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Φίλε και φίλη,

Ηυπεράσπιση των δικαιωμάτων μας
έναντι όσων πιστεύουμε ότι τα απει-

λούν αλλά και η διεκδίκηση-κατοχύρωσή
τους από τη στιγμή που συνειδητοποιούμε
ότι υφίστανται, είναι γεγονός που παρατη-
ρείται στη ζωή όλων μας. «Είναι δικό μου,

μου ανήκει, έχω το δικαίωμα να το
κάνω, δεν παραιτούμαι απ΄ αυτό,

κανείς δεν μπορεί να μου το στε-
ρήσει» κ.τ.ό. είναι εκφράσεις

οικείες σε όλους μας, αφού
συχνά τις χρησιμοποιούμε

οι ίδιοι ή τις ακούμε γύρω
μας. Η σκληρή κοινωνική
πραγματικότητα αποδο-

κιμάζει την παραίτηση από δι-
καιώματα ή, πολύ περισσότερο, την
παραχώρησή τους σε άλλους, ενώ επιδοκι-

μάζει τη χρήση και την κατάχρηση, τη διεκ-
δίκηση ή ακόμα και την αρπαγή τους από
άλλους. 

Οι ιδέες του Διαφωτισμού άνοιξαν τον
δρόμο για την κατοχύρωση των δι-

καιωμάτων του ανθρώπου, και μάλιστα των
φυσικών, όπως τα ονόμασε. Τα συντάγματα
των κρατών που στο εξής συστήθηκαν υιο-
θέτησαν σταδιακά και διακήρυξαν την κα-
τοχύρωσή τους. Έκτοτε η ατομική αλλά και
η συλλογική συνείδηση διαμόρφωνε την
τάση να αναζητά τη θεσμοθέτηση ολοένα
και περισσότερων δικαιωμάτων, ακόμα
και με την επιβολή τους, μη λαμβά-
νοντας υπόψη πάντοτε το κοινό
καλό αλλά κυρίως το ατομικό ή
της εκάστοτε ομάδας. 

Στις μέρες μας παρατηρείται
έντονα η «ασθένεια» του δι-

καιωματισμού, της διεκδίκησης
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Με τους Μαθητές μας

Ήταν δικαίωμά Του!..



δηλαδή με αυθαίρετο συνήθως τρόπο «δι-
καιωμάτων», αψηφώντας και αυτές ακόμα
τις ηθικές, θρησκευτικές, κοινωνικές αξίες,
για μας δε τους ορθόδοξους έλληνες, τις
άλλοτε παραδοσιακές και ακατάλυτες.
Μέρα με τη μέρα παρατηρείται στην κοινω-
νία μας μια διευρυμένη επιτρεπτικότητα και
ανεκτικότητα σε ό,τι καθένας επιλέγει και
επιθυμεί ως δικαίωμά του. Δεν είναι δύ-
σκολο όμως να διαπιστώσει κανείς πού μας
έχει οδηγήσει μια τέτοια ανερμάτιστη τα-
κτική (π.χ. εκτρώσεις, ομόφυλες σχέσεις,
κοινωνικό και βιολογικό φύλο κ.ά.)

Πλησιάζουν, φίλοι μου, Χριστούγεννα. Η
εορτή της ειρήνης και της αγάπης που

ήρθε να σκορπίσει στη γη ο Υιός του Θεού,
προσφέροντας σε όλους μας την ελπίδα ότι
πλέον θα είναι μαζί μας και ως άνθρωπος.
Αλήθεια, που επιβεβαίωσε στους μαθητές
Του και μετά την Ανάστασή Του. Το ότι δηλ.
θα είναι πάντα μαζί μας, εφ΄ όσον όμως,
όσοι Τον δεχθούμε, τηρούμε το θέλημά
Του, μιμούμενοι ουσιαστικά το δικό Του πα-
ράδειγμα, που άφησε κατά την παρουσία
Του στη γη. Είχε μάλιστα σε άλλη στιγμή εγ-
γυηθεί ότι όσοι ακούνε και τηρούνε το θέ-
λημά Του θα είναι ευτυχισμένοι. 

Ηιερή αυτή ιστορία, που κάθε χρόνο η
Εκκλησία μας ξετυλίγει μπροστά μας,

είναι το από αιώνες σχέδιο της σωτηρίας
μας. Ένα σχέδιο, που απαιτούσε την συνερ-
γία των προσώπων του Τριαδικού Θεού,
την πάντοτε εξασφαλισμένη και
αδιάρρηκτη. Αλλά και τη συνερ-

γασία κάποιων αγγέλων αλλά και ανθρώ-
πων, που κλήθηκαν ελεύθερα να υπακού-
σουν, όπως η Παναγία, ο Ιωσήφ, ο Πρό-
δρομος κ.ά. Ήταν βέβαια δικαίωμά τους,
όλων αυτών των ιερών προσώπων, να αρ-
νηθούν τη συμμετοχή σε ένα τόσο απαιτη-
τικό σχέδιο. Και όμως, δεν το έκαναν. Ήταν
δικαίωμά Του, πρωτίστως, του ίδιου του
Υιού και Λόγου του Θεού, να μείνει στην
αναμφισβήτητα κατοχυρωμένη θεότητά
Του, να μην λάβει –πού ακούστηκε ένας βα-
σιλιάς– δούλου μορφή, να μην ομοιάσει
στη φθαρτή ανθρώπινη φύση, και στα
αδιάβλητα έστω πάθη της. 

Κι όμως, επέλεξε να κενωθεί, να «παραι-
τηθεί» από όλα τα κυριαρχικά δικαιώ-

ματά Του, να βρεθεί με μορφή και σχήμα
ανθρώπου, να λάβει ανθρώπινη ψυχή και
να πάθει! Ναι. Να καταδεχθεί να πάθει και
μάλιστα απ΄ αυτόν τον άνθρωπο που έπλα-
σε. Προκειμένου να τον σώσει, δηλ. να τον
κάνει κατά χάριν θεό! 

Συγκλονίζει και συγκινεί κάθε ευαίσθητη
ψυχή το έργο της Θείας Αγάπης! Διδά-

σκει, πέραν των άλλων, ότι η παραίτηση
από δικαιώματα, η παραχώρησή τους, μπο-
ρεί να ευεργετήσει συνανθρώπους μας ή
να συμβάλει ακόμα στην επίτευξη ειρήνης
μεταξύ ανθρώπων και ομάδων ή να υπηρε-
τήσει το κοινό καλό, αλλά παράλληλα να
εξασφαλίσει και σ΄ εκείνον που την υιοθετεί
μια χριστομίμητη και σωτήρια πορεία. 

Ευλογημένα Χριστούγεννα!
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Κάθε Μήνα...
«ὃς, ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα Θεῷ,  ἀλλ'
ἑαυτὸν ἐκένωσε, μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος»

(Φιλιπ. β', 6-11)

(Μετάφρ.: Ο Χριστός, αν και είχε την ίδια ουσία και φύση με τον Θεό Πατέρα, δεν θεώρησε
την ισότητά του με αυτόν αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας
δούλου μορφή και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους.)
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Το ότι τον
γέννησε (τον
Χριστό) η Παρθέ-
νος σήμερα το γνω-
ρίζω. Το ότι τον γέννησε
ο Θεός προαιώνια το πιστεύω.
Κι έχω μάθει να τιμώ σιωπηλά τη γέν-
νησή του, χωρίς φιλοπερίεργες έρευνες
κι ανώφελες συζητήσεις. Γιατί, σ’ ό,τι
αφορά τον Θεό, δεν πρέπει να στέκεται
κανείς στη φυσική εξέλιξη των πραγμά-
των, αλλά να πιστεύει στη δύναμη εκεί-
νου που κατευθύνει τα πάντα. 

