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ΘΕΡΜΗ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Προς τους αναγνώστες των περιοδικών μας, καθώς και 
προς όλους τους φίλους της συντελουμένης Ιεραποστολικής Προσπάθειας.

Σας παρακαλούμε θερμώς να συνδράμετε οικονομικά, όσο μπορείτε, για 
την έκδοση των περιοδικών και για τη συνέχεια της λειτουργίας του Εκπαι-
δευτηρίου μας. 

Σημειώσατε ότι όλο το έργο αντιμετωπίζει οικονομική κρίση. Εμείς σας 
ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας, ζητώντας συγγνώμη 
για την ενόχληση.
     Από τη Διεύθυνση του Συλλόγου
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Κάθε μήνα
Χ α ρ ῆ τ ε ,  θ ν η τ ο ί !

    Χ α ρ ῆ τ ε ,  θ ν η τ ο ί !

      Τ ΄  α σ τ έ ρ ι  σ τ ο υ ς  Μ ά γ ο υ ς 

          μ η ν ᾶ  Λ υ τ ρ ω τ ή !

Με τους μαθητές μας

Η πτωχεία Του. . .

Φίλες καὶ φίλοι,
 

Τὰ Χριστούγεννα εἶναι ἡ μη-
τρόπολη τῶν ἑορτῶν γιά 

ὃλο τόν χριστιανικὸ κόσμο. Ἡ Ἁγ. 
Γραφή μᾶς βεβαιώνει ὅτι ὁ Θεὸς, 
ποὺ εἶναι ὅλος ἀγάπη πρὸς τὸν 
ἄνθρωπο, «ἐπτώχευσε …πλούσι-
ος ὢν, ἳνα ἡμεῖς τῇ ἐκείνου πτω-
χείᾳ πλουτίσωμεν». Ἂν δὲν ἦταν 
βιβλικὴ ἡ ἔκφραση «ὁ πτωχεύσας 
Θεός», τὸ πρᾶγμα θὰ ἦταν ἀπί-
στευτο. Ἡ μεγάλη ἑορτὴ τῶν Χρι-
στουγέννων μᾶς δίνει τὴν ἀφορμὴ 
νὰ προσεγγίσουμε τὸ ἀκατάλη-
πτο μυστήριο τοῦ «πτωχεύσαντος 
Θεοῦ».

Ὁ Ἰησοῦς ποὺ γεννήθηκε ὡς βρέ-
φος στὴ Βηθλέεμ εἶναι ὁ ἄπειρος 

Θεὸς, ποὺ ἔλαβε τὴν μορφὴ τοῦ 
δούλου καὶ ἔγινε ἄνθρωπος. Ἡ 
πτωχεία του εἶναι τόσο μεγάλη, 
ὥστε νὰ ἀκούγονται ἀπὸ τὸ στό-
μα του οἱ κλαυθμυρισμοὶ ἑνὸς 
νεογέννητου βρέφους. Αὐτὸς ποὺ 
κυβερνᾶ τὰ ἀπειροπληθῆ ἄστρα 
τοῦ οὐρανοῦ ἔχει τώρα τὴν ἀνά-
γκη ἀπὸ τὶς στοργικὲς περιποιή-
σεις τῆς Παναγίας Μητέρας του. 
Συντροφεύεται ἀπὸ τὰ ἄλογα ζῶα 
καὶ θερμαίνεται ἀπὸ τὴν ἀναπνοή 
τους. Ὁ Πλάστης μας, ὁ Κύριος 
καὶ ἐξουσιαστής τῆς ζωῆς μας, «δι΄ 
ἡμᾶς ἐφάνη καθ΄ ἡμᾶς ἄνθρωπος». 
Καὶ ἀφοῦ πέρασε μία ζωὴ γεμάτη 
ἀπὸ στερήσεις καὶ ταλαιπωρίες, 
ἀφοῦ στὴ γῆ «οὐκ εἶχε ποῦ τὴν κε-
φαλὴν κλίνῃ», τερμάτισε τὸν ἐπί-

«Ἐπτώχευσε δι΄ ὑμᾶς, πλούσιος ὢν»
     (Β΄ Κορ. η΄, 9)
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γειο βίο Του ὡς αἱμόφυρτος κατά-
δικος πάνω στὸ σταυρό. 

«Ἐπτώχευσε… πλούσιος ὤν.» 
Διερωτᾶται κανείς. Ἔχασε, λοι-
πόν, τὸν ἄπειρο πλοῦτο τῆς δυ-
νάμεώς Του; Τοῦ ἔλειψε ἡ δόξα, 
ἡ σοφία καὶ  τὸ μεγαλεῖο; Ἐξέφυ-
γε τὸ σύμπαν ἀπὸ τὴν κυριαρχία 
του; Ἔπαυσαν νὰ Τὸν δοξολογοῦν 
οἱ ἄγγελοι; Ὄχι, χίλιες φορές, ὄχι. 
Ἐξακολούθησε καὶ ἐξακολουθεῖ 
νὰ κυβερνᾶ τὸν κόσμο ὡς ἀπόλυ-
τος ἐξουσιαστὴς τοῦ παντός. Διότι 
κατὰ τρόπο μυστηριώδη συγκε-
ντρώνει καὶ συνδυάζει τὸν πλοῦτο 
τῆς θεότητός Του μὲ τὴν ἔσχατη 
πτωχεία τῆς ἀνθρώπινης φύσης. 
Τὸ βρέφος τῆς ἀειπαρθένου κόρης 
εἶναι ὁ ἄπειρος καὶ παντοδύναμος 
ἀλλὰ συνάμα καὶ ὁ «πτωχεύσας» 
Θεός.

Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος μᾶς πλη-
ροφορεῖ γιὰ τὸ σκοπὸ αὐτῆς τῆς 
πτώχευσης. «Ἐπτώχευσε, λέει, 
δ΄ ὑμᾶς… ἳνα ὑμεῖς τῇ ἐκείνου 
πτωχείᾳ πλουτίσητε». Γιὰ νὰ λά-
βετε καὶ σεῖς μέρος ἀπὸ τὸν ἄπει-
ρο πλοῦτο τῆς εὐτυχίας Του. Καὶ 
ἦταν ἡ πτωχεία τοῦ γένους μας 
πάρα πολὺ μεγάλη. Οἱ ἄνθρωποι 
ἤμαστε φτωχοὶ στὴν ἀρετή, στὰ 
καλὰ ἔργα, στὴν ἁγιότητα. Μᾶς 
ἔκανε ὅμως πλούσιους μεταδίδο-

ντάς μας δύναμη καί ἀρετή ἀπὸ 
τὴν δική Του ἁγιότητα. Καὶ ὁ Ἀπ. 
Πέτρος συμπληρώνει ὅτι, μὲ τὸ 
νὰ πτωχεύσει ὁ Χριστὸς, ἐμεῖς 
γίναμε «θείας κοινωνοὶ φύσεως» 
(Β΄ Πέτρου α΄, 4). Ὑπάρχει λοιπὸν 
ἄλλος πλοῦτος ἀνώτερος ἀπὸ τὸν 
πλοῦτο τῆς θεϊκῆς υἱοθεσίας; Ἐφό-
σον εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ, εἴμα-
στε καὶ κληρονόμοι τῶν ἀγαθῶν 
του. Εἴμαστε συγκληρονόμοι τοῦ 
Χριστοῦ (Ρωμ. η΄, 17). 

Δὲν εἶναι δύσκολο νὰ ἐννοήσουμε, 
ποιὸ τὸ χρέος τῶν προσκυνητῶν 
τοῦ Θείου Βρέφους: Ὁ ἀληθινὸς 
χριστιανὸς ὀφείλει νὰ ἐκδηλώνει 
πρὸς τὸν συνάνθρωπό του ἀγάπη 
ὅμοια μὲ ἐκείνη ποὺ μᾶς ἔδειξε ὁ 
Χριστὸς. Νά ἐκδηλώνει τή συμπα-
ράστασή του πρὸς τοὺς πάσχοντας 
ἀδελφούς, φτωχοὺς καὶ ἀδικουμέ-
νους. Μὲ ἀγάπη, μὲ καλοσύνη καὶ 
μὲ θυσία πάντοτε πρέπει νὰ ἀνα-
κουφίζουμε τὸν πόνο τῶν ἀδελφῶν 
μας καὶ ἀκόμη νὰ τοὺς ὁδηγοῦμε 
πρὸς Ἐκεῖνον ποὺ μπορεῖ νὰ χαρί-
σει σ΄ ὃλους τὴν ἀληθινὴ χαρὰ καί 
τή ζωή στήν αἰωνιότητα. 

     
  Καλά Χριστούγεννα 
          Μὲ ἀγάπη καὶ στοργή, 
         

        Χ. Γ. Κ.

Με τους μαθητές μας
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Τα θεία Μυστήρια έχουν τεθεί στη δι-
άθεσή σου από τον Χριστό για να πα-

ρέχουν τη θεία Χάρη στην ψυχή σου. Είναι 
η Μετάνοια και η θ. Ευχαριστία. Πρέπει 
να προσέρχεσαι τακτικά στο μυστήριο της 
Μετανοίας για να νιώθεις την ψυχή σου 
καθαρή.  Η Μετάνοια φέρνει στην ψυχή 
μια καινούργια δύναμη. Η συγχώρεση έρ-
χεται όταν η μεταμέλειά μας συνοδεύεται 
από πραγματική συντριβή. Η ανεξομολόγητη 
αμαρτία γεννάει νέα αμαρτία. Πρέπει η 
ψυχή να απωθεί την αμαρτία από τη στιγμή 
που αυτή αποπειράται να εισβάλει μέσα σου. 
Αν δεν μπορείς να πέσεις αμέσως στα 
πόδια του Πνευματικού, κοίταξε τότε τον 
Χριστό μας στο Σταυρό. Ταπεινώσου μπρο-
στά στον Εσταυρωμένο και συνειδητοποίη-
σε το κακό της παρεκτροπής σου. Λυπήσου 
γιατί πρόσβαλες τον Σωτήρα σου. Αυτός 
υπέφερε για τη σωτηρία σου θάνατον επο-
νείδιστον.
Γνώριζε πως την θεία συγγνώμη αποκτάς 

