάφορος και ρυπαρός αποπνέοντας δυσοσμία 
από την εγωπαθή ηθική νέκρωσή του. Στείλε, Θεέ, 
το έλεός σου.

  «τα ΧριΣτόΥΓεΝΝα τόΥ τα κι κό». Αυτός 
είναι ο τίτλος ενός μαθήματος του Ανθολογίου, το 

οποίο διδάσκονται οι μαθη-
τές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού 
ως επίκαιρη προετοιμασία 
τους για τη γιορτή των Χρι-
στουγέννων. Το μάθημα κά-
νει λόγο για το ταξίδι ενός 
μικρού Κινέζου με τους γο-
νείς του στην Ευρώπη τις 
μέρες των Χριστουγέννων. 
Το απόσπασμα που έχει 
επιλεγεί παρουσιάζει τις 
αντιδράσεις που δημιουρ-
γούνται στο κινεζάκι από 
τη γνωριμία του με το Θεό 
των Χριστιανών. Βλέποντας 
αυτό την εικόνα του θείου 

Βρέφους παρατήρησε πως ... «αυτό το μωρό δεν 
έχει ούτε ουρά, ούτε μεγάλα ρουθούνια». 

Λοιπόν, το Θείο Βρέφος «δεν έχει ούτε ουρά, ούτε 
μεγάλα ρουθούνια». Συγχώρησέ μας Κύριε. Ρωτά-
με: Όταν στην Ελλάδα το αδιαμόρφωτο θρησκευ-
τικά, λόγω ηλικίας, μαθητούδι των 10 11 χρόνων 
διαβάζει για τα Χριστούγεννα αυτές τις βλάσφημες 
γραμμές, δεν είναι πολύ πιθανό να αναπτυχθούν 

μέσα του αποπροσανατολιστικά συναισθήμα-
τα και σκέψεις αντίθετες πάνω στο βασικό κε-
φάλαιο της πίστεώς μας περί της σαρκώσεως 

του Θεού Λόγου και γεννήσεώς Του εν φάτνη αλό-
γων ανακληθέντος ως βρέφους; Ποιον άραγε σκο-
πό υπηρετεί αυτή η προκλητική επιλογή; Μήπως ο 
στόχος των υπευθύνων είναι να προκαλέσουν την 
απαξίωση και την αμφισβήτηση της πίστεώς μας 
στα Ελληνόπουλα; «Φύλακες γρηγορείτε».  

 
καθηΜεριΝα 17.000 Παιδια ΠεθαιΝόΥΝ.  

Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη αιτία τα παι-
διά πεθαίνουν από υποσιτισμό! Όσο κι αν ο υποσιτι-
σμός βρίσκεται μακριά μας 5.000.000 παιδιά κάτω 

των πέντε ετών θα πεθάνουν 
φέτος στον αναπτυσσόμενο 
κόσμο από τον υποσιτισμό και 
τις ασθένειες που αυτός προ-
καλεί. Η έλλειψη τροφής είναι 
μια θλιβερή πραγματικότητα. 
Η θεραπεία για τα παιδιά αυτά 
είναι εύκολη και φτηνή. Απα-
ραίτητα, όμως, προϋποθέτει 
τη θεραπεία του ανθρώπου 

των αναπτυγμένων χωρών από τον εγωισμό, την 
πλεονεξία και την αδιαφορία, η οποία – δυστυχώς – 
είναι δύσκολη και πολυχρόνια … 

 
«ΠόΛειΣ ΝαρκΩτικΩΝ ΜεΣα ΣτηΝ αθηΝα». 

Και μόνο ο τίτλος της είδησης κόβει την αναπνοή. 
Πρόσφατα, κάτοικοι περιοχών, όπως είναι τα Εξάρ-
χεια κατέκλυσαν τους δρόμους διαμαρτυρόμενοι 
για το ότι μένουν αβοήθητοι από τις αρμόδιες αρ-
χές τη στιγμή που τα φακελάκια–δόσεις του λευκού 

θανάτου 
διακινού-
νται γύρω 
τους ανε-
νόχλητα. 
Κ α τ α γ -
γέλλουν 
ότι η αδι-
α φ ο ρ ί α 
των αρ-
μ ό δ ι ω ν 