❆ ❆ ❆
Γι’ αυτό, λοιπόν, μπορούμε να ερευ-

νούμε ό,τι γίνεται σύμφωνα με τους
φυσικούς νόμους. Ό,τι όμως συμβαίνει
με τρόπο υπερφυσικό, να το σεβόμαστε
σιωπηλά. Όχι γιατί είναι επικίνδυνο,

αλλ’ επειδή
είναι ανερμή-

νευτο.
❆ ❆ ❆

Ο προαιώνιος Υιός
του Θεού, ο άφθαρτος και

αόρατος και ασώματος, κατοίκησε μέσα
στο φθαρτό και ορατό σώμα μας. (…)
Δέχθηκε λοιπόν ο Θεός να παρουσια-
στεί μπροστά μας με ορατή μορφή αν-
θρώπου, για να διαλύσει μ’ αυτό τον
τρόπο κάθε αμφιβολία για την ύπαρξή
του. Κι ύστερα, αφού μας διδάξει με την
αισθητή και αναμφισβήτητη παρουσία
του, να μας οδηγήσει εύκολα στην αλη-
θινή πίστη, στα αόρατα και υπερφυ-
σικά.

Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα!

Χρι
στός γεννάται

Άγ. Ιωάννης Χρυσόστομος



Mια  φιλία  είναι  πάρα  πολύ ση-
μαντική. Το να αποκαλείς κά-
ποιον φίλο σου επειδή σε στηρί-

ζει, σε κάνει χαρούμενο, είναι πάντα εκεί
για σένα, περνάτε χρόνο μαζί και έχετε
κοινές συνήθειες είναι πραγματικά κάτι
πολύ όμορφο. Στις  μέρες  μας  όμως, που
η τεχνολογία  συμμετέχει  σημαντικά  στην
καθημερινότητά  μας,  υπάρχει και  η  δια-
δικτυακή φιλία. 

Μέσα από τα μέσα επικοινωνίας, τα
οποία πλέον γνωρίζουν και  χρησιμοποι-
ούν όλοι, μπορείς να «έρθεις κοντά» με
ανθρώπους που αγαπάς και που ίσως
ζουν κάπου μακριά, αλλά μπορείς και να
γνωρίσεις και καινούργια άτομα. Το διαδί-
κτυο όμως θέλει μεγάλη προσοχή. Πρέπει
να είσαι σίγουρος με ποιον μιλάς και
ποιον  εμπιστεύεσαι. Καλό είναι να συμ-

βουλεύεσαι και κάποιον μεγαλύτερο, εάν
έχεις  αμφιβολίες για  κάτι.

Η διαδικτυακή φιλία έχει πολλές δια-
φορές από την κλασική φιλία. Μιλάς και
μοιράζεσαι τις ανησυχίες σου με κάποιον
που δεν είναι μπροστά σου. Γελάς και δια-
σκεδάζεις μαζί του, ενώ δεν είναι δίπλα
σου. Όταν χρειάζεσαι μια αγκαλιά δεν
είναι εκεί. Δεν είναι απέναντί σου, δεν βλέ-
πεις τις αντιδράσεις του σε κάτι που του
λες, σε αντίθεση με κάποιον που έχεις
μπροστά σου. 

Επίσης, εάν είσαι φί-
λος με κάποιον και έχετε
μια φυσική επαφή, είστε
μαζί στο σχολείο, βλέπε-

στε έξω, κάνετε κάποιο άθλημα μαζί, μπο-
ρείς να κάνεις περισσότερα πράγματα
από αυτά που κάνεις όταν μόνο μιλάς με
κάποιον μέσα από το διαδίκτυο. Μπορείτε
να κάνετε δραστηριότητες μαζί, να πηγαί-
νετε βόλτες, να κερδίζετε εμπειρίες. Πάνω
από όλα θα έχεις έναν άνθρωπο δίπλα
σου. Θα μπορείς  να τον αγγίξεις, να τον
αγκαλιάσεις, να κοιτάξεις τα χαρακτηρι-
στικά του προσώπου του.

Έχω γνωρίσει αρκετά άτομα μέσα από
το διαδίκτυο, τα οποία συμπαθώ. Αλλά
δεν θα άλλαζα με τίποτα τους φίλους που
έχω  στην πραγματική καθημερινή μου
ζωή. Ίσως επειδή  ξέρω πως θα είναι εκεί
όταν τους χρειαστώ και δεν θα είναι πίσω
από μια οθόνη.

✒ Βασιλική Μαρινού (Β΄ Γυμν.)

Φιλία μέσω διαδικτύου;
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Hδημιουργία φιλίας μέσω του διαδι-
κτύου έχει πλεονεκτήματα, έχει
όμως και μειονεκτήματα. 

Ένα πλεονέκτημα είναι η εύρεση φίλων
–κυριολεκτικά– από κάθε γωνιά του κό-
σμου· δηλαδή, πριν από είκοσι χρόνια θα
ήτανε ασύλληπτο να γνωρίσεις κάποιον
από μία άλλη χώρα, εκτός εάν πήγαινες σε
αυτήν την χώρα, γνώριζες ανθρώπους
εκεί και επικοινωνούσες μαζί τους μέσω
αλληλογραφίας. Ένα άλλο θετικό είναι
πως είναι ευκολότερο να γράφουμε για
τον εαυτό μας απ’ ό,τι να μιλάμε για εμάς.
Οπότε, ακόμα και όταν κάποιος ντρέπεται
να μιλήσει με κάποιον ή απλά δεν μπορεί
να μιλήσει, του είναι ευκολότερο να έχει
μια φιλία με αυτόν τον τρόπο.

Απ΄ την άλλη πλευρά όμως, υπάρχουνε
κίνδυνοι στις φιλίες μέσω διαδικτύου.
Ένας από αυτούς είναι πως, τουλάχιστον
στην αρχή, μπορεί να μην έχουμε καν δει
τον άνθρωπο με τον οποίο είμαστε φίλοι.
Έτσι, μπορεί αυτός να είναι ένας συνομή-
λικος, αλλά μπορεί να είναι κι ένας ενήλι-
κας που προσπαθεί να προσεγγίσει εφή-
βους –οι οποίοι περνάνε πιο πολύ χρόνο
στο διαδίκτυο και εμπιστεύονται περισσό-
τερο τους φίλους απ’ ό,τι τους γονείς
τους–, προκειμένου να τους πείσει να κά-
νουνε άσχημα πράγματα στους άλλους ή
στον εαυτό τους. Ακόμα, η διαδικτυακή
φιλία δεν έχει κάποια χαρακτηριστικά της
φιλίας, όπως είναι η αγάπη για τον φίλο
μου. Δηλαδή, όταν νευριάσω με έναν δια-
δικτυακό «φίλο» και δεν θέλω να του ξα-
ναμιλήσω, απλά κλείνω την συνομιλία, τον

βάζω στην μαύρη λίστα και δεν ξαναέχω
επαφή μαζί του, με αποτέλεσμα αυτός να
μην μπορεί να μου ξαναμιλήσει. Αντίθετα,
στην διά ζώσης φιλία, ακόμα και μετά τον
τσακωμό, μπορεί να βλέπω τον φίλο μου,
π.χ. στο σχολείο, και να έχουμε έτσι τη δυ-
νατότητα να μιλήσουμε και να ξανασκε-
φτούμε αυτό που μας χώρισε.

Συμπερασματικά, πιστεύω πως το κα-
λύτερο είναι μία διαδικτυακή φιλία να
συμπληρώνει μία διά ζώσης φιλία, ιδιαί-
τερα σε καταστάσεις όπως αυτές που περ-
νάμε όλοι μας τώρα.

✒ Χρήστος Ζόια (Β΄ Γυμν.)