μονάχα όταν αναγνωρίζεις την ενοχή σου 
απέναντι στο Θεό και μπροστά στον πνευ-
ματικό για όλα τα σφάλματά σου, ακόμη και 
τα πιο ελαφρά. Το Μυστήριο της Μετανοί-
ας ανοίγει τον δρόμο προς την θεία Με-
τάληψη και σου χαρίζει την βεβαιότητα της 
συγγνώμης και του θείου ελέους. Τρέξε 
λοιπόν να βρεις τον Πνευματικό, τον οδηγό 

της ψυχής σου. Μπορεί κάποτε στο δρόμο 
να ξεγελάστηκες, απλώνοντας η νύχτα το 
πέπλο της στην ψυχή σου. Μη φοβάσαι∙ οι 
πεσμένοι πρέπει γρήγορα να σηκώνονται.  
Όταν συμβαίνει αυτό, οι αδύναμες υπάρ-
ξεις νιώθουν μέσα τους κάποια σωτήρια 
λάμψη. Τα μάτια είναι δακρυσμένα, γιατί 
εισέρχεται εντός το φως και η ειρήνη. 
Ελπίζεις σ΄ Εκείνον που τώρα κατάγγει-
λες τις αμαρτίες σου. Μόνο πάρε σταθερή 
την απόφαση να μην ξαναπαρασυρθείς. Να 
σκέφτεσαι το αίμα του Κυρίου Ιησού, που 
έρευσε για χάρη σου. Επιστρέφοντας στο 
σπιτικό σου να λες ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στον Ευεργέτη σου! 
Κύριε, ξανάφερες μέσα μου την αθωότητα 

και την αληθινή χαρά. Ευτυχισμένοι όλοι 
αυτοί που η καρδιά τους δέχεται τη Χάρη 
Σου. Ναι, και μένα η καρδιά μου τώρα 
είναι ανάλαφρη σαν των αθώων νηπίων. 
Ανάμεσα στα χέρια Σου νιώθω όπως τα 
ρόδα που ανοίγουν την αυγή. 

Βαδίστε όλοι, τώρα που έρχονται Χρι-
στούγεννα, προς «τας πηγάς των υδά-

των». Υπάρχει τόση σκόνη στο δρόμο, που 
συμβαίνει και αθέλητα να λερωνόμαστε. Το 
μυστήριο της φιλίας με τον Αρχηγό της πί-
στεώς μας κάνει να ζούμε εκεί που ο νέος 
απολαμβάνει τη χαρά και την ελευθερία της 
ψυχής του!

Για έναν Έφηβο

Το 40ήμερο των Χριστουγέννων  

Εξαγνίσου αυτές τις μέρες!
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Ἀγαπητοὶ φίλοι, 

Περνοῦμε ἀνήσυχους καιρούς. 
Πιὸ ἀνήσυχους καὶ πιὸ δραμα-

τικοὺς ἀπὸ πολλοὺς ἄλλους καιροὺς 
ὅπου ἡ ἀμεριμνησία ἦταν ἕνα ἀγαθὸ 
ἁγνὸ κι ἴσως εὐλογημένο. Σήμερα, 
ἡ κάθε στιγμή μᾶς τρυπᾶ τὴν καρ-
διὰ καὶ τὸ νιώθεις, τὸ βλέπεις κάθε 
μέρα στοὺς πλαϊνούς σου, τὸ πόσο 
ταραγμένη εἶναι ἡ καρδιά τους, πόσο 
ἀγριεμένο τὸ βλέμμα τους, πόσο ἀνι-
σόρροπη ἡ συμπεριφορά τους. Εἶναι 
ὅμως τάχα οἱ σημερινοὶ ἄνθρωποι 
εὐαίσθητοι στοὺς μύχιους ἐρεθι-
σμοὺς ποὺ τοὺς προσφέρουν οἱ και-
ροί μας; Εὐαίσθητοι, δὲν μπορῶ νὰ 
πῶ. Ἀσυνείδητα ἀνήσυχοι, ναί, αὐτὸ 
νομίζω πὼς συμβαίνει. 

Οἱ ἄνθρωποι ποὺ ζῶ μαζί τους τὸν 
αἰώνα μου δὲν ἔχουν, οἱ περισσότε-
ροι, κι οὔτε ἄλλωστε ἐπιθυμοῦν νὰ 
ἔχουν, ἐποπτεία σοβαρὴ καὶ ὑπεύθυ-
νη τῆς ζωῆς, τοῦ κόσμου αὐτοῦ καὶ 
τῶν προβλημάτων ποὺ καθημερινὰ 
ἀντιμετωπίζει. Εἶναι ἄνθρωποι βο-
λεμένοι στὰ ὑλικά τους ἐπιτεύγ-
ματα, ἀδιάκοπα πεινασμένοι γιὰ 
ὑλικὰ ἀγαθά, φοβισμένοι μήπως 
ἀπὸ κάποιαν ἀτυχία ἢ ἀπὸ θάνα-
το τὰ χάσουν, ἄνθρωποι σκληροὶ κι 
ἀνυποψίαστοι ἀπὸ τὸ τραγικὸ ρίγος 

τῆς ἐποχῆς μας. Πῶς νὰ μιλήσεις μ΄ 
αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους; Τί νὰ τοὺς 
πεῖς; Πῶς νὰ σὲ καταλάβουν; Τὸ 
πνεῦμα ἔχει μέσα τους ἀκινητήσει 
κι ὅλες τους οἱ ἀνησυχίες, ὅταν δὲν 
εἶναι ἀνησυχίες τοῦ συμφέροντος 
καὶ τῆς ὕλης, εἶναι ἀνησυχίες ζώου 
ποὺ δὲν ξέρει γιατί, ποὺ δὲν μπορεῖ 
νὰ ἑρμηνεύσει τὰ καθέκαστα τοῦ 
βίου, ἀλλὰ ποὺ φοβᾶται γιατί νιώθει 
τὸ ἔδαφος νὰ τρέμει κάτω ἀπὸ τὰ 
πόδια του. 

Στ΄ ἀλήθεια, ἀγαπητοί μου φίλοι. 
Νιώθουμε τὸ ἔδαφος νὰ ταρά-

ζεται σήμερα. Κι ὅσοι, ἐλάχιστοι, 
κρατοῦν ἀκόμη ἀναμμένο τὸν λύχνο 
τοῦ πνεύματός τους, αἰσθάνονται 
πὼς ὁ κόσμος μας περνᾶ μία δοκι-
μασία μοναδική, δοκιμασία ποὺ θὰ 
κρίνει τὴ συνέχιση τῆς ζωῆς. Ἔχου-
με χρέος ν΄ ἀγρυπνοῦμε, νὰ παρα-
κολουθοῦμε τὸ ὀδυνηρὸ αὐτὸ ταξίδι. 
Ἔχουμε ὅμως χρέος ἐπίσης, ὄχι μο-
νάχα ν΄ ἀγρυπνοῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ δί-
νουμε ἕνα χέρι, νὰ παλεύουμε γιὰ νὰ 
σωθεῖ ὁ κόσμος καὶ γιὰ νὰ ξαναθέσει 
τὸ πνεῦμα τὴ σφραγίδα του στὶς μέ-
ρες αὐτὲς ποὺ περνοῦμε. 

Ποιοὶ ἀγρυπνοῦν; Ἐλάχιστοι. Ποιοὶ 
αὐτοελέγχονται; Οἱ λίγοι ἐκεῖνοι 
θαρραλέοι ποὺ μποροῦν νὰ βυθίσουν 
τὸ βλέμμα τους μέσα, βαθιά, στὰ ἐσω-

Γράμμα στους νέους του 2013



τερικά τους ἐκεῖνα βάραθρα ποὺ 
σπάνια ὁ ἄνθρωπος τολμᾶ νὰ φω-
τίσει. Ἐκεῖνοι ποὺ ἔχουν τὴν ἔγνοια 
τοῦ μέλλοντος, ποὺ συλλογίζονται 
ἐσᾶς ποὺ ἔρχεστε, ἀγαπητοὶ φίλοι, 
καὶ ποὺ μέσα σ΄ αὐτὸν τὸν παρο-
ξυσμὸ τῆς τε-
χνικῆς ἔχουν 
ὅλα τὰ δίκια 
ν΄ ἀναρωτι-
οῦνται ἂν 
ἀκόμη ὑπάρ-
χει  μέλλον 
κι ἂν θὰ μᾶς 
ἔρθουν και-
ν ο ύ ρ γ ι ε ς , 
δροσερὲς γε-
νιὲς γιὰ νὰ 
κατοικήσουν 
τὸν πλανήτη 
μας καὶ γιὰ 
νὰ συνεχίσουν τὴ ζωή. 

Ὅποιος σήμερα δὲν ἀγρυπνεῖ 
εἶναι ἐκ τῶν προτέρων κα-

ταδικασμένος σὲ θάνατο. Σ΄ ἕνα θά-
νατο ἐξουθενωτικό, ποὺ δὲν ἀφήνει 
τίποτε μέσα σου ὄρθιο, ποὺ σὲ κάνει 
σκιὰ ἀνθρώπου, ἀνθρώπου χωρὶς 
βάρος, χωρὶς ἀξιοπρέπεια, χωρὶς 
εὐθύνη. Ἕνας ἄνθρωπος ὑπεύθυ-
νος δὲν μπορεῖ ν΄ ἀφήσει τὴ ζωὴ νὰ 
περνᾶ ἀπὸ τὰ χέρια του ἔτσι, χωρὶς 
νὰ τὴν ἐλέγχει, χωρὶς νὰ παλεύει 
νὰ τὴ διαμορφώσει, χωρὶς νὰ λα-
χταρᾶ νὰ τῆς μεταγγίσει τὰ ὄνει-
ρά του. Ὑπάρχουν ὅμως ὑπεύθυνοι 
ἄνθρωποι σήμερα; Ὑπάρχουν, ἀλλὰ 

λίγοι. Ὑπεύθυνοι καὶ 
ἄγρυπνοι. 

Αὐτοὶ εἶναι ποὺ 
ζοῦν πνευματικά, 

σὰν ἀληθινοὶ ἄνθρωποι, 
αὐτοὶ εἶναι ποὺ οὐσι-

αστικὰ θὰ χαρί-
σουν ἀντοχὴ καὶ 
διάρκεια σ΄ αὐτὸν 
τὸν κόσμο μας 
ποὺ καθημερινὰ 
ἐρειπώνεται καὶ 
διαλύεται, αὐτοὶ 
θὰ σᾶς κρατήσουν 
στὴν ἀγκαλιὰ κι 
αὐτοὶ πρέπει νὰ 
σᾶς ἀναθρέψουν 
καὶ νὰ σᾶς πλά-
σουν μέσα στὶς με-
γάλες φωτιὲς τοῦ 
πνεύματος. 