συνεχίζεται, αν και δεκάδες πολίτες έχουν καταθέ-
σει στην αστυνομία συγκεκριμένα στοιχεία για τη 
διακίνηση και τους διακινητές (εφ. «Η Καθημερινή», 
23 – 10 – 08). Είναι πραγματικά απογοητευτικό για 
την ελληνική κοινωνία να ενεργοποιούνται μεν οι 
πολίτες με δική τους πρωτοβουλία για θέματα τόσο 
σοβαρά αλλ’ όμως να μη βρίσκουν την απαιτούμενη 
ανταπόκριση…

 
«ΝεκρόταΦειό ΖΩΩΝ και… αΦεΝτικΩΝ». 

Στη Ν. Υόρκη υπάρχει και προβάλλεται προς ενημέ-
ρωση των μοναχικών κυρίως ανθρώπων ένα σπάνιο 
νεκροταφείο, όπου είναι θαμμένα 70.000 κατοικί-
δια. Όμως στον ίδιο χώρο είναι θαμμένοι και πολ-
λοί απ΄ τους ιδιοκτήτες τους, που δεν ήθελαν να τα 
αποχωριστούν ούτε μετά θάνατον! (εφ. «Το Βήμα», 
15 – 11 – 08). Τι δυστυχία! Ευθύνη για όλους μας 
σηματοδοτεί το γεγονός ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
ανθρώπων πεθαίνουν έχοντας τελευταία συντρο-
φιά και παρηγοριά τους, όχι έναν συγγενή, έναν 
συνάνθρωπό τους, αλλά μόνο ένα ζώο!

          ό δικός σας ρεπόρτερ
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Η εποχή μας είναι ταραγμένη. Τα κοινωνικά 
ρεύματα παρουσιάζονται αλλοπρόσαλλα. 

Ο Εκπαιδευτικός τι περιμένει, τι γνωρίζει; Σε τι 
χωράφια σπέρνει; Καλείται σήμερα σαν παιδα-
γωγός να συνεργαστεί με πολλούς παράγοντες. 
Έχει να αντιμετωπίσει: κοινωνία προβληματική, 
διοίκηση ανεξέλεγκτη, ασφάλεια με ανασφάλεια, 
οικογένεια χωρίς συνοχή, μαθητές με απροσδι-
όριστο προορισμό. Το ερώτημα προβάλλει αδυ-
σώπητο. Κι έτσι πού πάμε; Διδάσκουμε σε Πίθο 
Δαναΐδων;

Για τους Εκπαιδευτικούς όμως που νοιάζονται 
να σμιλεύουν ψυχές δεν υπάρχει πρόβλημα. 

Πορεύονται με μια προϋπόθεση. Την προϋπόθε-
ση της λαμπάδας που φωτίζει, θερμάνει και διώ-
χνει τους πάγους. Το μόνο της πρόβλημα: λιώνει 
και αναλίσκεται. Όμως δε χάνεται. Η προσφορά 
της αφήνει εμπειρίες δημιουργικές για μια νέα 
προσπάθεια από φω-
τισμένους αποδέκτες. 
Αυτοί οι εκπαιδευτικοί 
είναι όσοι ακολουθούν 
τη μέθοδο και το πα-
ράδειγμα του μεγάλου 
Διδασκάλου, του Χρι-
στού. Δίδαξε σε κόσμο 
σκληρό, περπάτησε 
σε ανοικτό διδακτήριο. 
Εισήγαγε καινούργια 
μέθοδο διδασκαλίας. 
Ήταν εποπτικός και ελ-
κυστικός με αναλυτική 
και συνθετική μέθοδο. 
Στα δύσκολα χρησιμο-
ποιούσε εικόνες και παραβολές.

Η διδασκαλία του Χριστού παρουσίαζε εξαίρε-
τη σαφήνεια και των πλέον υψηλών εννοιών. 