Ηφιλία είναι από τις σημαντικότερες
και πιο ωφέλιμες σχέσεις που μπο-
ρούν να αναπτυχθούν μεταξύ δύο

ή περισσότερων ανθρώπων. Η αξία της
είναι μεγάλη. Μέσα από τα συναισθήματα
που βιώνουμε, καταλαβαίνουμε καλύτερα
τον εαυτό μας και αναπτύσσουμε σπου-
δαίες αρετές όπως ο σεβασμός, η κατα-
νόηση, η ανιδιοτέλεια και ο αλτρουισμός.
Χωρίς κάποιον φίλο να είναι έτοιμος να
συμπαρασταθεί στα προβλήματά μας, να
μας βοηθάει και να περνάμε ευχάριστα τον
χρόνο μας μαζί του, η ζωή θα ήταν πιο δύ-
σκολη και με λιγότερο ενδιαφέρον. Μέσα
από μια τέτοιου είδους σχέση, ο άνθρωπος
κατανοεί τα ελαττώματά του και βελτιώνει
τον εαυτό του.

Η εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δι-
κτύωσης άλλαξε ριζικά την κοινωνική ζωή
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των ανθρώπων. Πλέον, μπορεί να δημιουρ-
γηθεί πολύ εύκολα μια φιλία ανάμεσα σε
ανθρώπους από διαφορετικό τόπο, οι ο-
ποίοι μέσα από τον διαδικτυακό κόσμο
μπορούν να ανταλλάζουν απόψεις και να

μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Η σχέση
αυτή αρχίζει να χτίζεται ακριβώς επειδή,
μέσα από μια προσωπική σελίδα στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, δίνεται η δυνατό-
τητα σε κάποιον να μοιράζεται στιγμές της
ζωής του και από αυτές να διαφαίνονται
στοιχεία του χαρακτήρα του. Επιπλέον, το
διαδίκτυο είναι ένα μέσο κοινωνικοποί-
ησης, χάρη στο οποίο οι άνθρωποι εντάσ-
σονται σε ομάδες, συζητούν και έτσι καλ-
λιεργείται το θάρρος στην έκφραση της
γνώμης. Ειδικά τα συνεσταλμένα άτομα επι-
κοινωνούν ευκολότερα έτσι, παρά με τη
φυσική παρουσία. Τέλος, εφόσον έχει δημι-
ουργηθεί μια φιλική σχέση, ένας διαδικτυα-
κός φίλος μπορεί να δώσει συμβουλές σε
ένα πρόβλημα με περισσότερη αντικειμε-
νικότητα. 

Ωστόσο, παρά τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζουν οι διαδικτυακές φιλίες, υ-

πάρχουν και μειονεκτήματα τα οποία πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη. Μια υγιής και αλη-
θινή φιλία είναι δύσκολο να αναπτυχθεί και
να διατηρηθεί μέσα από μια οθόνη, καθώς
η ανθρώπινη επαφή είναι αναντικατάστα-
τη. Επίσης, η ταυτότητα του κάθε χρήστη
είναι αμφίβολη. Πίσω από την ανωνυμία ο
καθένας μπορεί να προσποιείται τον φίλο
και να φαίνεται ότι έχει καλή διάθεση, αλλά
οι προθέσεις του στην πραγματικότητα να
είναι κακόβουλες. Επιπλέον, στο διαδίκτυο
υπάρχει η τάση ωραιοποίησης της ζωής. Οι
ίδιοι οι χρήστες προσπαθούν να εξιδανι-
κεύσουν τα πράγματα, προβάλλοντας θε-
τικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς
τους και κάνοντάς τα να φαίνονται πιο ση-
μαντικά απ’ ό,τι είναι. Στην πραγματική ζωή,
σε μια φιλία ο καθένας έχει γνώση των ε-
λαττωμάτων του φίλου του, χωρίς να ωραι-
οποιούνται στοιχεία του χαρακτήρα του.
Άλλωστε, μια αληθινή φιλία βασίζεται στην
επίγνωση των μειονεκτημάτων και στην
προσπάθεια καλυτέρευσης του χαρακτήρα.
Εξαιτίας της έλλειψης της φυσικής επαφής,
η σχέση μπορεί να φθαρεί. Η διαδικτυακή
φιλία κάνει την επικοινωνία «απρόσωπη»
και οδηγεί στην αποξένωση των ανθρώ-
πων.

Το διαδίκτυο, λοιπόν, με ορθή διαχεί-
ριση μπορεί να συμβάλει στη σύναψη μιας
φιλίας. Παρόλα αυτά, όταν η φιλία βιώνεται
στην αληθινή ζωή και όχι μέσα από μία
οθόνη, είναι μια από τις πιο συναρπαστικές
εμπειρίες του ανθρώπου.

✒ Αγγελ. Κυριαζή (Β΄ Γυμν.)



Στα Εκ-
παιδευ-

τήριά μας
ξ ε κ ί ν η σ ε
φέτος η δι-
δασκαλία Εκ-
παιδευτικής
Ρομποτικής σε
τμήματα. Οι μα-
θητές που συμμε-
τέχουν σε αυτά
έχουν την ευκαιρία
να μάθουν μέσα από
τη σύγχρονη τεχνολο-
γία, να σκεφτούν και να
δημιουργήσουν και μάλιστα
σε ομάδες, με τρόπο ευχάριστο, ελ-
κυστικό και εποικοδομητικό γι΄ αυτούς. 

Για τα μαθήματα χρησιμοποιούνται τα και-
νούρια πακέτα της Lego Education «Spike
Prime» και οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα
να υλοποιήσουν τις ιδέες τους είτε βελτιώ-
νοντας τις προτεινόμενες κατασκευές είτε
δημιουργώντας νέες, προκειμένου να βρουν
λύση σε καθημερινές ανάγκες. 

Είναι μια εκπαιδευτική δραστηριότητα
που ενθουσιάζει και ωφελεί, καθώς, εκτός
από το μαθησιακό κομμάτι, καλλιεργούνται
και οι επικοινωνιακές και συνεργατικές δε-
ξιότητες των παιδιών.

Για τη νέα αυτή δραστηριότητα οι μαθη-
τές εξέφρασαν τη γνώμη τους και από

αυτά που μας είπαν μεταφέρουμε
εδώ τα παρακάτω, μαζί με φωτο-

γραφίες από έναν διαγωνισμό
ανάμεσα σε σκαθάρια-ρομπότ
που δημιούργησαν οι ομάδες
τους:
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Η
ρομποτική
στα Εκπαι-
δευτήριά

μας!

3, 2, 1, πάμε!

Ποιο σκαθάρι θα φτάσει πρώτο
στην γραμμή του τερματισμού;

Είναι μια εύκολη δραστηριό-
τητα, αν και χρειάζεται σκέψη.
Περιμένω στις επόμενες κατα-
σκευές να δυσκολέψει κι άλλο.

Δημήτρης Καλλίρης (Α΄ Γυμν.)

Μου αρέσει να συνδέω τα διά-

φορα εξαρτήματα για να φτιάξω

κατασκευές και να δουλεύω

στον υπολογιστή. Κάνουμε διά-

φορους διαγωνισμούς και φτιά-

χνουμε τα δικά μας ρομπότ.   

Δημήτρης Μπαρμπόπουλος

(Α΄ Γυμν.)

Επιμέλεια:
κ. Φρειδ. Ζωγόγιαννη, Εκπ/κός

Είναι ωραία η Ρομποτική γιατί με

βάζει στη διαδικασία να σκεφτώ. Ακόμα,

εξασκούμαι στη συναρμολόγηση. Σί-

γουρα θα το πρότεινα σε κάποιον φίλο

μου, γιατί πραγματικά αξίζει. 

Γιώργος Βεντούρας (Α΄ Γυμν.)
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Ξεκίνησε και φέτος στο Σχολείο μας
η λειτουργία του Ρητορικού Ομί-
λου, με υπεύθυνο τον κ. Ανάργυρο

Μποζίκα, χαρίζοντας την ευκαιρία σε ό-
ποιον μαθητή το επιθυμεί να αποκομίσει
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρίες, που α-
ποδεικνύονται πολύ βοηθητικές
τόσο στο παρόν όσο οπωσ-
δήποτε και μελλοντικά. 