Αὐτὲς τὶς νύχτες τῆς ἀγρύπνιας 
μας, νύχτες ἀγωνιώδεις, νύ-

χτες ἐλπιδοφόρες, νύχτες κάποτε 
ἀπελπισμένες, ἔχουμε τὸ βλέμ-
μα μας στυλωμένο πρὸς ἐσᾶς ποὺ 
ἔρχεστε καὶ λαχταροῦμε νὰ ἔρθετε 
σ΄ ἕνα κόσμο καλύτερο, δικαιότερο, 
κόσμο πνευματικῆς ἐλευθερίας κι 
εὐθύνης. Ἀλλὰ ποτὲ δὲν θὰ γίνει 
ὁ κόσμος δίκαιος κι ἐλεύθερος, 
ἂν δὲν ποθήσει νὰ θεωθεῖ, ἂν 
ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν 
γίνουν ἡ καρδιὰ τῆς καρδιᾶς 
του. 
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Γράμμα στους νέους του 2013

Κ. Ε. Τσιρόπουλος

Ἕνας ἄνθρωπος ὑπεύ-
θυνος δὲν μπορεῖ ν΄ ἀφή-
σει τὴ ζωὴ νὰ περνᾶ ἀπὸ 
τὰ χέρια του ἔτσι, χωρὶς 
νὰ τὴν ἐλέγχει, χωρὶς 
νὰ παλεύει νὰ τὴ δια-
μορφώσει, χωρὶς νὰ λα-
χταρᾶ νὰ τῆς μεταγγίσει 
τὰ ὄνειρά του. 
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Σ τον «Γερο-Στάθη» του Λέο-
ντος Μελά, ένα έργο που γαλού-
χησε τη νέα γενιά κυρίως των αρ-
χών του 20ού αιώνα, αναφέρεται 
ένα ιστορικό ανέκδοτο από την 
περιπετειώδη ζωή του αυτοκράτο-
ρα της Ρωσίας Ιβάν Δ΄ (1533-1584), 
του γνωστού με την προσωνυμία 
Ιβάν ο Τρομερός. 
Το μεταφέρουμε παραφρασμένο 

παρακάτω. 

Π ριν από 200 και πλέον χρόνια, 
σε κάποιο χωριό της μεγάλης Ρω-
σίας, ένα χειμωνιάτικο απόγευμα, 
καθώς έπεφτε πυκνό το χιόνι και 
το ψύχος ήταν πολύ διαπεραστικό, 
κάποιος γέροντας ζητιάνος χτύπη-
σε την πόρτα μιας φτωχής καλύβας 
και ζήτησε να φιλοξενηθεί εκεί  τη 
νύχτα.
Μολονότι ο ιδιοκτήτης της καλύ-

βας ήταν ένας φτωχός οικογενει-

άρχης που είχε έξι ανήλικα παιδιά 
και έγκυο γυναίκα που από ώρα σε 
ώρα περίμενε και το έβδομο παιδί 
της, δεν αρνήθηκε να ικανοποιή-
σει το αίτημα του γέροντα επαίτη. 
Τον έμπασε στην καλύβα του και 
τον περιποιήθηκε όσο μπορούσε 
καλύτερα. Τον θέρμανε, του πρό-
σφερε φαγητό και του έστρωσε να 
κοιμηθεί. Τη νύχτα εκείνη η γυναί-
κα του φτωχού ανθρώπου γέννησε 
ένα αγοράκι. Ο γέροντας ζητιάνος 
συγκινημένος ευλόγησε το βρέφος 
και είπε: «Το αγοράκι αυτό θα φέ-
ρει την ευτυχία στο σπίτι σας…». 
Όταν ξημέρωσε, ο γέροντας ευχή-
θηκε και πάλι, ευχαρίστησε, χαιρέ-
τησε κι έφυγε.
Ύστερα από λίγες μέρες, μια αυ-

τοκρατορική άμαξα, γεμάτη πολύ-
τιμα δώρα, στάθηκε έξω από την 
πόρτα της καλύβας. Ο αμαξάς χτύ-
πησε την πόρτα και ρώτησε: 
-Εδώ κοιμήθηκε ο αυτοκράτορας 
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ιβάν; 
-Όχι, κύριε, του απάντησε με ευ-

γένεια ο φτωχός οικογενειάρχης. 
Ο αμαξάς συνέχισε:
-Εδώ κοιμήθηκε πριν από λίγες 

μέρες ένα γέροντας ζητιάνος; 
-Μάλιστα, ένας γέροντας ζητιά-

νος έμεινε μια νύχτα στο φτωχικό 
μου, είπε τότε ο οικογενειάρχης. 
Ο αμαξάς συνέχισε και πάλι:
-Αυτός ο ζητιάνος ήταν ο αυτοκρά-

τορας… Κι έρχομαι τώρα εγώ εκ 
μέρους του και σας φέρνω πολύτι-
μα δώρα. Σας φέρνω ακόμη και ένα 
μεγάλο χρηματικό ποσό για να κα-
τεδαφίσετε την καλύβα αυτή και να 
χτίσετε για κατοικία σας ένα καλό 
σπίτι, στο οποίο θα αναρτήσετε και 
την επιγραφή «Εδώ κοιμήθηκε μια 
νύχτα ο αυτοκράτορας ιβάν»!

* * *Τ ο περιστατικό μάς προκαλεί 
βαθιά έκπληξη αλλά και απορία! 
Γιατί παρουσιάστηκε σαν επαί-
της ο μεγάλος αυτοκράτορας της 
Ρωσίας Ιβάν ο Τρομερός; Ήθελε 
άραγε ο αυτοκράτορας, ενδιαφε-
ρόμενος να ανυψώσει πνευμα-
τικά το λαό του, να διαπιστώσει 
αν οι υπήκοοι της αυτοκρατορί-
ας του αγαπούσαν τους φτωχούς 
και τους αδυνάτους; Ήταν άραγε 

αυτό που έκανε μια ερευνητική 
περιοδεία στις πόλεις και τα χω-
ριά; Και, αν ναι, γιατί ήθελε αυτό 
να το κάνει ο ίδιος προσωπικά, 
ώστε δεν δίστασε να φορέσει πα-
λιά ρούχα και να πάρει στα χέρια 
του ένα ραβδί, προσποιούμενος 
τον ζητιάνο; 

Ό ποιοι κι αν ήταν οι λόγοι, η κί-
νηση αυτή του Ιβάν του Τρομερού 
μας αφήνει εκστατικούς και μας 
παρακινεί να αναλογιστούμε σο-
βαρά ένα άλλο, πιο εκπληκτικό, 
ασύλληπτο γεγονός: αυτό που 
γιορτάζουμε τις μέρες αυτές. 

Α λήθεια, πόσο πιο θαυμαστή εί-
ναι η απόφαση του Υψίστου Θεού 
να κατέβει για τη σωτηρία μας ως 
άνθρωπος ανάμεσά μας! Ο άναρ-
χος, ο παντοδύναμος Θεός «επτώ-
χευσε», φόρεσε σάρκα ανθρώπινη 
και θυσιάστηκε με θάνατο ατιμω-
τικό, προκειμένου να ανυψώσει 
τον άνθρωπο και να του χαρίσει 
τη δυνατότητα της σωτηρίας του! 



Ο ΑΓΙΟΣ  ΜΑΡΤΥΡΑΣ  ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ

Από  τ ο  Αγ ι ο λ όγ ι ο

Τον Άγιο Σεβα-
στιανό τιμά η Εκ-
κλησία μας στις 18 
Δεκεμβρίου. Γεν-
νήθηκε περίπου το 
250 μ.Χ. Τα Μεδιό-
λανα ήταν η γενέ-
τειρά του. Γενναί-
ος στο φρόνημα 
και αθλητικός στο 
σώμα απέσπασε 
το ενδιαφέρον και 

αυτού του αυτοκράτορα Διοκλητιανού, 
ο οποίος με διάταγμα τον ανύψωσε σε 
αρχηγό του τάγματος των πραιτορια-
νών.

Ο Άγιος Σεβαστιανός, όμως, αυτήν 
την περίλαμπρη θέση την εξέλαβε ως 
μία έπαλξη από την οποία μπορούσε 
να φανεί χρήσιμος στους αδελφούς του 
χριστιανούς. Τον συγκινούσε βαθύτατα 
η βοήθεια προς τους αδελφούς του. 

Ο Διοκλητιανός εδίωξε με μανία τους 
Χριστιανούς. Είχε συλλάβει πολλούς, 
που τους είχε υποβάλει σε φρικτά μαρ-
τύρια και τους είχε κλείσει σε φυλακές, 
ελπίζοντας ότι θα αλλαξοπιστούσαν. 
Ο Άγιος Σεβαστιανός έτρεχε και βοη-
θούσε τους αδελφούς του, μη τυχόν και 
κανείς από αυτούς λιποψυχήσει. Τελικά 
αυτό το έμαθε και ο αυτοκράτορας. Ο 
Σεβαστιανός ομολόγησε μπροστά στον 
αυτοκράτορα την πίστη του. «Είμαι Χρι-
στιανός, είπε, και την πίστη μου θα την 
κρατήσω όπως την παρέλαβα από τους 
γονείς μου μέχρι τέλους». Ο Διοκλη-
τιανός αρχικά τον θερμοπαρακάλεσε 
να ανακαλέσει και να αρνηθεί την πί-
στη του. Όμως ο άγιος με ενθουσιασμό 
ομολογούσε αδιάλειπτα τον Χριστό. Ο 
αυτοκράτορας τότε με οργή τον παρέ-
δωσε για μαρτυρικό θάνατο. Οι δήμιοι 
με τόξα παρατάχθηκαν απέναντί του. 

Σκοπός τους να γεμίσουν το σώμα του 
με αιχμηρά βέλη, για να καταστήσουν 
τον θάνατό του πιο οδυνηρό. Ο Άγιος 
ακούει τη φωνή του Κυρίου του: «Γί-
νου πιστός άχρι θανάτου και δώσω σοι 
τον στέφανον της ζωής» (Αποκ. β΄, 10). 
Πονάει αφάνταστα, αλλά υπομένει με 
ηρωισμό. Σε λίγο αιμόφυρτος πέφτει 
στη γη. Το έργο των δημίων τελείωσε. 