Εκείνο, βέβαια, που την έκανε πειστική ήταν το 
άριστο παράδειγμά Του. Ακτινοβολούσε αγάπη, 
ταπεινοφροσύνη, συγκατάβαση, μακροθυμία και 
αφοσίωση στο έργο του. Ήταν ο Αιώνιος Διδά-
σκαλος και Παιδαγωγός. Σε μας τους σημερι-
νούς τονίζει ιδιαίτερα: «Υπόδειγμα δέδωκα υμίν, 
ίνα καθώς εγώ εποίησα υμίν και υμείς ποιείτε» 
(Ιωαν. ιγ΄, 15). Μας έδωσε προοπτική, μαζί με 
τη δύναμη της Χάριτός Του. Υπήρξε και ο ειση-
γητής της εξατομικευμένης αγωγής. Καλούσε 
τους μαθητές του, ξεχωριστά τον καθένα. Πολ-
λούς από τον ευρύτερο κύκλο τους δεχόταν σε 
κατ΄ ιδίαν συζήτηση, ακόμα και τη νύχτα. Παρά-
δειγμα ο Νικόδημος, επίσημος διδάσκαλος του 
Ισραήλ. Η νυχτερινή συνομιλία αναφέρεται στο 
Ιωαν. κεφ. γ΄, στ. 1 – 21. Αλλά και ο Απ. Παύλος 
ακολούθησε την ίδια τακτική της εξατομικευμέ-
νης αγωγής. Αναφέρω το χωρίο συνομιλίας του 
με τους πρεσβυτέρους της Εφέσου (Πραξ. κεφ. 
κ΄, στιχ. 18 – 35). Κορυφαία αναφορά του ήταν: 
«Μνημονεύοντες ότι τριετίαν, νύκτα και ημέραν, 

ουκ επαυσάμην μετά δακρύων νουθετών ένα 
έκαστον». Αυτήν την αρχήν υιοθέτησαν όλοι οι 
μεγάλοι Παιδαγωγοί του 19ου και 20ού αιώνα.

Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, εξάλλου, 
με πρωτοπόρο το Μ. Βασίλειο έδωσαν σα-

φείς οδηγίες για το συνολικό παιδαγωγικό έργο. 
Μίλησαν και για τη συνεργασία της χριστιανικής 
με τη θύραθεν παιδεία. Ξεκίνησαν από το ερώτη-
μα: Από πού θα αντλήσει ο νέος τα παιδαγωγικά 
διδάγματα; Απάντηση: Κατά πρώτον και κύριο 
λόγο από την Αγία Γραφή, χωρίς τούτο να ση-
μαίνει και απόρριψη της θύραθεν παιδείας. Είναι 
γνωστό το έργο του Μ. Βασιλείου προς τους νέ-
ους: «όπως αν εξ ελληνικών ωφελοίντο λόγων». 

Ας έλθουμε και σε πιο πρακτικά θέματα της 
σημερινής εποχής που αναζητάει περισσό-

τερη πρακτικότητα στην παιδαγωγία. Φίλος και 
συνομιλητής του παιδιού γίνεται ο εκπαιδευτι-

κός, αλλά του παιδιού 
του καθενός ξεχωρι-
στά. Ζει τα προβλήμα-
τά του και δίνει ώριμες 
απαντήσεις. Εποπτεύει 
στην όλη μορφωτική 
του προσπάθεια. Έτσι 
ωριμάζει το παιδί. 

Κράτησα για το τέλος 
μια ιδιαίτερη αναφο-

ρά: Πρόκειται για την 
περίπτωση του πεινα-
σμένου που ζητιανεύει 
την τροφή του. Σ’ αυτόν 
έχουμε δύο δυνατότη-
τες. Ή να τον φιλοδω-

ρήσουμε ή να τον μάθουμε να κερδίζει το ψωμί 
του. Στο Σχολείο καθένας μαθητής ή μαθήτρια 
έρχονται για να μάθουν, να πάρουν. Και εξαρτά-
ται τότε τι τους δίνουμε. Αν τους δώσουμε βαθ-
μούς τους καταστρέφουμε. Αν τους φιλοδωρή-
σουμε με επαίνους τους αποπροσανατολίζουμε. 
Αλλά τότε τι; Αν οι Εκπαιδευτικοί εμφορούνται 
από τις αξίες του ελληνορθοδόξου πολιτισμού 
δεν μένει παρά ένα: να φυτέψουμε μέσα στις ψυ-
χές τους την επιθυμία για γνώση, για αρετή, για 
συνέπεια, πρόοδο και επιτυχία. Τότε τους δίνου-
με ουσιαστική προσφορά και το έργο μας γίνεται 
ωφέλιμο.