Στον Ρητορικό Ό-
μιλο καλλιεργούμε
την ικανότητα του
λόγου μέσω των ρη-
τορικών αγωνισμά-
των (διττοί λόγοι,

αυθόρμητος και προσχεδιασμένος λόγος
και εκφραστική ανάγνωση) και την εξα-
σκούμε  με τη συμμετοχή μας σε σχετι-
κούς διαγωνισμούς, που έχουν ως απο-
κορύφωμα πανελλήνιες διοργανώσεις
Ρητορικού Λόγου. Καλλιεργούμε επίσης

την κριτική και δημιουργική μας σκέψη
εξετάζοντας πολύπλευρα διάφορα θέ-
ματα, αφαιρώντας «παρωπίδες» και ξε-
φεύγοντας από την πεπατημένη. Μαθαί-
νουμε να εκφραζόμαστε χρησιμοποιών-

τας σωστά την ελλη-
νική γλώσσα. Εξοι-

κειωνόμαστε με τη
δημόσια ομι-

λία, μαθαί-
νουμε να

διαχειριζόμαστε το άγχος
μας, λειτουργούμε ατομικά

αλλά και σε ομάδες και κατα-
κτάμε το «ό πλο» της πειθούς. 

Η συμμετοχή μας στον Ρη-
τορικό Όμιλο μας ωφελεί εν

τέλει σε πολλά επίπεδα και σίγουρα
συντελεί καθοριστικά στην προσπάθειά
μας να κατακτήσουμε την κορυφή του
λόγου και της έκφρασης.

Αμαλία Λατσούνη & Δήμητρα Μήνου
(Α’ Λυκ.)

Ρητορική:
Μια πρό(σ)κληση



Φ
έτος καταφέραμε να ολοκληρώσουμε
το Περιβαλλοντικό μας Πρόγραμμα, αν
και είχαμε έναν πολύ σκληρό αντίπαλο:

την επιδημία του κορωνοϊού και το επακόλουθο
κλείσιμο των σχολείων για κάποιο διάστημα.
Θέμα μας ήταν τα «Κοινωνικά Έντομα»: οι μέ-
λισσες, τα μυρμήγκια και οι τερμίτες. 

Τα έντομα αυτά, τα τόσο σημαντικά για το
περιβάλλον, κληθήκαμε να γνωρίσουμε από
κοντά. Καταρχάς θεωρητικά, αφού αναλαμβά-
ναμε εργασίες, τις οποίες παρουσιάζαμε ανά
ομάδες. Αλλά και στην πράξη, μέχρι που συλ-
λέξαμε κάποια από αυτά και φτιάξαμε και κα-
σετίνες με διαφορετικά είδη τους… Γνωρίσαμε
τη ζωή τους, τα χαρακτηριστικά και την προ-
σφορά τους. Στις τελευταίες συναντήσεις μας
είχαμε τη χαρά να είναι μαζί μας και η κ. Άρτεμις
Πυργιώτη, Γεωπόνος, με την οποία κάθε φορά
γνωρίζαμε κι από ένα μελισσοκομικό φυτό, που
στη συνέχεια προσθέταμε στο φυτολόγιό μας. 

Παράλληλα, κάθε Παρασκευή περιποιούμα-
σταν τον Σχολικό Βοτανικό Κήπο μας με πολλή
αγάπη, που μας έδινε δύναμη, γιατί η δουλειά
αυτή δεν ήταν εύκολη. Επίσης φυτέψαμε κρόκο
Κοζάνης, χρυσάνθεμα και λαχανικά: μαρούλια
και κρεμμυδάκια. Μάθαμε ακόμα να μαζεύουμε
καρπούς χωρίς να καταστρέφουμε τα δέντρα
και να ξεχωρίζουμε τους καλούς καρπούς από
τους σκάρτους. Το κυριότερο, κάτι που κά-
νουμε απαραίτητα κάθε χρόνο: Φτιάξαμε το
δικό μας βιολογικό λίπασμα για τα φυτά του
κήπου από κομπόστ, που συγκεντρώνουμε
και επεξεργαζόμαστε μόνοι μας, βοηθώντας
με αυτόν τον τρόπο το περιβάλλον ακόμα πε-
ρισσότερο. Πολύ σημαντικό ήταν ότι όλες
αυτές οι εργασίες γίνονταν σε κάθε συνάν-

Περιβαλλοντικό

τησή μας μετά τα
σ υ ν α ρ π α σ τ ι κ ά
παιχνίδια που μας
ετοίμαζε η υπεύ-
θυνη καθηγήτριά
μας κ. Αγγελική
Σακελλαρίου.

Όλα αυτά τα ό-
μορφα πράγματα δεν
θα μπορούσαμε να τα
κάνουμε χωρίς βοή-
θεια, την οποία μάς
πρόσφεραν οι δύο κα-
θηγήτριες που προ-
αναφέραμε, μαζί με
τον π. Τιμόθεο και
τον κ. Ανδρ. Κουτσό-
πουλο. Μάλιστα ο τελευταίος, εκτός των άλ-
λων, αποδείχτηκε και εξαιρετικός φωτογρά-
φος, απαθανατίζοντας κάποιες από τις αξέχα-
στες εμπειρίες που ζήσαμε. Τους ευχαριστού-
με όλους από την καρδιά μας γι΄ αυτό το υπέ-
ροχο περιβαλλοντικό ταξίδι που μας χάρισαν
και ευχόμαστε να είμαστε μαζί και στο επόμενο
Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα που θα αρχίσει,
γιατί, ευτυχώς, το ταξίδι συνεχίζεται!

Αθαν. Δημητριάδη (Α΄ Λυκ.)
& Μελ. Χατζή – Βασ. Μαρινού (Β΄ Γυμν.)

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα:
Ένα ταξίδι τέλειωσε, ένα νέο αρχίζει
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Η εκπαιδευτική εκδρομή που πραγματοποι-
ήσαμε τον Οκτώβριο στο κάστρο της Αρχαίας Κο-
ρίνθου (Ακροκόρινθος) ήταν πολύ ωφέλιμη, γιατί
μέσα από αυτήν μάθαμε πολλά πράγματα που δεν
γνωρίζαμε γι΄ αυτό το ξεχωριστό μνημείο του
τόπου μας. Μόλις αποβιβαστήκαμε από το λεω-
φορείο φτάσαμε περπατώντας στην τρίτη πύλη
του κάστρου. Εκεί καθήσαμε και ο κ. Κουτσόπου-
λος μας μίλησε σχετικά. Στη συνέχεια περπατήσαμε προς
τα πάνω, κάνοντας μια στάση για να πάρουμε το κολατσιό
μας, και συνεχίσαμε την πορεία μας, ώσπου φτάσαμε στην
κορυφή. Εκεί υπάρχει ένα μικρός πύργος. Είχε απίστευτη
θέα! Ύστερα κατεβήκαμε σε ένα ξέφωτο και παίξαμε  όλες
οι τάξεις ένα καταπληκτικό παιχνίδι στρατηγικής. Αργό-
τερα κάναμε και μια βόλτα στην πόλη της Αρχαίας Κορίν-
θου και φύγαμε ευχαριστημένοι και ανανεωμένοι.