Μια ευσεβής χριστιανή πήρε το σώμα 
του Αγίου στο σπίτι της για τις τελευταί-
ες περιποιήσεις προς ενταφιασμό. Εκεί 
όμως διαπιστώθηκε ότι ο Άγιος δεν είχε 
ακόμη εκπνεύσει. Οι περιποιήσεις και 
οι προσευχές των χριστιανών συνετέλε-
σαν ώστε να ανακτήσει τις δυνάμεις του 
και να αναλάβει και πάλι το χριστιανι-
κό του έργο. Ο Διοκλητιανός με ταραχή 
το πληροφορήθηκε αυτό και διέταξε να 
τον συλλάβουν και να τον μαστιγώ-
σουν ανηλεώς. Μετά από το πολύωρο 
νέο μαρτύριο ο άγιος έπεσε νεκρός (288 
μ.Χ.). Το σώμα του το έρριψαν στον πο-
ταμό. Οι Χριστιανοί όμως ύστερα από 
έρευνα το βρήκαν και το έβαλαν σε ιερή 
λάρνακα σε κατακόμβη της Ρώμης, η 
οποία είναι και σήμερα γνωστή ως κα-
τακόμβη του Αγίου Σεβαστιανού.

Ο Άγιος Σεβαστιανός αναδείχθηκε 
άξιος του στεφάνου της δόξης ως πρό-
τυπο σταθερότητος και υπόδειγμα ομο-
λογιακής ζωής.

Ἀπολυτίκιο

Συγκλήτου σφαλλομένης παριδών τά 
συνέδρια, Σεβαστιανέ, πανολβίαν συνα-
γείρεις συνέλευσιν Μαρτύρων ἀληθῶς 
πανευκλεῶν σύν σοί καταβαλόντων τόν 
ἐχθρόν, μεθ΄ ὧν θείας συναυλίας ἀξιω-
θείς, φαιδρύνεις τούς βοῶντάς σοι.  Δόξα 
τῷ δεδοκότι σοι ἰσχύν, δόξα τῷ σε στε-
φανώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διά σοῦ 
πᾶσιν ἰάματα.  
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Απόψε, είναι Χριστούγεννα, αδελφέ.
Άκου τι όμορφα
ηχούνε οι καμπάνες!
Γέροι και νιοι, πατέρες, καλομάνες
όλοι κινάν στις εκκλησιές.
Κάποια βραδιά σαν σήμερα
που ΄ζωνε η παγωνιά
κορμιά, καρδιές και πλάση,
ήρθε στη γη μας ο Χριστός!
Ήρθε για σένα, ήρθε για μένα.
Για όλα τα παιδιά της γης,
τα μελαμψά παιδιά της Αφρικής,
τ΄ αχνόξανθα βλαστάρια της Ευρώπης,
για της Ασίας τα παιδιά
με τα κερένια πρόσωπα,
τα εβένινα τα μάτια. 

Ήρθε να φέρει τη χαρά.
Να φέρει την ειρήνη.
Ν΄ ανάψει το χαμόγελο
που απ΄ τα χείλη εχάθη
χρόνια και χρόνια αμέτρητα
μες στων καιρών τα βάθη.
Να στήσει μέσα στις καρδιές
αφέντρα την αγάπη.
Απόψε τα Χριστούγεννα, αδελφέ, 
έλα πάλι, να δώσουμε
αντάμα όλοι τα χέρια. 
Και μια αλυσίδα ανθρωπιάς
η γη μας να ζωστεί.
Φάτνες να γίνουν οι καρδιές
και πάλι στο Χριστό μας
κι ένα καινούργιο Ωσαννά
ολούθε ν΄ ακουστεί.

Χριστούγεννα

Λαμπρούλα Ν. Μαλεφάκη
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Σαν «έτοιμοι από καιρό» θέλουμε να είμαστε, αν 
χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε περιστατικό σεισμού. 
Γι΄ αυτό, όσο κι αν όλοι το απευχόμαστε να συμβεί, 
στο Σχολείο μας δεν παραλείπουμε να κάνουμε 
αιφνιδιαστικές πρόβες. Όλα αρχίζουν όταν τη μακά-
ρια αφοσίωσή μας στο μάθημα διακόψει βάναυσα ο 
συναγερμός. Το ξάφνιασμα των πρώτων δευτερο-
λέπτων ακολουθεί η άμεση εφαρμογή του σχεδίου 
διάσωσης, ώσπου …σώοι βγαίνουμε στο προαύλιο! 

Οι καθηγητές προσπαθούν να μας εξοικειώσουν με το φαινόμενο και μας συστήνουν: 
πρώτο εφόδιο η ψυχραιμία, δεύτερο εφόδιο η κατανόηση του τι συμβαίνει. Το τελευταίο 
ανέλαβε να μας το μάθει ειδικός, ο κ. Τσόλιας. Μας έκανε μια επιστημονική παρουσία-
ση, προβάλλοντάς μας και εξηγώντας μας λεπτομερώς την αιτία των σεισμών και τους 
τρόπους να προφυλαχθούμε. Όλα πολύ ενδιαφέροντα. Ας είναι όμως αχρείαστα! 

Έναν πολύ ευχάριστο πρωινό περίπατο πραγ-
ματοποιήσαμε στο τέλος Νοεμβρίου στα Μέγαρα. 
Εκεί επισκεφθήκαμε τον πολύ οργανωμένο Ιππικό 

Όμιλο, όπου μας υποδέ-
χτηκαν θερμά οι υπεύ-
θυνοι κ. Βαρελάς και κ. 
Γκοσδής. Αφού αρχικά 
μας κατατόπισαν σχετικά με τις δρα-
στηριότητες του Ομίλου και με τα άλογα γενικά είχαμε την 
ευκαιρία να θαυμάσουμε από κοντά τα περήφανα ζώα και να 
κάνουμε ιππασία. Ευχαριστούμε για την φιλοξενία και το κέρα-

σμα που δεχτήκαμε εκεί. Ο περίπατός μας συνεχίστηκε και έκλεισε με 
μια βόλτα στην παραθαλάσσια περιοχή της Πάχης.

Να και μια ακόμη ευκαιρία που μας δίνει το Σχολείο μας: μαθήματα 
ιταλικών! Η όρεξη άνοιξε μετά την πρόσφατη πενθήμερη εκδρομή στην 
Κάτω Ιταλία, φυσικά. Η ιδέα μπήκε αμέσως σε εφαρμογή. Τα μαθήματα 
ξεκίνησαν! Γίνοντα κάθε Παρασκευή. Και είναι ιδιαιτέρως ενδιαφέρο-
ντα, γιατί φέρνουν μαζί τους εκπλήξεις που …καλύτερα να ανακαλύ-
ψετε μόνοι σας!
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Οι Παρατηρητές Αδ. Τσουρουφλή, Βασ. Πανταζοπούλου 
και Κων. Μωραΐτη (Β΄ Γυμνασίου)

Τον μήνα αυτό έκανε την έναρξη των δραστηριοτήτων 
της η φετινή νέα Περιβαλλοντική Ομάδα μας. Όλα ξεκί-
νησαν μέσα σε γιορτινή ατμόσφαιρα, στη δημιουργία της 
οποίας συνέβαλε και η νηστίσιμη πίτσα που κεράστηκε 
από τους υπευθύνους. Μετά απ΄ αυτό όλα τα μέλη ήταν 
έτοιμα για την 
πρώτη εξόρ-
μησή τους 

στον Κήπο, όπου άρχισαν κιό-
λας τις εργασίες τους με πολύ κέφι, προοιω-
νίζοντας κάτι πολύ καλό στο περιβαλλοντικό 
πρόγραμμα και φέτος! (Βλ. πιο αναλυτικά και 
σχετικό άρθρο του τεύχους.)

Αντιπροσωπεία καθηγητών και μαθητών μας παρακολούθησε την άκρως διαφωτι-
στική για το θέμα της Θράκης εκδήλωση που πραγματοποίησε στο αμφιθέατρο του 
Πανεπιστημίου στην Κόρινθο ο σύλλογος Τερψιχόρη. Προσκεκλημένοι ομιλητές ήταν 
η αγωνίστρια δασκάλα κ. Χαρά Νικοπούλου, που έγινε γνωστή από το έργο που έχει 
κάνει και κάνει ακόμη σε μειονοτικό σχολείο της Θράκης, ο κ. Σεμπαϊδίν Καραχότζα, 
Πομάκος δημοσιογράφος που έχει δημιουργήσει τηλεοπτικό σταθμό που εκπέμπει στα 
πομακικά και ο κ. Νίκος Λυγερός, σύμβουλος γεωστρατηγικής και καθηγητής πανεπι-
στημίων, ένας από τους 50 εξυπνότερους ανθρώπους στον κόσμο. Μεταφέροντάς μας 
άγνωστες στους περισσότερους Έλληνες αφυπνιστικές αλήθειες, μας ενημέρωσαν 
για τη συστηματική εργασία που κάνει αδιάκοπα η Τουρκία για να εκτουρκίσει τον πο-

μακικό πληθυσμό και να προσαρτήσει και την 
υπόλοιπη Θράκη. Χαραγμένη μέσα μας έμεινε 
η φωνή του κ. Καραχότζα: «Είμαι μουσουλμάνος 
αλλά Έλληνας πολίτης» (κάτι που αισθάνονται 
πολλοί Πομάκοι, αλλά δεν τολμούν να λένε). 
Αυτή του την ομολογία την πληρώνει ακριβά, 
υφιστάμενος τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
τον ψυχολογικό εκβιασμό που του επιβάλλει 
το Τουρκικό Προξενείο (βλ. η Τουρκία) μέσα 
στην ίδια του τη χώρα!  
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Από τα παλιά χρόνια στον κόσμο 
υπήρχαν και μιλιούνταν πολύ περισ-

σότερες γλώσσες και διάλεκτοι, λόγω των 
δυσκολιών στην επικοινωνία των λαών. Στις 
μέρες μας, εποχή της παγκοσμιοποίησης, η 
χρήση των τοπικών διαλέκτων έχει περιο-
ριστεί, ενώ πολλές απ' αυτές έχουν χαθεί. 
Υπό εξαφάνιση βρίσκεται αυτή τη στιγμή 
και η γκρικάνικη ελληνική διάλεκτος των 
ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας.

Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε διάφο-
ρους παράγοντες. Πρώτη αιτία αποτελεί το 
γεγονός ότι ως επίσημη γλώσσα της περιο-
χής έχει αναγνωριστεί μόνο η ιταλική. Στα 
σχολεία δυστυχώς δεν διδάσκεται και η 
τοπική διάλεκτος, με αποτέλεσμα οι νέες 
γενιές να έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό 
την επαφή τους με το ιστορικό παρελθόν 
τους. Η τοπική διάλεκτος δεν συναντάται 
πουθενά γραμμένη^ ούτε ακόμη και στις 
επιγραφές της περιοχής.  Η τελευταία γε-
νιά που μιλούσε τη γλώσσα υστέρησε και 
αδιαφόρησε στο να μεταδώσει τον γλωσσι-
κό της πλούτο στην επόμενη. Τέλος, η ευ-
κολία της επικοινωνίας των κατοίκων της 
χώρας μαζί και με τη μετακίνηση εποίκων 
στην περιοχή συντέλεσαν στη φθορά και 
αλλοίωση του γλωσσικού ιδιώματος της 
Κάτω Ιταλίας.   

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρό-
βλημα, χρειάζεται να ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα. Αρχή θα μπορούσε να γίνει με τη 

δραστηριοποίηση συλλόγων προς διάδοση 
της πολιτιστικής αυτής παράδοσης. Ακόμη, 
με ιδιωτική πρωτοβουλία μπορεί να ληφθεί 
μέριμνα ώστε να διοργανώνονται τακτικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις με τραγούδια, χο-
ρούς και δρώμενα στην τοπική διάλεκτο. 
Έτσι θα μεγαλώσει η ανάμνηση και θα δη-
μιουργηθεί η νοσταλγία στις ψυχές ανθρώ-
πων του πνεύματος. Σημαντική είναι και η 
έκδοση βιβλίων στη γλώσσα αυτή, ώστε 
κάθε ενδιαφερόμενος να έρχεται εύκολα 
σε επαφή μαζί της και να διευκολύνεται 
στην εκμάθησή της. Θα μπορούσε επιπλέ-
ον μετά από συσπείρωση τοπικού ομίλου 
να τεθεί ως αίτημα το να εισαχθεί η γλώσ-
σα ως μάθημα επιλογής στα σχολεία της 
περιοχής, για να μπορούν οι μαθητές να 
καταρτίζονται και να εξασκούνται σ' αυτή 
από μικρή ηλικία. 

Πιστεύουμε ότι κινητήρια δύναμη στον 
αγώνα της αναζωογόνησης των τοπικών 
διαλέκτων αποτελεί το ενδιαφέρον και η 
θέληση των ντόπιων πολιτών. Κατόπιν έρ-
χεται και η συμβολή του κράτους. Και εί-
ναι ανάγκη όλοι να ενδιαφερόμαστε για τη 
διατήρηση των τοπικών διαλέκτων, γιατί 
κάθε μία απ' αυτές έχει τη δική της συμβο-
λή στον παγκόσμιο πολιτισμό. 

Παναγιώτα Κουρκουλιώτη, 
Γ' Γυμνασίου
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Κάνοντας ένα ταξίδι στην Κάτω Ιταλία ήρθατε σε επαφή με την γκρι-
κάνικη ελληνική διάλεκτο, η οποία κινδυνεύει να αφανιστεί. α) Για ποιους 
λόγους ο σημερινός τρόπος ζωής οδηγεί στην εξαφάνιση τέτοιων τοπικών 
διαλέκτων; β) Διατυπώστε προτάσεις που θα μπορούσαν να περιορίσουν 
το παραπάνω φαινόμενο.



Θα σας ταξιδέψω για λίγο σε μια παλιότερη 
εποχή, για να μάθετε, όπως κι εγώ έχω ακού-
σει, το ποιος θεωρούνταν ο καλός, ο άριστος 
μαθητής. Είναι, άλλωστε, και λίγο διασκεδαστι-
κό αυτό το ταξίδι. Λοιπόν:  

Κάθε πρωί σηκώνεται νωρίς νωρίς για να 
κάνει επανάληψη στα μαθήματά του. 

Φτάνει πάντα πρώτος στο σχολείο και πριν 
ακόμη χτυπήσει το κουδούνι διατυπώνει συ-
νήθως διάφορα ερωτήματα στους εφημερεύο-
ντες καθηγητές, για να δείξει το εύρος της με-
λέτης του. Στην τάξη κάθεται πάντα στο πρώτο 
θρανίο, κοντά στον καθηγητή, προς τον οποίο 
απλώνει τα τετράδιά του προς επίδειξη των ερ-
γασιών του. Στο μάθημα έχει διαρκώς το ένα 
χέρι του σηκωμένο, ενώ με το άλλο σημειώνει 
κάθε λέξη του δασκάλου. Όταν ένας άλλος μα-
θητής τύχει να απαντήσει σε μια δύσκολη ερώ-
τηση, αυτός ζηλεύει και κατσουφιάζει. Βλέπει 
τους κακούς μαθητές σαν μυρμήγκια αυτός ο 
γίγαντας της μάθησης. Όταν γράφει διαγωνί-
σματα αγχώνεται υπερβολικά και βγαίνει από 
την αίθουσα τελευταίος, μέχρι να γεμίσει όλες 
τις σελίδες. Απ' την επόμενη μέρα ρωτά συνε-
χώς για τα αποτελέσματα, αφού μέσα του έχει 
την απαίτηση να διορθώνουν οι καθηγητές τα 
διαγωνίσματα αμέσως. Όταν παίρνει τον βαθ-
μό του, ρωτά ανυπόμονα τους συμμαθητές του 
πόσο πήραν αυτοί. Τους παίρνει ακόμα και τη-
λέφωνο στο σπίτι, για να είναι σίγουρος ότι για 
άλλη μια φορά βγήκε ο καλύτερος. Αλλά, το 
μόνο καλό που βρίσκουν σ' αυτόν οι συμμαθη-
τές του είναι ότι δέχεται να αντιγράφουν τις 
ασκήσεις από τα τετράδιά του. 

Στο διάλειμμα κυκλοφορεί στο προαύλιο 
χωμένος σ' ένα βιβλίο, σκοντάφτοντας πάνω 
στους άλλους. Σπάνια συμμετέχει σε συζητή-
σεις και τότε μιλά με επίσημο ύφος και φυσικά 
με πλούσιο λεξιλόγιο, αλλά μόνο για τα μαθήμα-
τα και τις ασκήσεις. Στο σπίτι, αν δεν τελειώσει 
όλα του τα μαθήματα, δεν υπάρχει περίπτωση 

να πάει για ύπνο. Προτιμά να μείνει ξύπνιος 
όλη νύχτα και να διαβάζει, παρά να πάει στο 
σχολείο και να μην απαντήσει την παραμικρή 
ερώτηση του καθηγητή. Στις διακοπές θεωρεί 
απαραίτητο να διαβάσει πάνω από πέντε μεγά-
λα λογοτεχνικά έργα σπουδαίων συγγραφέων. 
Στο τρίμηνο φέρνει στο σχολείο όλη του την οι-
κογένεια, για να ακούσουν όλοι τα καλά λόγια!

Αυτό είναι το πρότυπο του καλού μαθητή. 
Τι λέτε; Αξίζει η όλη συμπεριφορά του για μί-
μηση ή όχι;… 

Παναγιώτα Κουρκουλιώτη,
 Γ' Γυμνασίου

Ο καλός μαθητής, όταν κάθε πρωί ξεκι-
νάει για το σχολείο, είναι άριστα προ-

ετοιμασμένος για τα μαθήματα. Στην τάξη ου-
δέποτε κάνει φασαρία. Θέλει να είναι σε όλα 
τέλειος.  

Διαβάζει μέρα-νύχτα, ειδικά όταν έρθει η 
ώρα για τα διαγωνίσματα του τριμήνου, γιατί 
πρέπει οπωσδήποτε να γράψει σε όλα είκοσι. 
Και πάλι, βέβαια, την ώρα που γράφει έχει τα-
χυπαλμίες… Ευτυχώς, πολλές φορές προλα-
βαίνει και βοηθάει και κάποιους συμμαθητές 
του να γράψουν κάτι κι αυτοί…

Αν στη βαθμολογία του τριμήνου έχει έστω 
κι ένα δεκαεννιά, τότε οι γονείς του τον τιμω-
ρούν. 

Όπως καταλαβαίνετε, ο καλός μαθητής εί-
ναι πολύ αγχώδης. Και, δυστυχώς, έτσι είναι 
και αργότερα, σε όλη του τη ζωή. Νιώθει ότι 
πρέπει να είναι πρώτος παντού και στον επαγ-
γελματικό και στον οικογενειακό τομέα. Κρίμα, 
γιατί δεν είναι απαραίτητα κακός χαρακτήρας!