Ποίοι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν τέτοιες 
επιτυχίες; Είναι όσοι αποδέχονται και διδά-

σκουν: «Ο εωράκαμεν και ακηκόαμεν, απαγγέλο-
μεν υμίν, ίνα και υμείς κοινωνίαν έχητε μεθ΄ ημών 
και η κοινωνία δε η ημετέρα μετά του Πατρός και 
μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού» (Α΄ Ιωαν. α΄, 
1,3). Οι προσευχόμενοι εκπαιδευτικοί απολαμβά-
νουν πλήρους επιτυχίας του έργου τους. 
«Εύχεσθε υπέρ αλλήλων», διδάσκει ο λό-
γος του Θεού για τους ανθρώπους μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Στη συντροφιά των εκπαιδευτικών μας
του κ. Ν. Βούλγαρη – Παιδαγωγικού Συμβούλου
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Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ο  Β Η Μ Α  ( A Γ Γ Λ Ι Κ Α )

To the students of
“Apostolos Pavlos” 
Isthmos, Korinth
       November 2008
Today, I have the burning desire to write a few words from my heart, to all the 
students of “APOSTOLOS PAVLOS”, who with great grief I must sever.
I consider as a special favor and above all special honor the fact that for years, 
I have watched and have strongly taken part in the educational offer and the 
ascending course of our school. The experiences and the knowledge that I have 
acquired from the service and my interaction to our school environment have 
enriched and touched me in various ways.
However, personal reasons force me to say goodbye to our school community. I am 
deeply touched since I know that only few schools in our country have set as their 
goals and struggle to inspire to the young children of our era the disciplines and 
values which are necessary to guide us to life.
I express my countless appreciation and my gratitude, for the admiring cooperation 
that I had with the respectable headmastership of the school and all my special 
colleagues, whereas to all you I must say these: You must appreciate and establish 
deeply in yourselves, like a treasure, all the valuable things that our school offers 
to you. It is a bright exemption among all the other schools, the bleak situation of 
whom, even if you guess it, we ascertain it with great sorrow.
   With many wishes for constant progress…
                                                                   Your teacher,
                                                           Christina G. Koutsogianni

Σε σας, τους αγαπητούς μου μαθητές και μαθήτριες, που σπουδάζετε στα Εκπ/ρια «Απ. Παύ-
λος» και που αποχωρίζομαι με λύπη, νιώθω σήμερα την ανάγκη να απευθύνω δυο λόγια μέσα απ΄ 
την καρδιά μου.

Θεωρώ ιδιαίτερη εύνοια και ξεχωριστή τιμή το ότι για χρόνια παρακολούθησα από κοντά και 
συμμετείχα ολόθυμα στην παιδευτική προσφορά και την ανοδική πορεία του Σχολείου μας. Οι 
εμπειρίες και οι γνώσεις που έχω αποκομίσει από την υπηρεσία και τη συναναστροφή μου στο 
σχολικό μας περιβάλλον με πλούτισαν και με συγκίνησαν ποικιλοτρόπως. 

Όμως, λόγοι οικογενειακοί με υποχρεώνουν να αποχαιρετήσω τη σχολική μας κοινότητα. Συ-
γκινούμαι βαθιά, γιατί γνωρίζω πολύ καλά πως είναι ελάχιστα τα σχολεία της πατρίδας μας που 
έχουν θέσει ως στόχο τους και αγωνίζονται να εμπνέουν στα νέα παιδιά της εποχής μας τις αρχές 
και τα ιδανικά που είναι αναγκαίο να μας καθοδηγούν στη ζωή.