Κάθε πρωί στο Σχολείο μας,
πριν ξεκινήσει η ροή του προ-
γράμματος των μαθημάτων,
μαθητές και καθηγητές παρα-
κολουθούμε για λίγα λεπτά το
«μήνυμα της ημέρας». Το μή-
νυμα αυτό το παρουσιάζει
κάθε φορά ένας ορισμένος κα-
θηγητής ή και μαθητές και αναφέρεται σε μια ποικιλία σημαντικών θεμάτων –κοινωνικών, επιστημονι-
κών, ηθικών, θρησκευτικών κλπ. – που συχνά αφορούν και την επικαιρότητα. Η δραστηριότητα αυτή
εμπλουτίζει τις γνώσεις μας, καλλιεργεί την κριτική μας ικανότητα, μας διαμορφώνει αλλά και μας θω-
ρακίζει πνευματικά και ηθικά. Συγχρόνως η προσωπική συμμετοχή των μαθητών στα μηνύματα αυτά
αναπτύσσει τις ρητορικές τους ικανότητες. Ειδικά φέτος αφιερώνουμε κάθε εβδομάδα ένα πρωινό μή-
νυμα στην ετυμολογία ελληνικών λέξεων, μέσω της οποίας καλλιεργούμε μία πιο ουσιαστική σχέση με
τις ρίζες της γλώσσας και του πολιτισμού μας. 
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Κάθε πρωί στο Σχολείο μας,
πριν ξεκινήσει η ροή του προ-
γράμματος των μαθημάτων,
μαθητές και καθηγητές παρα-
κολουθούμε για λίγα λεπτά το
«μήνυμα της ημέρας». Το μή-
νυμα αυτό το παρουσιάζει
κάθε φορά ένας ορισμένος κα-
θηγητής ή και μαθητές και αναφέρεται σε μια ποικιλία σημαντικών θεμάτων –κοινωνικών, επιστημονι-
κών, ηθικών, θρησκευτικών κλπ. – που συχνά αφορούν και την επικαιρότητα. Η δραστηριότητα αυτή
εμπλουτίζει τις γνώσεις μας, καλλιεργεί την κριτική μας ικανότητα, μας διαμορφώνει αλλά και μας θω-
ρακίζει πνευματικά και ηθικά. Συγχρόνως η προσωπική συμμετοχή των μαθητών στα μηνύματα αυτά
αναπτύσσει τις ρητορικές τους ικανότητες. Ειδικά φέτος αφιερώνουμε κάθε εβδομάδα ένα πρωινό μή-
νυμα στην ετυμολογία ελληνικών λέξεων, μέσω της οποίας καλλιεργούμε μία πιο ουσιαστική σχέση με
τις ρίζες της γλώσσας και του πολιτισμού μας. 

μ. Οκτωβρίου – Νοεμβρίου 2020

Και φέτος, στις 27 Οκτωβρίου, παρά τις δυσχερείς συνθή-

κες λόγω κορωνοϊού, τιμήσαμε

την εθνική μας εορτή: Καταρχάς

μας δόθηκε η ευκαιρία να εκ-

κλησιαστούμε, τιμώντας  τον

μαθητή του Αγ. Δημητρίου Άγ.

Νέστορα. Μετά παρελάσαμε (!)

στον χώρο του σχολείου και

στη συνέχεια πραγματοποι-

ήσαμε γιορτή στο προαύλιο

με ποιήματα, αφηγήσεις και τραγούδια από τη χο-

ρωδία. Κλείσαμε με την απονομή των αριστείων

και των βραβείων. Παράλληλα, οι σημαιοφόροι

και οι παραστάτες συνόδευσαν τη σημαία του

Σχολείου μας στη μαθητική κατάθεση στεφάνων

στο Ηρώο της Κορίνθου. Για μας είναι σημαντικό

να γιορτάζουμε τις εθνικές μας επετείους και να τιμούμε

τους ευεργέτες μας, γιατί αυτό αποτελεί αναπόσπαστο κομ-

μάτι της ελληνικής μας ταυτότητας, παρά την πρωτόγνωρη

και περίεργη αίσθηση που είχαμε όλοι, αφού όλα αυτά έγι-

ναν τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δηλ. μά-

σκες και αποστάσεις, όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες!..

Κανονικά συνεχίζονται οι εργασίες των τριών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στο
σχολείο μας παράλληλα με το γνωστό πρόγραμμα μαθημάτων: του Ρητορικού
Ομίλου, της Ρομποτικής και της Περιβαλλοντικής Ομάδας. Οι μαθητές που
συμμετέχουν σε καθένα από αυτά κερδίζουν σε γνώσεις και εμπειρίες, που
αποδεικνύονται πολύ βοηθητικές άμεσα και μακροπρόθεσμα. Οπωσδήποτε

πολύ σημαντικές είναι και οι κοινωνικές
σχέσεις που αναπτύσσουμε όντας μέλη
μιας τέτοιας ομάδας, οι οποίες μας λεί-
πουν τώρα, στο διάστημα της απαγόρευ-
σης κυκλοφορίας, και τις νοσταλγούμε
πολύ.

Οι Παρατηρητές: Αμαλ. Λατσούνη (Α΄ Λυκ.) 

& Π. Κουρκουλιώτης (Α΄ Γυμν.)

Η Διεύθυνση του Σχολείου έκανε σε όλους τους μαθητές του Γυμνασίου ένα ιδιαίτερο δώρο, βα-
σικό για την πνευματική ωφέλεια και οικοδομή κάθε ορθόδοξου πιστού: την Κ. Διαθήκη, σε βιβλίο
αλλά και σε CD. Την Κ. Διαθήκη τη χρησιμοποιούμε συχνά μέσα στην τάξη στο μάθημα των Θρη-
σκευτικών, αλλά η δωρεά έχει στόχο να δώσει το μήνυμα ότι η μελέτη του Θείου Λόγου έχει κεντρική
θέση στην καθημερινή μας ζωή, αφού είναι ένα ακόμα μέσο επικοινωνίας με τον Δημιουργό μας.



Ο Παπαδιαμάντης είναι ένας από τους σπου-
δαίους έλληνες λογοτέχνες, που μας έχει
χαρίσει μια σειρά χριστουγεννιάτικα αρι-

στουργήματα. Ένα από αυτά φιλοξενούμε παρα-
κάτω σε αποσπάσματα. Αποπνέει τη δυνατή αγά-
πη μεταξύ παιδιού και γονιού. Για να γνωρίσουμε
όμως την αξία του συγγραφέα και ως ανθρώπου,
θεωρήσαμε καλό να παραθέσουμε εισαγωγικά κι
ένα πολύ ενδεικτικό κείμενο που είχε γράψει ο
σύγχρονός του διακεκριμένος δημοσιογράφος Στα-
μάτης Σταματίου, περιγράφοντας πώς κάποια Χρι-
στούγεννα γνώρισε απρόσμενα τον λογοτέχνη που
αποκάλεσαν αργότερα «Πατριάρχη της ελληνικής
λογοτεχνίας», αναγνωρίζοντας τις αρετές της ψυ-
χής και του έργου του. 

Διηγείται το πώς πήγε ο Αλέξανδρος Παπαδια-
μάντης στα γραφεία της εφημερίδας «Ἀκρόπολις»
για να παραδώσει ένα χριστουγεννιάτικο διήγημά
του. Ο Σταματίου δεν τον αναγνώρισε και μάλιστα
σχημάτισε την εντύπωση ότι ήταν κάποιος άπορος
που πήγε να πάρει τις δέκα δραχμές για τα Χρι-
στούγεννα, όπως όλοι οι φτωχοί της εποχής. Ο
Παπαδιαμάντης δέχθηκε τα χρήματα, αλλά ήθελε
να δώσει και το κείμενό του. Ακολουθεί το κείμενο
του Σταματίου, όπως το έγραψε και το δημοσί-
ευσε ο ίδιος με τίτλο «Πώς τον πρωτογνώρισα».

«…Άνοιξε η πόρτα και μπήκε ένας άνθρωπος,
μάλλον υψηλός, κακοντυμένος, με υποκάμισο ζου-
λισμένο στο λαιμό, χωρίς γραβάτα, με ρούχα
οπωσδήποτε απεριποίητα και μακρύ επανωφόρι
τριμμένο. Παρά τη φτωχική εμφάνιση, τα γένια του
και τα απεριποίητα μαλλιά του, το μελαμψό του
πρόσωπο ήταν κόκκινο στα μάγουλα κι από τα
μάτια του έσταζε μια γλύκα. Εμπήκε συνεσταλμέ-
νος και δειλός.

– Ο κύριος Σταματίου;
Ενόμισα πως ήταν κανένας απ’ τους φτωχούς,

που συστημένοι εις εμέ από τη διαχείριση ήρχον-
το να πάρουν σημείωμα για να λάβουν το χριστου-
γεννιάτικο βοήθημά τους.

– Εγώ είμαι, του απήντησα, αλλά καθίστε μια

στιγμή, σας παρακαλώ, να
τελειώσω κάτι που γράφω
εδώ κι αμέσως θα σας δι-
ευκολύνω.