Χρ. Σωτηριάδης, 
Γ' Γυμνασίου 

Επιμέλεια: Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός
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 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

τΟ «ΚΥΝηΓΙ τΟΥ τΑΥρΟΥ». Στην πόλη 
Παμπλόνα της Ισπανίας (κάτοικοι 183.960 
/ 2001) κάθε χρόνο διοργανώνεται η φιέ-
στα του Σαν Φερμίν, στο πλαίσιο της 

οποίας γίνονται 
καθημερινά και 
ταυρομαχίες. 
Το «Κυνήγι του 
Ταύρου» μετα-
δίδεται ζωντα-
νά και από την 
κρατική τηλεό-

ραση της Ισπανίας. Το περιώνυμο αυτό 
φεστιβάλ προσελκύει εκατοντάδες χι-
λιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. 
Αλλά από τότε που καθιερώθηκαν οι 
ταυρομαχίες έχουν χάσει τη ζωή τους 
από χτυπήματα ταύρου 15 άνθρωποι. 
Αμέτρητοι είναι επίσης οι σοβαρά τραυ-
ματισμένοι. Φαίνεται πως και στον άν-
θρωπο του 21ου αιώνα δεν έχει πάψει η 
δίψα για αίμα… Είναι κι αυτό μέρος του 
σύγχρονου πολιτισμού μας; 

ΧΩρΙΟ τηΣ ΒΟΥΛΓΑρΙΑΣ θΕΛΕΙ ΝΑ 
ΓΙΝΕΙ ΕΛΛηΝΙΚΟ! Στους Έλληνες δη-

μ ο σ ι ο γ ρ ά -
φους που 
επισκέφτη-
καν το χωριό 
ΤΣΡΑΝΤΣΑ, 
οι κάτοικοί 
του δήλω-

σαν ότι «η γλώσσα τους στάζει μέλι για 
την Ελλάδα, που την αντικρίζουν σαν 
‘χώρα των ονείρων τους’». Οι 680 φτωχοί 
κάτοικοι του χωριού αυτού (ένα χιλιόμε-
τρο από τα σύνορα) πήραν απόφαση να 
ζητήσουν, με αναφορά τους προς την 
βουλγαρική κυβέρνηση, διοικητική στέγη 

από την Ελλάδα. Την αναφορά τους κοι-
νοποίησαν και στην Ελληνική Πρεσβεία. 
Ελάχιστοι πιστεύουν πως το αίτημά τους 
θα γίνει δεκτό. Ήθελαν όμως να εκφρά-
σουν κι έτσι την αγάπη τους προς την 
Ελλάδα… (βλ. εφ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», 
18.11.12)

ΕΛΛηΝΙΚΟΣ ΑθΛΟΣ ΣτΑ ΙΜΑΛΑΪΑ. 
Τρεις απάτητες κορυφές των Ιμαλαΐ-
ων στη Βόρεια Ινδία κατακτήθηκαν από 
τέσσερις Έλληνες ορειβάτες (τους Γ. 
Βουτυρό-
πουλο, Ν. 
Λ α ζ α ν ά , 
Ν. Κρου-
πή και Π. 
Αθανασι-
άδη). Τα 
μέλη της 
ηρω ικής 
αυτής ομάδας πάτησαν σε μέρη που άλ-
λοτε δεν είχε βρεθεί άνθρωπος. Πράγ-
ματι, κατόρθωσαν ένα μεγάλο ορειβατι-
κό επίτευγμα. Είναι μια μεγάλη επιτυχία, 
που σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων θα 
λέγαμε ότι μπορεί να συγκριθεί με την 
κατάκτηση χρυσού μεταλλίου. Αλλά, δυ-
στυχώς, καμιά υποδοχή, όπως θα έπρε-
πε, δεν τους έγινε στην Ελλάδα, ούτε 
από αθλητικούς ούτε από άλλους παρά-
γοντες. Ωστόσο, οι τέσσερις άξιοι Έλ-
ληνες αθλητές από τον Αύγουστο είχαν 
προβληθεί από την ορειβατική κοινότητα 
για την κατάκτηση των τριών κορυφών 
και για το άνοιγμα μιας τέταρτης διαδρο-
μής προς μια νέα κορυφή των Ιμαλαΐων 
(βλ. εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 28.10.12). 

Ο δικός σας ρεπόρτερ



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Επίσκεψη της Π.Ο. στο ηλιακό χωριό στη Λυκόβρυση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ

Η Παρασκευή 23 Νοεμβρίου ήταν μια 
ξεχωριστή μέρα για μας, γιατί ξεκί-

νησε για άλλη μια 
χρονιά το Πρό-
γραμμα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαί-
δευσης που οργα-
νώνει το σχολείο 
μας και που το 
π ε ρ ι μ έ ν ο υ μ ε 
όλοι με μεγά-
λο ενδιαφέρον. 
Έτσι, το μεση-

μέρι εκείνης της μέρας, μια 
μεγάλη ομάδα, αποτελούμενη από μαθητές 
της α΄ γυμνασίου και της α΄ λυκείου, «Η ΝΕΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ», άρχισε τη 
δραστηριότητά της.

Στην αρχή, αφού πρώ-
τα δεχτήκαμε το κέ-

ρασμα μιας γευστικότατης 
πίτσας χορταρικών, είδαμε 
φωτογραφίες από παλιές 
περιβαλλοντικές ομάδες! 
Μάλιστα, ανάμεσα σ΄ αυ-
τές ήταν και πολλές φωτο-
γραφίες από τη χρονιά που 
συμμετείχε στο περιβαλλο-
ντικό η τότε α΄ γυμνασίου, δηλ. η φετινή α΄ 
λυκείου. Για τους μεγάλους της ομάδας ζω-
ντάνεψαν οι αναμνήσεις, ενώ οι μικρότεροι 
πήραν μια πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να 
ακολουθήσει!..

Στη συνέχεια χωριστήκαμε σε υποομά-
δες, επειδή έπρεπε πρώτα να ανακα-

λύψουμε μέσα από ένα παιχνίδι το θέμα του 
προγράμματος. Μας περίμενε, λοιπόν, το «κυ-
νήγι του κρυμμένου θησαυρού». Οι δοκιμασί-
ες του παιχνιδιού είχαν σχέση με ερωτήματα 
περιβαλλοντικού περιεχομένου, που δεν ήταν 
καθόλου εύκολα. Επιπλέον, δεν ήταν λίγες οι 
περιπτώσεις που οι ερωτήσεις μάς …γύριζαν 
πίσω στην αρχή, κάτι που μας προκαλούσε 
άγχος, μια και όλοι θέλαμε να νικήσουμε! Τε-

λικά, μετά από πολλή εξερεύνηση μια ομάδα 
ανακάλυψε το θέμα. «Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 
είναι το φετινό μας θέμα! 

Στο τρίτο μέρος της συνάντησής μας, 
φυτέψαμε τους 

πρώτους σπόρους 
-σπανάκι, παντζά-
ρια, κρεμμύδι, άνη-
θο και κάποια καλ-
λωπιστικά φυτά- στο 
λαχανόκηπό μας και 
στο πρωτότυπο νέο 
θερμοκήπιό μας. Η 
πρωτοτυπία του θερμοκηπίου συνίσταται στο 
ότι έχει φτιαχτεί από κλαδιά που προήλθαν 
από το κλάδεμα μουριάς. Δηλαδή κατασκευ-
άστηκε με επαναχρησιμοποίηση υλικών. Τέ-

λος, μια ομάδα τοποθέτησε 
στον κήπο μας ένα ηλια-
κό φωτιστικό, έτσι ώστε 
να φωτίζεται ο κήπος το 
βράδυ χωρίς να δαπανάται 
ηλεκτρική ενέργεια.

Περιμένουμε με ανυ-
πομονησία να ανθί-

σουν οι καρποί των κόπων 
μας και φυσικά όχι μόνο να 
ανθίσουν, αλλά και να τους 

δοκιμάσουμε! Με λίγα λόγια, η πρώτη συνά-
ντηση της φετινής περιβαλλοντικής ομάδας 
κ ύ λ η σ ε 
υπέροχα, 
π ρ ά γ μ α 
που όλους 
μας έκανε 
χαρούμε-
νους, ενώ 
μερικούς 
τους εν-
θ ο υ σ ί α -
σε!..

Μ. Αντζουλάτου & Κ. Τσιμπίκου, Α' Λυκ.
Επιμέλεια: Ανδρ. Κουτσόπουλος, Εκπ/κός

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ!

233
O Π υ ρ σ ό ς 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2



O Π υ ρ σ ό ς 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 2234 234

α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Once upon a time there was a beautiful little princess named 
Rose. She was born in a magic land where she lived happily 

along with her parents. But life as a dream turned into a nightmare for 
her before her fourth birthday when on Christmas Eve her mother died 

suddenly.
 All at once, her happy father became extremely sad and depressed and he 

wasn't in the mood to celebrate Christmas anymore. His sadness spread to his people 
and to the whole kingdom. Everybody would go about with no smiles on their faces and 
no laughter was ever heard and everything was just going wrong. The king would never 
let his adorable only-daughter ever leave the palace because she was the only person he 
still had. As a consequence, Rose forgot what Christmas is. 

 When Rose turned eighteen, she decided it was time for her to leave the castle and 
finally meet her people. So, on Christmas Eve she secretly left the palace and went to 
the centre of the nearby village. As she went about observing all things, she was most 
impressed by the ornaments, the richly decorated houses and the lights which glimmered 
on a huge Christmas tree. Although the king was still in mourning for his wife, the 
kingdom had regained its merriness. But what Rose loved best, as she wandered through 
the streets, was the manger at the very centre of the village square. What's more, she had 
been afraid of people till then -she even thought they might harm her- such a recluse she 
had been, but the people not knowing she was the princess smiled and spoke kindly to 
her. 

 As she was looking at the manger, a man approached her and commented on it, 
saying it was incredible. At first she was extremely scared but he reassured her that he 

meant no harm and he told her that his name was Albert. 
She introduced herself too and he was most surprised. He 
had known her family for many many years, since the time 
she had been born, and he felt sorry for her. He decided he 
would help her find the true meaning of life, happiness, and 
the meaning of Christmas. 

 He suggested she follow him around so she may see how 
people celebrate Christmas. First he led her to a little house 
which was full of people who were dancing and singing 
despite their problems. This family was very poor but for 
every Christmas they would invite all the neighbours to come 

over to live the Christmas spirit. These people were always grateful to God because they 
had one another. Rose marveled at this and asked Albert how come they were so happy. 
He answered that they had discovered the real meaning of Christmas, which is that Christ 
is born and this is the real reason for all the celebrations. 

 They left this family and went to another bigger house, and looking in from the 
window they could see an extremely well-decked interior with some people inside, 
formally dressed, who were just waiting for Christmas morning to come so they could 
exchange their gifts and have the Christmas dinner. Albert explained to Rose that these 
people were just pretending to be happy and that they were hiding behind their wealth. 

 Having seen all these things, Rose decided she had good reason to be happy, and 
she and the castle shouldn't have been sad for so many years. She went back home and 
persuaded her father it was time to celebrate Christmas -but she was lucky as she learned 
how to do it right. Since then, she and her father overcame their sadness and they lived 
happily ever after.

 

A Christmas Fairy Tale

Μαρ. Αντζουλάτου, Μαργ. Μαρκαντώνη 
& Κατ. Τσιμπίκου, Α΄ Λυκείου

Επιμέλεια: Ελίζα Αναστασοπούλου, Εκπ/κός
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N o e l !
Le 25 décembre, c’est Noël. 

En Grèce et en France, on fête 
l’anniversaire du Christ. Toute 
la famille est reunie: les grand-
parents, les parents et les petits-
enfants. Tous ensemble on 
décore le sapin avec des boules 
et des guirlandes. Les enfants 
font la crèche. Au repas de Noël, 
il y a la dinde et beaucoup de 
gâteaux. Pour le jour de l’An, 
on organize le réveillon et on 
attend la nouvelle année. 