Εκφράζω την αμέριστη εκτίμηση και τις ολόθερμες ευχαριστίες μου για την αγαστή συνεργα-
σία στην αξιότιμη Διεύθυνση του Σχολείου μας και τους εκλεκτούς συναδέλφους μου, ενώ ιδιαι-
τέρως προς εσάς τους μαθητές απευθύνω τούτα τα λόγια: Εκτιμήστε και στερεώστε μέσα σας 
καλά τα όσα ως πολύτιμο θησαυρό σάς προσφέρει το Σχολείο μας. Είναι μια φωτεινή εξαίρεση 
ανάμεσα στα άλλα σχολεία, των οποίων τη ζοφερή κατάσταση κι αν ίσως εσείς τη μαντεύετε, 
εμείς τη διαπιστώνουμε με θλίψη. 
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N o ë l ,  u n e  f ê t e  e t  p o u r  l e s  f r a n ç a i s
On décore le sapin avec des guirlandes et des boules de toutes les couleurs. Le Père 
Noël apporte des cadeaux aux enfants et le soir du réveillon, on mange une dinde 
aux marrons et le gâteau de Noël. 

Pénélope Karava

Le 25 Décembre, c’est Noël. On fête la naissance du Christ. C’est la plus grande fête 
pour les français. C’est surtout la fête des enfants. Ils reçoivent beaucoup de cadeaux 
du père Noël. Il laisse les cadeaux au pied du sapin.

À Noël on mange la dinde et la bûche. La bûche de Noël est un dessert en forme de 
petite bûche ; souvent c’est un gâteau roule recouvert de crème au chocolat. 

Père Noël est un personnage allégorique qui apporte des cadeaux. Les présents 
s’échangent le jour de Noël avec les personnes réunies sous le même toit. Pour les 
enfants, ces cadeaux sont surtout des jouets.

Le sapin de Noël est chargé de décorer et de regrouper les cadeaux de Noël dans les 
familles. 

La fête de Noël est considerée comme la plus aimée de tout le monde. 
Marileta Asimakopoulou

Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ο  Β Η Μ Α  ( Γ Α Λ Λ Ι Κ Α )

Douce Nuit, sainte nuit dans les cieux, 
l’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit.
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini, c’est l’amour 
infini.

Paix à tous, gloire au Ciel
Gloire au sein maternel.
Qui pour nous en ce jour de Noël,
Enfanta le sauveur éternel,

Qu’attendait Israël,
Qu’attendait Israël,

Saint enfant, doux agneau.
Qu’il est grand, qu’il est 
beau.
Entendez résonner les pipeaux,
Des bergers conduisant leurs troupeaux
Vers son humble berceau, vers son 
humble berceau. 

T r o u v e r  l e  n o m  d ’ u n e  g r a n d e  f e t e

D o u c e  N u i t

L e s  S o l u t i o n s  d u  d e r n i e r  i s s u e

                G Y M N A S E
               J E U X O L Y M P I Q U E S
          E N T R A I N E M E N T
                 A T H L E T E S

1) Il est interdit aux athlètes.
2) Fani Halkia est une …
3) Theodoros Papaloukas joue au …
4) Il est beau pour la santé.
5) C’est un sport qui est joue avec six personnes. 
6) Rester en …...… il faut courir.
7) Karaiskaki et Oaka sont noms des ….....

Marileta Asimakopoulou et Maria Markandoni
Class A

Trouver le nom d’une grande fête

            G _ _ _ _ _ _
         J _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
E _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
            A _ _ _ _ _ _ _ 

1. Là, les athlètes s’entraînent.
2. Les grands jeux athlètiques (2 mots)
3. Il est nécessaire pour devenir un athlète
4. Ils s’occupent de sport
                                           Théodora Pouli
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η ακροστιχίδα των Χριστουγέννων:
1. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 2. ΡΟΥΝΤΟΛΦ, 3. ΙΗΣΟΥΣ, 4. ΣΤΕΦΑΝΙ, 5. 
ΤΑΡΑΝΔΟΙ, 6. ΔΕΝΤΡΟ, 7. ΥΜΝΟΣ, 8. ΓΕΝΝΗΣΕ, 9. ΕΚΚΛΗΣΙΑ, 10. 
ΝΑΖΑΡΕΤ, 11. ΝΑΟΣ, 12. ΑΣΤΡΟ.
αναγραμματισμοί
1.δέντρο, 2. Χριστούγεννα, 3. άστρο, 4. κουραμπιέδες, 5. δώρα, 6. 
λαμπάκια
Φωνηεντόλιπο
Βίος ανεόρταστος, μακρά οδός απανδόχευτος.
Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεξο
1. ΒΑΣΙΛΗΣ, 2. ΔΕΝΤΡΟ, 3. ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ, 4. ΔΩΡΑ, 5. ΠΡΑΣΙΝΟ, 
6. ΦΑΤΝΗ, 7. ΠΕΡΣΙΑ, 8. ΣΤΑΒΛΟ, 9. ΑΣΤΡΟ, 10. ΒΗΘΛΕΕΜ.
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Η Ακροστιχίδα 
των Χριστουγέννων:

Χ 1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ρ2.  _ _ _ _ _ _ _ 
ι 3.  _ _ _ _ _
Σ 4. _ _ _ _ _ _ 
τ 5. _ _ _ _ _ _ _ 
ό 6. _ _ _ _ _ 
Υ7.  _ _ _ _ 
Γ 8. _ _ _ _ _ _ 
ε9.  _ _ _ _ _ _ _ 
Ν 10. _ _ _ _ _ _ 
Ν11.  _ _ _ 
α12.  _ _ _ _ 

Αναγραμματισμοί

Μεγάλη γιορτή

1. 

Πώς λένε τον τάρανδο με 

2. 

την κόκκινη μύτηΟ Σωτήρας
3. 

Το κρεμάμε τα Χριστούγεννα

4. 

Τα ζώα του Αη – Βασίλη

5. 

Το στολίζουμε τα 

6. 

Χριστούγεννα (αντίστρ.)
Τον ψέλνουμε για να 

7. 

δοξολογήσουμε το Χριστό
Η Παναγία ………….. το 

8. 

Χριστό
Πού μεγάλωσε ο Χριστός

9. 

Αλλιώς η εκκλησία

10. 
Οδήγησε τους Μάγους στη 

11. 
φάτνη

Φωνηεντόλιπο
Προσθέτοντας τα κατάλληλα 
φωνήεντα θα βρείτε στα 
αρχαία τη φράση: «Χωρίς 
γιορτές η ζωή μας μοιάζει με 
ταξίδι χωρίς ξεκούραση».

Βάλτε τα γράμματα στη 
σωστή σειρά για να βρείτε τις 
κρυμμένες λέξεις.

νεοδτρ1. 
εγοσυτιρναχν2. 
ορσατ3. 
πιεουραεσκδμ4. 
ωρδα5. 
μπιαλακα6. 

Β_ _ς    _ν_ _ρτ_στ_ς,  

μ_ κρ_    _δ_ς   

 _π_νδ_χ_ _τ_ ς.

3.	

4.
6.

1.
2.

7.	
5.	

10.	
9.	

8.	

Χριστουγεννιάτικο 
Σταυρόλεξο

Γιορτάζει την Πρωτοχρονιά

1. 
Το στολίζουμε

2. 
Χριστουγεννιάτικο γλυκό

3. 
Τα περιμένουμε με ανυπομονησία

4. 
Κυριαρχεί το χρώμα αυτό

5. 
Είναι συνήθως κάτω από το δέντρο

6. 
Από κει ήρθαν οι τρεις Μάγοι

7. 
Ο Χριστός γεννήθηκε σ΄ έναν…

8. 
Λάμπει τα Χριστούγεννα

9. 
Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός

10. 

Επιμέλεια: Λ.Α.Γ.
Συνεργάστηκαν οι: Κων. Ραυτόπουλος, Έλ. Γεροντιδάκη, 
Μαρ. Μαρκαντώνη,  Μαρία Περρή, Διον. Προίσκου, Μαριλ. 
Ασημακοπούλου, μαθητές της Α΄ Γυμνασίου.

Γνωρίζετε καλά ελληνικά;
1α, 2 α, 3 β, 4 β. 
Σπαζοκεφαλιές
1. Αποτελείται από 8 άτομα, γιατί 
όλες οι κοπέλες έχουν τον ίδιο 
αδελφό!
2. Και τα δυο είναι λάθος. Ο 
κρόκος του αυγού είναι κίτρινος.
3. Όταν στέκεστε και οι δυο πλάτη 
με πλάτη.
Η λέξη «μικρό» (5 γράμματα). Αν 
της προσθέσουμε το «τερο» (4 
γράμματα) γίνεται «μικρότερο». 

Λύσεις Προηγούμενου Τεύχους

Λύσεις Παρόντος Τεύχους
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