Εκάθισε σκυφτός με
γυρισμένο το κεφάλι και

κοίταζε διαρκώς το πάτωμα.
– Ο κακομοίρης, σκέφτηκα, φτώχεια μεγάλη θα

‘χει!
Και τον κοίταζα με βλέμμα πονεμένο και μια

συμπάθεια μεγάλη, που έφτανε μέχρι συγκινήσεως.
– Ορίστε, του είπα, άμα τελείωσα.
– Με ζητήσατε;
– Όχι, εγώ δε σας ζήτησα, αλλά ξέρω γιατί ήρ-

θατε και θα τελειώσω αμέσως τη δουλειά σας.(…)
Για να κανονίσω το ποσόν όπου θα έπαιρνε,

ηθέλησα να μάθω τα μέλη της οικογένειάς του.(…)
Για να τον βοηθήσω περισσότερο, εσκέφθηκα να
κάμω μια πλαστογραφία. Να συμπεριλάβω ως συγ-
κατοικούσας εις τας Αθήνας με αυτόν και τας αδελ-
φάς του κι έκαμα μιαν απόδειξη για τριάκοντα
δραχμές.

– Λαμβάνεις τον κόπο, του είπα, να περάσεις
από το λογιστήριο.

Ευχαρίστησε ψιθυριστά, σαν φοβισμένος και
συνεσταλμένος πάντοτε, σηκώθηκε, αλλά σα να
κοντοστεκότανε.

– Κι αυτά τι να τα κάμω; Δεν τα θέλετε;
Και μου έδειχνε κάτι χαρτιά. Νόμισα πως ήταν

πιστοποιητικά απορίας.
– Κράτησέ τα, του είπα. Εμάς δε μας χρειάζον-

ται.
Εσείστηκε, λυγίστηκε ολίγο, έκανε σκυφτός να

φύγει, ξαναγύρισε.
– Τότε, αφού δε σας χρειάζονται αυτά, εγώ με

τι δικαίωμα θα πληρωθώ;
– Δεν πειράζει, αρκούμεθα εις τον λόγον σας.

Χριστούγεννα είναι τώρα.
– Ναι, αλλά, αν δεν πάρετε αυτά, εγώ δεν μπο-

ρώ να πάρω χρήματα.
– Μα δεν τα παίρνετε εσείς τα χρήματα. Σας

τα δίνουμε εμείς!
– Ε, τότε, πάρτε κι εσείς ετούτα που μου τα ζη-

τήσατε.
Και τα άφησε σιγά και μαλακά πάνω στο τρα-

πέζι. Εσκέφθηκα, μήπως του ζήτησε τίποτα πιστο-
ποιητικά το λογιστήριο.

– Μα τι είναι επιτέλους αυτά, του λέω, και πρέ-
πει απαραιτήτως να τα πάρουμε;

– Το διήγημα των Χριστουγέννων, που μου εζη-
τήσατε.

– Το διήγημα των Χριστουγέννων… και ποιος
είστε εσείς;
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Χριστουγεννιάτικος…
Παπαδιαμάντης
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– Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης.
– Ο ίδιος;
– Ο ίδιος και ολόκληρος.
Έπεσε το ταβάνι και με πλάκωσε, η πέννα έφυ-

γε απ΄ τα χέρια μου, όλα εκεί μέσα, εικόνες, καρέ-
κλες, βιβλία, εφημερίδες, σα να στροβιλίστηκαν
γύρω μου κι έκανα ώρα να συνέλθω.

Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης! Αυτός ο πρίγ-
κηψ των Ελλήνων λογογράφων, που τον φανταζό-
μουνα ακτινοβολούντα, γελαστόν, ωραίον, καλο-
ντυμένον, ευτυχή, γεμάτον εγωϊσμό, αέρα και με-
γαλοπρέπεια, αυτός!…

Αυτός ο μαλακός, ο καλός, ο δειλός, ο φοβισμέ-
νος, και τσαλακωμένος άνθρωπος, που στεκότανε
με συστολή μαθητού επιμελούς, εκεί ενώπιόν μου!

Του έσφιξα το χέρι χωρίς να ημπορώ ούτε μια
λέξη να προφέρω. Από την ταραχή μου και τη σα-
στιμάρα μου ούτε το φως δεν άναψα. Αισθάνθηκα
ένα τρεμουλιαστό χέρι να σφίγγει το δικό μου και
τον έχασα μέσα στο σκοτάδι…

Έμεινε όμως πίσω μια μοσχοβολιά κεριού που
λιώνει εμπρός στις άγιες εικόνες, κάτι από του
καντηλιού το σβήσιμο, κάτι από θυμιατού πέρασμα
μακρινό, μακρινό πολύ…».

Ὑπηρέτρα
τοῦ Ἀλέξ. Παπαδιαμάντη

Τὴν ἑσπέραν τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέν-
νων τοῦ ἔτους… ἡ δεκαοκταέτις κόρη τὸ Οὐρανιὼ
τὸ Διόμικο, μελαγχροινὴ νοστιμούλα, ἐκλείσθη εἰς
τὴν οἰκίαν της ἐνωρίς, διότι ἦτο μόνη. Ὁ πατήρ της,
ὁ ἀτυχὴς μπαρμπα-Διόμας, ἀρχαῖος ἐμποροπλοίαρ-
χος πτωχεύσας, ὅστις κατήντησε νὰ γίνῃ πορθμεὺς
εἰς τὸ γῆράς του, εἶχεν ἐπιβῆ τῆς λέμβου του περὶ

μεσημβρίαν, ὅπως πλεύσῃ εἰς τὴν νῆσον Τσουγ-
κριᾶν, τρία μίλια ἀπέχουσαν, καὶ διαπορθμεύσῃ
ἐκεῖθεν εἰς τὴν πολίχνην ἑορτασίμους τινὰς προ-
μηθείας. Ὑπεσχέθη ὅτι θὰ ἐπανήρχετο πρὸς ἑσπέ-
ραν, ἀλλ᾽ ἐνύκτωσε καὶ ἀκόμη δὲν ἐφάνη.

Ἡ νέα ἦτο ὀρφανὴ ἐκ μητρός. Ἡ μόνη πρὸς
μητρὸς θεία της, ἥτις τῆς ἐκράτει ἄλλοτε συντρο-
φίαν, διότι αἱ οἰκίαι των ἐχωρίζοντο δι᾽ ἑνὸς τοίχου,
ἐμάλωσε καὶ αὐτὴ μαζί της διὰ δύο στρέμματα
ἀγροῦ, καὶ δὲν ὡμιλοῦντο πλέον. Ἡ νεᾶνις ἐκάθισε
πλησίον τοῦ πυρός, τὸ ὁποῖον εἶχεν ἀνάψει εἰς τὴν
ἑστίαν περιμένουσα τὸν πατέρα της, καὶ ἐκράτει τὸ
οὖς τεταμένον εἰς πάντα θόρυβον, εἰς τὰ φαιδρὰ
ᾄσματα τῶν παίδων τῆς ὁδοῦ, ἀνυπόμονος καὶ ἀνη-
συχοῦσα πότε ὁ πατήρ της νὰ ἔλθῃ.

Αἱ ὧραι παρήρχοντο καὶ ὁ πτωχὸς γέρων δὲν
ἐφαίνετο.  Τὸ Οὐρανιὼ εἶχεν ἀπόφασιν νὰ μὴ κατα-
κλιθῇ, ἀλλ᾽ ἔμεινεν οὕτως ἡμίκλιντος πλησίον τῆς
ἑστίας. Παρῆλθε τὸ μεσονύκτιον καὶ ἤρχισαν ν᾽
ἀντηχῶσιν οἱ κώδωνες τῶν ναῶν, καλοῦντες τοὺς
χριστιανοὺς εἰς τὴν εὐφρόσυνον τῆς ἑορτῆς ἀκο-
λουθίαν. Ἡ καρδία τῆς νέας ἐκόπηκε μέσα της.