En Grèce, Noël et le jour de 
l’An on va à la messe de minuit. 
Le jour de l’An, les enfants 
ont beaucoup de cadeaux au 
pied du sapin de Noël. Aussi, 
en Grèce, la veille de Noël et 
du jour de l’An, le matin, les 
enfants chantent les “calanda”. 

On vous souhaite Joyeux 
Noël et Bonne Année!!

Αθαν. Κουζή & Έλ. 
Παπαδημητρίου, Γ΄ Γυμνασίου

1.                      J  _ _ _ _ _ _  
2.                   _ O _ _ _ 
3.                      Y _ _ _  
4.        _ _ _ _ _ E
5.        _ _ _ _ _ U _
6.              _ _ _X

7.                 _ _N  _ _  
8.  _ _ _ _ _ _ _ O _
9.     _ _ _ _ _ _ Ε  _ 
10.               _ _L _ _ _ _ 

1. En quel moi, c’ est le jour de l’An?
2.Le jour de l’An, on se 
souhaite …… Année!
3. Ils voient.
4. On fait la ….. au pied du sapin.
5. En Grèce, on décore la maison 
avec des ….
6. Pendant les vacances de Noël, les 
petits enfants reçoivent beaucoup de …..
7. Au repas de Noël, on mange la ….
8. La veille du jour de l’An, 
on organise chez nous un…
9. Il apporte les cadeaux aux enfants.
10. Le matin de Noël, les enfants 
chantent les ….

Γιώργος Βεντούρης & Θανάσης 
Κακούρης, Γ΄ Γυμνασίου
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1. Στέκομαι με αμηχανία 

μπροστά στο θαύμα της 

Θείας Σάρκωσης.

2. Φέρνω στη σκέψη μου τα 

περασμένα Χριστούγεννα.

3. Με τα κάλαντα …. το χαρμόσυνο γεγονός.

4. Είμαι στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

5. ….. το κεράκι μου στην Εκκλησία.

1.                     Χ _ _ _
2.               _ _ Ρ _ _ _ _ _ _ 
3.                     Ι _ _ _ _ 
4.                     Σ _ _ _ _ _ _ _ 
5.            _ _ _ Τ _ _ _ 
6.               _ _ Ο _ _ _ 
7.            _ _ _ Υ _ 
8.                     Γ _ _ _ _ _ _ 
9.                     Ε _ _ _ _ _ _ _ 
10.           _ _ _Ν _
11.  _ _ _ _ _ _ Ν _ 
12.           _ _ _ Α _ _ _ _  

1. Συναίσθημα που νιώθουμε όταν 
έρχονται οι γιορτές. 
2. Η Γέννηση του Χριστού είναι ….. γεγονός.
3. Προστάτης του μικρού Ιησού. 
4. Βάζουμε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο.
5. Κρατάμε 40 μέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. 
6. Το κερδίζει ο τυχερός.
7. Πρωτοχριστιανικό σύμβολο.
8. Το κύριο γεγονός της γιορτής. 
9. Τη νιώθουμε μπροστά στη Θεία Γέννηση.
10.  Έχει συνήθως τα Χριστούγεννα.
11. Τότε λέμε τα κάλαντα.
12. Το στολίζουμε κι αυτό.  

Δημ. Τζαβάρας & Ιάκ. Πούλης, Α΄ Λυκείου

► Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια υπόθεση 
λίγο πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων, 
βρισκόταν σε καλή διάθεση, λόγω εορτών. 
- Γιατί βρίσκεσαι εδώ; ρωτάει τον κατηγορού-
μενο. 
- Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα Χριστουγεννιά-
τικα δώρα!
-Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα, λέει ο δικα-
στής. Πόσο πιο νωρίς ψωνίσατε, κύριε;
- Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα…,  απαντάει ο 
κατηγορούμενος. 

► Πάει ένα κοριτσάκι στη μαμά του και της 
λέει: 
- Εγώ για τα Χριστούγεννα θέλω ένα καναρίνι. 
Και η ξανθιά μαμά: 
- Μη λες ανοησίες. Γαλοπούλα θα φας.

ΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ:
1. ΑΠΟΡΩ 2. ΑΝΑΠΟΛΩ 3. ΑΝΑΓ-
ΓΕΛΛΩ 4. ΑΓΑΠΩ 5. ΑΝΑΒΩ
 
ΜΕΣΟΣΤΟΙΧΙΔΑ
1. ΧΑΡΑ 2. ΧΑΡΜΟΣΥΝΟ 3. ΙΩΣΗΦ 
4. ΣΤΟΛΙΔΙΑ 5. ΝΗΣΤΕΙΑ 6. ΦΛΟΥ-
ΡΙ 7. ΙΧΘΥΣ 8. ΓΕΝΝΗΣΗ 9. ΕΥΛΑ-
ΒΕΙΑ 10. ΧΙΟΝΙ 11. ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
12. ΚΑΡΑΒΑΚΙ
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σχολείο από εθελοντές περιβαλλοντολόγους, Σύ-
σταση του θερμοκηπίου, Γιορτή 25ης Μαρτίου στο 
Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο με κεντρικό θέμα 
τον Μακεδονικό Αγώνα, Παρέλαση,  Εξόρμηση στην 
Επίδαυρο και στην Ι. Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ν. 
Επιδαύρου (Χ. Ανυφαντή, Κ. Μωραΐτη, Ελ. Παπαδημη-
τρίου) ........................................................... σ.84-85
Από τον μήνα Απρίλιο: Προετοιμασία για το Πάσχα, 
Κατασκηνωτικά Σεμινάρια αγοριών και κοριτσιών, Το 
σχολείο ως εξεταστικό κέντρο για τα διπλώματα του 
Cambridge στους Η/Υ, Εκδρομή στο Κέντρο Περιβαλ-
λοντικής Αγωγής και Ευαισθητοποίησης της Ι. Αρχιε-
πισκοπής Αθηνών, Πρωτομαγιά στα χωριά του Πηλίου, 
Επίσκεψη στο σχολείο του Ρήγα Φεραίου, Διαδρομή 
με το τρενάκι Μηλιές-Λεχώνια (Αδ. Τσουρουφλή, Χρ. 
Σωτηριάδης) ............................................. σ.108-109
Από τον μήνα Μάϊο: Εβδομάδα διηγήματος, Συμπόσιο 
βιβλίου, Επίσκεψη στη σοκολατοποιία «Κοχύλι», Επί-
σκεψη στο βεστιάριο του Συνδέσμου Λουτρακιωτών & 
Περαχωριτών «Ο Ίβυκος», Εργασίες στο μάθημα της 
Τεχνολογίας, Αποχαιρετιστήριο Συμπόσιο Περιβαλλο-
ντικής Ομάδας, Αθλητικοί ενδοσχολικοί αγώνες (Σ. 
Καγιούλη,  Κ. Μωραΐτη) ............................ σ.130-131
Από τα Κατασκηνωτικά σεμινάρια: Το σύνθημά μας: 
«ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ» -Η ακροστιχίδα 
των ομάδων: ΑΓΩΝΑΣ  -Ομάδες: ΑΝΕΞΙΚΑΚΕΣ, ΓΕΝ-
ΝΑΙΟΚΑΡΔΕΣ, ΩΦΕΛΙΜΕΣ, ΝΟΥΝΕΧΕΙΣ, ΑΔΟΥΛΩΤΕΣ, 
ΣΠΛΑΧΝΙΚΕΣ   Εκδηλώσεις των Κατασκηνωτικών μας 
Σεμιναρίων 2012 ...................................... σ.154-155
Οι απόφοιτοι των Εκπαιδευτηρίων της σχολ. περιόδου 
2011-2012 ...................................................... σ.166
Από τον μήνα Σεπτέμβριο: Έναρξη σχολικής χρο-
νιάς, Αγιασμός, Εκκλησιασμός στις 14 Σεπτεμβρίου. 
Εκδρομή στη Νεμέα, Επίσκεψη στο οινοποιείο Μπα-
ϊρακτάρη, Τα πτυχία Αγγλικών, Γαλλικών & Η/Υ, (Δ. 
Τζαβάρας, Αθ. Χατζή, Στ. Πανταζή)…σ.184-185
Από τον μήνα Οκτώβριο: Με το σχολείο μας προσκυ-
νηματική εκδρομή στα ίχνη των προγόνων μας: Μ. Ελ-
λάδα (Μ. Κακούρη, Αδ. Τσουρουφλή, Χρ. Ανυφαντή, Π. 
Κουρκουλιώτη, Κ. Τσιμπίκου) .................... σ.205-208
Από τον μήνα Νοέμβριο: Επιστημονική παρουσία-
ση για τους σεισμούς, Επίσκεψη στον Ιππικό Όμιλο 
Μεγάρων, Μαθήματα Ιταλικών, Η νέα Περιβ. Ομάδα, 
Εκδήλωση για τη Θράκη (Αδ. Τσουρουφλή, Π. Παντα-
ζοπούλου, Κ. Μωραΐτη) ............................. σ.228-229

Για σας τους Εφήβους ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ιανουαρίου (ενδεικτικά): Πειραματικό 
υποβρύχιο .................................................... σ.10-11
Φεβρουαρίου (ενδεικτικά): 200.000 
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γεύματα αγάπης ........................................... σ.38-39
Μαρτίου (ενδεικτικά): Εκπληκτικό κατόρθωμα 
εφήβων ......................................................... σ.62-63
Απριλίου (ενδεικτικά): Κοριτσάκι 10 ετών μιλάει 10 
γλώσσες ....................................................... σ.86-87
Μαΐου (ενδεικτικά): Έκτισαν τη γάτα ........ σ.110-111
Ιουνίου & Ιουλίου (ενδεικτικά): Αφιερώνει το χρυσό 
μετάλλιό του στην Ελλάδα ........................ σ.134-136
Αυγούστου & Σεπτεμβρίου (ενδεικτικά): Ελέφαντας 
περιηγητής στα αξιοθέατα ........................ σ.162-163
Οκτωβρίου (ενδεικτικά): 
Καρχαρίας έσωσε ψαρά ............................ σ.182-183
Νοεμβρίου (ενδεικτικά): Ξυπνάτε νωρίς ........... σ.212
Δεκεμβρίου (ενδεικτικά): 
Ελληνικός άθλος στα Ιμαλάια ........................... σ.232

ΑΡΘΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Τα κάλαντα σε υποβρύχιο…..σ.4
Της μόδας το ριψοκίνδυνο σημάδι: 
Τατουάζ .................................................... σελ.14-15
Συγκλονιστική νίκη στον Μαραθώνιο Βοστώνης: Στ. 
Κυριακίδης ............................................... σελ.16-17
Δάμων και Φιντίας, (από τον «Γεροστάθη» 
του Λ. Μελά) ................................................ σ.20-21
Κρουαζιέρες ολέθρου .................................. σ.36-37
Αλέξανδρος Σολζενίτσιν (Π. Αλειφέρη) ......... σ.44-46
Graffiti: Μιλάμε για καλή συμπεριφορά: Η «Τέχνη του 
δρόμου» ....................................................... σ.68-70
Κωνσταντίνος Ζάππας (Γ. Μπάκος ) ............. σ.76-77
Σκυλί, «ζώον ανθρωπονούστατον» ................ σ.79-80
Από τις αλησμόνητες πατρίδες, Στη Σηλυβρία της 
Θράκης, Η Νίκαια και το πνεύμα της, Το συναξάρι της 
Νίκαιας (Ζ. Γκενάκου) ............................... σ.101-104
Ο Άγιος Γεώργιος Κουδουνάς στη νήσο Πρίγκηπο της 
Κ/Πολης .......................................................... σ.105
Στίβος νεανικών αθλημάτων 
(Ν. Γρ. Πούλης) ........................................ σ.132-133
Ελένη Οικονομοπούλου, η χριστιανή μουσουργός 
(Αικ.Τακ.).................................................. σ.149-150
Η ένδοξος κοίμησις της Θεοτόκου 
(Αικ. Σιναία ) ................................................ 156-157
Αντισταθείτε στην παρακμή ...................... σ.158-159
Περιδιαβαίνοντας στη Μ. Ελλάδα, Καλημέρα η ιστορι-
κή πόλη (Χ.Κ.Γ.) ........................................ σ.198-204
Plateise greca? - Μιλάτε γκρίκο; 
(Ελ. Αναστασοπούλου) ............................. σ.210-211
Γράμμα στους νέους του 2013 
(Κ. Ε. Τσιρόπουλος) .................................. σ.222-223

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ - ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Εντιμότατοι φίλοι μου (Μ. Πενθερουδάκη) .... σ.56-57
Ποιος ο βρεφοκτόνος Ηρώδης (Τζ. Παπίνι) ........ σ.81
Μεγάλη Εβδομάδα (Μ. Γουμενοπούλου) ....... σ.92-93
Το φάντασμα που διώχνει τον εγωισμό (Η.Δ.) σ.116-117
Ο δρόμος των ονείρων (Ν.Π.) .......................... σ.142

Η Δικαιοσύνη του Αριστείδη, «Αριστείδης ο Δίκαιος» 
(Μ. Γουμενοπούλου) ................................ σ.151-153
Ο πόλεμος (Επ. Σπηλιωτόπουλος) ............ σ.174-176
Μπροστά στο θαύμα ........................................ σ.177
Η επιστολή του θείου (Γρ. Ξενόπουλος ) .. σ.188-189
Ιβάν ο Τρομερός & ο «πτωχεύσας» Θεός .... σ.224-225

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Παράπονο Εκκλησιάς ......................................... σ.23
Φιλέλληνες (Χλόη Αχαϊκού) ............................... σ.63 
Αναστάσιμη χαρά (Χλόη Αχαϊκού)....................... σ.88
Χριστός Ανέστη (Α. Προβελέγγιος) .................... σ.94
Η προς την πατρίδα αγάπη μου (Αρ. Βαλαωρίτης ) σ.112
Υπόσχεση ........................................................ σ.127
Πόθος ξενιτεμένου (Μ.Χ.) ............................... σ.164
28 Οκτωβρίου (Στ. Μπολέτσης ) ...................... σ.173
Από το μαύρο σύγνεφο (Δ. Σολωμός ) ............. σ.186
Πέρα ως πέρα ελληνικές (Θ. Πούλη) ............... σ.187
Χριστούγεννα (Λ. Ν. Μαλεφάκη) ...................... σ.227

ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ 
«Ευλόγησον τον στέφανον…» ............................. σ.3
«Πάτερ αγαθέ…» Προσευχή μετάνοιας ............. σ.27
 «Όπου κι αν πάω, η Ελλάδα με πληγώνει» 
(Γ. Σεφέρης )..................................................... σ.51
«Σαρκί υπνώσας ως θνητός …» ........................ σ.75
Προφητικός λόγος για τις μέρες μας 
(Σοφονίας, β΄, 1-3) ............................................. σ.99
«Εις πάσαν την γην …» ( Ρωμ. ι΄, 18)............... σ.123
«Του  σκεύους της εκλογής…» ....................... σ.147
«Υμείς γαρ επ’ ελευθερία εκλήθητε…» .......... σ.171
«Η θεόπνους γλώσσα σου δαβιτικώς 
ανεδείχθη…» .................................................. σ.197
«Χαρήτε, θνητοί!» ............................................ σ.219

ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ
Καινούριος χρόνος .............................................. σ.2
Κοντάκιον της Κυριακής του Ασώτου ................. σ.26
Μνημείο πεσόντων φιλελλήνων στο Πέτα .......... σ.50
«Εις το μνήμα…» (Αναστάσιμος Ύμνος ) .......... σ.74
Ο ανιδιοτελής Πατριώτης ................................... σ.98
Στον Απόστολο Παύλο ..................................... σ.122
Στην Ύψωση του Τιμίου Σταυρού ..................... σ.146
Ο Ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας (27/4/1942) .. σ.170

ΣΠΙΘΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΣΟΥ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
Ιανουαρίου ......................................................... σ.22
Φεβρουαρίου ..................................................... σ.47
Μαρτίου............................................................. σ.71
Απριλίου ............................................................ σ.95
Μαΐου .............................................................. σ.119
Ιουνίου & Ιουλίου ............................................. σ.143
Αυγούστου & Σεπτεμβρίου .............................. σ.167
Οκτωβρίου ....................................................... σ.191
Δεκεμβρίου .................................................... σ.236.



Μπροστά στά Χριστούγεννα

Ἐμπνευσμένοι οἱ ἄνθρωποι ἀπὸ τὴ ζωογόνα παράδοση, ἔφερναν 
τὴ χαρὰ τῆς Γιορτῆς μέσα στὸ σπίτι, νὰ τὴ μοιραστεῖ ὁλάκερη ἡ 

οἰκογένεια, γιὰ νὰ εἶναι πλήρης ἡ χαρὰ κι ἐξαγιασμένη.
Σήμερα ποὺ ὁ κόσμος ἦρθε ἀνάποδα, καθὼς σιμώνουμε στὰ Χριστού-

γεννα τρέμουμε νιώθοντας τὴν ὑλόφρονη ἀναίδεια νὰ σπιρουνιάζει τοὺς 
ἀνθρώπους καὶ νὰ τοὺς ὠθεῖ, ὄχι νὰ γυρέψουν κάτι παραπάνω ἀπὸ τὸν 
ἐπιούσιο ἄρτο, ἀλλὰ ἂν μποροῦν, νὰ καταφᾶνε ὁλόκληρο τὸν κόσμο. 

Ἔτσι, ἡ ἐπιφάνεια τοῦ Θεοῦ φέγγει γιὰ ψυχὲς τυφλές, γιὰ ἀνθρώπους 
πού, λησμονώντας τὴν προσωρινότητά τους, ἁπλώνουν λαίμαργα χέρια 
νὰ πάρουν, νὰ ἀγοράσουν, νὰ ἀποκτήσουν, νὰ χαροῦν, προδίνοντας τὴν 
ἴδια τους τὴ φύση κι ἐκβαρβαρώνοντας τὴ ζωή. 

Ξένοι πρὸς τὸ νόημα τῶν ἡμερῶν, τρέχουν παραζαλισμένοι πίσω ἀπ΄ τὴ 
«χαρά» ἀφήνοντας τὸ σπίτι, λησμονώντας τὴν οἰκογένεια, μὲ τὴν καρδιὰ 
στείρα, ξερὴ κι ἀδρανῆ, μὲ τὴν συνείδηση στομωμένη ἀπ΄ τὴ λαγνεία τῶν 
αἰσθήσεων.

Κι ὅμως! Τ΄ ἀστέρι λάμπει πάλι στὸ νυχτωμένο οὐρανό, ὁ Θεὸς σαρ-
κώνεται σ΄ ἄνθρωπο, ἡ ἀνθρώπινη φύση μας ἀγαλλιᾶται καθὼς 

δέχεται τὴν φοβερὴ τιμὴ τῆς ἀθανασίας, οἱ Μέρες ξυπνοῦν μέσα στοὺς 
ἁγνοὺς τὸ ρίγος τοῦ θείου καὶ ὁ βίος γίνεται φανερὰ ἱερός. Αὐτὴ ἡ ἀπό-
κρυφη, καὶ πάλι, πραγματικότητα εἰσχωρεῖ ἀπ΄ τὰ ρήγματα τῆς καταναλω-
τικῆς κοινωνίας καὶ συναρπάζει ψυχές, ξυπνώντας τὴν πείνα μιᾶς ζωῆς 
νοηματισμένης. 

Ἀκόμη καὶ οἱ πιὸ αἰσιόδοξοι νιώθουν τὶς μέρες αὐτὲς πόσο ἡ ζωή μας 
ἔχει γίνει βλάσφημη. Τὸ νιώθουν κι ἀναζητοῦν νὰ ξανακερδίσουν τὴν 
ἁγνότητά τους, ν΄ ἀρνηθοῦν^ γιατί ἂν δὲν ἀρχίσουν ἀπὸ τὴν ἄρνηση αὐτῆς 
τῆς κοινωνίας, ἀπὸ τὴν ἀμφισβήτηση τῶν κατευθύνσεών της, ὁ κόσμος 
ὅλος θὰ βουλιάξει στὴν ἀπελπισία κι ἡ ζωή μας θὰ φανεῖ ἄχρηστη. 

Χαρὰ σ΄ ἐκείνους ποὺ μποροῦν κι ἀκοῦνε τέτοιες μέρες τὶς 
καμπάνες μέσα τους. 

Μηνύτωρ