―  Πέρασαν τὰ μεσάνυχτα, εἶπε, κι ὁ πατέρας
μου!…

Συγχρόνως τότε ἤκουσε θόρυβον καὶ φωνὰς
ἔξωθεν. Ἡ γειτονιὰ εἶχεν ἐξυπνήσει, καὶ ὅλοι ἡτοι-
μάζοντο διὰ τὴν ἐκκλησίαν. Ἡ δύστηνος Οὐρανιὼ
δὲν ἀντέσχεν, ἀλλ᾽ ἔλαβε τὴν τόλμην νὰ ἐξέλθῃ εἰς
τὸν σκεπαστὸν καὶ περίφρακτον ὑπὸ σανίδων ἐξώ-
στην τῆς οἰκίας, ὅπου κρυπτομένη εἰς τὸ σκότος
προέβαλε διὰ τῆς θυρίδος τὴν κεφαλήν.

Μία γειτόνισσα λάλος καὶ φωνασκὸς εἶχεν ἐ-
γερθῆ πρώτη, καὶ ἀφύπνιζε διὰ τῶν κραυγῶν της
τοὺς γείτονας ὅλους. (…) Καὶ ὁ Νταραδῆμος κατέβη
εἰς τὴν ὁδόν, προηγουμένης τῆς συζύγου του, κρα-
τούσης πάντοτε τὸν φανόν.

―  Δὲν ξέρουμε, νὰ ἦλθε τάχα ὁ γείτονας; εἶπε
τὴν στιγμὴν ἐκείνην ἡ σύζυγος τοῦ Νταραδήμου ρί-
πτουσα ἐκφραστικὸν βλέμμα πρὸς τὴν οἰκίαν τοῦ
μπαρμπα-Διόμα.

―  Σωπᾶτε, εἶπε φέρων τὸν δάκτυλον εἰς τὸ στό-
μα ὁ Ἀργυράκης, εἶπαν πὼς βούλιαξε…

―  Τί; εἶπεν ἡ σύζυγος τοῦ Νταραδήμου.
Ὁ Ἀργυράκης ἡτοιμάζετο νὰ διηγηθῇ πῶς καὶ

ποῦ τὰ ἤκουσεν, ἀλλὰ τὴν αὐτὴν στιγμὴν γοερὰ καὶ
σπαρακτικὴ κραυγὴ ἠκούσθη ἀπὸ τῆς σιγηλῆς
οἰκίας, πρὸς ἣν ἔβλεπον οἱ τρεῖς ὁμιληταί. Ἀπὸ τοῦ
σκεπαστοῦ καὶ περιφράκτου ἐξώστου, ἡ δυστυχὴς
τὸ Οὐρανιώ, εἶχεν ἀκούσει τὴν λέξιν τοῦ Ἀργυράκη
καὶ ἀφῆκε τὴν κραυγὴν ἐκείνην.

Ἡ ἄστοργος θεία, ἥτις ἀπὸ ἔτους καὶ πλέον δὲν
εἶχε καλημερίσει τὴν ἀνεψιάν της, ἤκουσε τὴν γοε-
ρὰν κραυγήν, καὶ λησμονήσασα τότε τὰ τρία στρέμ-
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ματα τοῦ ἀγροῦ, ἔτρεξε πρὸς βοήθειαν τῆς περιαλ-
γοῦς κόρης.

* * *
Περὶ τὴν μεσημβρίαν τῆς αὐτῆς ἡμέρας, ὁ

ἀτυχὴς μπαρμπα-Διόμας εἶχε φορέσει μέχρι τῶν
ὤτων καταβαῖνον ὄρθιον τὸ παμπάλαιον φέσι του,
εἶχεν ἐνδυθῆ τὴν τσάκαν του καὶ τὸ ἀμπαδίτικο
βρακί του, καὶ καταβὰς εἰς τὸν αἰγιαλόν, ἔλυσε τὴν
μικράν, ἐλαφροτάτην καὶ ὑπόσα-
θρον λέμβον, καὶ λαβὼν τὰς κώ-
πας ἤλαυνε πρὸς τὴν μεσημβρι-
νώτερον κειμένην μικρὰν νῆσον
Τσουγκριᾶν. Μόνη ἔμεινεν ἡ Οὐ-
ρανιὼ εἰς τὴν οἰκίαν, καὶ μόνος ὁ
μπαρμπα-Διόμας ἐπέβαινε τῆς
λέμβου του, ναύτης ὁ αὐτὸς καὶ
κυβερνήτης καὶ πρῳρεύς. (…) Πη-
ρέτρα ἢ Ὑπηρέτρα ἦτο τὸ ὄνομα
τῆς λέμβου, ὅπερ αὐτὸς τῇ ἔδιδε.
(…)

Καταπλεύσας εἰς τὴν τερ-
πνὴν νῆσον Τσουγκριᾶν, ὁ μπαρ-
μπα-Διόμας ἐφόρτωσεν ἐπὶ τῆς
«Ὑπηρέτρας» πέντε ἢ ἓξ ζεύγη
ὀρνίθων, κοφίνους τινὰς ᾠῶν καὶ
τυροῦ, δύο ἢ τρεῖς ἰνδιάνους, καὶ
ἄλλα τινὰ πράγματα, καὶ ἡτοιμά-
ζετο νὰ λύσῃ τὰ ἀπόγεια τῆς
λέμβου καὶ ν᾽ ἀποπλεύσῃ. Ἀλλὰ
τὴν στιγμὴν ἐκείνην προσῆλθεν ὁ κουμπάρος του
Σταθαρός, ὁ ποιμὴν τοῦ Τσουγκριᾶ, καὶ τὸν παρε-
κάλεσε νὰ τοῦ κάμῃ τὴν χάριν νὰ παραλάβῃ
ὀχληρὸν συμπλωτῆρα… «υἱὸν ὑποζυγίου» ὥριμον
πρὸς ἐπίσαξιν… ὅπως κομίσῃ αὐτὸν πρὸς ἕνα τῶν
πολυαρίθμων κουμπάρων του εἰς τὴν πολίχνην.

Ὁ μπαρμπα-Διόμας ἐσυλλογίσθη τὸ βάρος, καὶ
ἔρριψεν ἀμήχανον βλέμμα εἰς τὸ στενόχωρον καὶ
τὴν ἐλαφρότητα τῆς «Ὑπηρέτρας», ἀλλ᾽ ἀφ᾽ ἑτέρου
ἐσκέφθη ὅτι μία δραχμή, ὁ ναῦλος τοῦ ὀναρίου, ἦτο
κάτι δι᾽ αὐτόν, ἦτο ὁ καπνὸς καὶ ὁ οἶνος τῶν τριῶν
σχολασίμων ἡμερῶν τῶν Χριστουγέννων, καὶ ἀπε-
φάσισε νὰ προσλάβῃ τὸν πῶλον. Ὁ κουμπάρος Στα-
θαρὸς εὐχαριστηθεὶς τὸν ἐφίλευσεν ὀλίγα αὐγά,
μίαν μυζήθραν, καὶ ὁ μπαρμπα-Διόμας, ἐπιβιβάσας
τὸν πῶλον, ἔλαβε τὰς κώπας, καὶ ἔστρεψε τὴν πρῷ-
ραν πρὸς τὸν λιμένα. Ἀπεμακρύνθη, ἔκαμε πανιά. (...)

Ἀλλ᾽ ὁ πῶλος, ὅστις ἔβοσκεν ἡσύχως τὸ χόρτον
του, καὶ δὲν ἐφαίνετο ν᾽ ἀνησυχῇ πολὺ περὶ τοῦ διά-
πλου, αἴφνης ἐσήκωσε τὸν πόδα, ἔδωκεν ἄτακτον
λάκτισμα εἰς τὴν σανίδα… καὶ τὸ μαδέρι τῆς εὐ-
θραύστου καὶ ὑποσάθρου λέμβου διερράγη. Τὸ
ὕδωρ ἤρχισε νὰ εἰσρέῃ εἰς τὸ κύτος. Ἡ λέμβος ἤρ-

χισε νὰ βυθίζηται. Ταχὺς ὡς ἡ ἀστραπή, ὁ μπαρμπα-
Διόμας, ἀπέβαλε τὸ βαρύτερον φόρεμα, τὸν ἀμπά
του, τὸν ὁποῖον εἶχε φορέσει μόνον ἐνόσῳ ἐκάθητο
εἰς τὸ πηδάλιον, ἔγειρε πρὸς τὸ μέρος τῆς σκότας
τοῦ πανίου ἀριστερά, ἐκρεμάσθη ἐπὶ τῆς πλευρᾶς
τοῦ σκάφους καὶ κατώρθωσε νὰ μπατάρῃ τὴν λέμ-
βον. (…)

Περὶ τὰς δύο ὥρας ἔμεινεν οὕτως ὁ μπαρμπα-
Διόμας (…) Τέλος (…) ἐφάνη μακρό-
θεν ἓν ἱστίον. Ὁ μπαρμπα-Διόμας
ἤρχισε νὰ φωνάζῃ μὲ ὅσην δύνα-
μιν τῷ ἔμεινεν ἀκόμη. (…) Τέλος τὸ
τρεχαντήριον προσήγγισε καὶ ἀ-
πέλυσε τὴν λέμβον. Ὁ μπαρμπα-
Διόμας ἤκουσε κώπας πλατα-
γούσας πλησίον του, ἀλλὰ τόσον
μόνον ἤκουσεν. Εὐθὺς κατόπιν ἐλι-
ποθύμησεν.

Οἱ δύο κωπηλάται ἀνέσυραν
τὸν μπαρμπα-Διόμαν παγωμένον
καὶ ἡμιθανῆ, καὶ τὸν ἀνεβίβασαν
εἰς τὸ τρεχαντήριον. Ἀφοῦ τοῦ
ἤλλαξαν τὰ ἐνδύματα, δι᾽ ἐμπνοῶν
καὶ προστρίψεων προσεπάθησαν
νὰ τὸν ἀνακαλέσωσιν εἰς τὴν
ζωήν. Ὁ κυβερνήτης διέταξε νὰ
στρέψωσι πρῷραν πρὸς τὸν λι-
μένα, ὅπως τὸν ἀποδώσωσι νε-
κρὸν ἢ ζῶντα εἰς τοὺς οἰκείους

του. Τέλος ὁ πτωχὸς ναυαγὸς ἤνοιξε τοὺς ὀφθαλ-
μούς. (…)

Ὑπέφωσκεν ἤδη ἡ ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων,
καὶ ἡ θεία εἰς μάτην προσεπάθει νὰ παρηγορήσῃ
τὴν σφαδάζουσαν ὑπὸ ἄλγους Οὐρανιώ. Ἀλλ᾽ ἡ σύ-
ζυγος τοῦ Νταραδήμου ἐλθοῦσα τότε ἀνήγγειλεν
ὅτι ὁ μπαρμπα-Διόμας ἐναυάγησε μέν, ἀλλ᾽ ἐσώθη,
καὶ ὅτι ἔφθασεν ὑγιής. Ὁ Ἀργυράκης καὶ ἄλλοι τινὲς
ἀγρόται εἶχον ἴδει, φαίνεται, μακρόθεν τὴν ἀνα-
τροπὴν τῆς λέμβου, καὶ ἐντεῦθεν διεδόθη ὅτι ὁ
γέρων ἐπνίγη. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐνύκτωσε, δὲν εἶδον καὶ
τὸ σωστικὸν καὶ οἰνοφόρον τρεχαντήριον.

Ὁ μπαρμπα-Διόμας, ἐλθὼν μετ᾽ ὀλίγον καὶ ὁ
ἴδιος, ἐνηγκαλίσθη τὴν κόρην του. Ὤ, πενιχρὰ ἀλλ᾽
ὑπερτάτη εὐτυχία τοῦ πτωχοῦ! Τὸ Οὐρανιὼ ἔχυνεν
ἀκόμη δάκρυα, ἀλλὰ δάκρυα χαρᾶς. Ὁ πατήρ της
δὲν τῆς εἶχε φέρει οὔτε αὐγὰ οὔτε μυζῆθρες οὔτε
ὄρνιθες, ἀλλὰ τῆς ἔφερε τὸ σκληραγωγημένον καὶ
θαλασσόδαρτον ἄτομόν του καὶ τὰς δύο στιβαρὰς
καὶ χελωνοδέρμους χεῖράς του, δι᾽ ὧν ἠδύνατο
ἀκόμη ἐπί τινα ἔτη νὰ ἐργάζηται δι᾽ ἑαυτὸν καὶ δι᾽
αὐτήν.
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– Μαρία, την έκανες την άσκηση στα μαθη-
ματικά;

Η Μυρτώ είχε έρθει στο θρανίο και την κοί-
ταζε παρακλητικά. 

– Ναι, ήταν δύσκολη, μου πήρε ώρα να τη
λύσω, της απάντησε κακόκεφα. Και, βιαστικά,
για να αποφύγει άλλη κουβέντα, άνοιξε την
τσάντα και της έδωσε το τετράδιο. Η Μυρτώ
ευχαρίστησε μουδιασμένη, το πήρε και γύ-
ρισε στη θέση της.

Άλλη φορά η Μαρία είχε καθήσει μαζί της
και της είχε εξηγήσει ό,τι δεν καταλάβαινε. Το
ήξερε πως η συμμαθήτριά της δεν το είχε με
τα θετικά μαθήματα. Και ήξερε και ότι οι γο-
νείς της δεν είχαν την οικονομική άνεση να
βοηθήσουν την κόρη τους με φροντιστήρια,
όπως έκαναν οι δικοί της γι΄ αυτήν. 

Μα τώρα η Μαρία δεν είχε διάθεση. Πάλι
λογόφερε με τη μάνα της το πρωί. Όλο συμ-
βουλές και υποδείξεις. Δεν ήταν πια μικρό
παιδί…

Άρχισε το μάθημα. Το ένα μετά το άλλο.
Ένιωθε όλο και πιο πεσμένη. Προστέθηκε και η
κούραση… Με ανακούφιση άκουσε το κουδούνι
για το σχόλασμα. 

Βγήκε γρήγορα από το σχολείο και πήρε τον
δρόμο για το σπίτι. Η ματιά της έπεσε στις βιτρί-
νες. Είχαν αρχίσει να στολίζουν χριστουγεννιά-
τικα. Μα, από τώρα; Σκέφτηκε την ημερομηνία.
20 Νοεμβρίου. Δεν ήταν νωρίς. Σε ένα μήνα θα
είναι Χριστούγεννα. Πώς δεν το είχε συνειδητο-
ποιήσει; Ναι, έρχονται τα Χριστούγεννα, η ζεστή
γιορτή της αγάπης!..

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε… Χριστός επί
γης, υψώθητε», της ήρθαν στη σκέψη τα λόγια
του χριστουγεννιάτικου ύμνου, που είχε μάθει
από μικρή και της άρεσε πολύ. Ήξερε τι σήμαι-
ναν: Ο Χριστός έρχεται στη γη, υψωθείτε οι άν-
θρωποι από τις ανθρώπινες αδυναμίες, για να
Τον υποδεχτείτε.

Και πώς θα τα υποδεχόταν αυτή τα Χριστού-
γεννα; Πώς ήταν μέσα της; Δεν χρειαζόταν πολλή
ώρα για να το σκεφτεί. Πώς ακουμπάς ένα τετρά-
διο, που σιγά σιγά πλακώνεται κάτω από μία
στοίβα άλλα τετράδια και χαρτιά; Έτσι ένιωθε

την καρδιά της. Να ασφυκτιά κάτω από βάρη,
σκόνες και βρομιά: αμέλεια, λάθη, παραλείψεις,
αμαρτίες… Είχε καιρό να προσευχηθεί καλά, να
διαβάσει κάτι ωφέλιμο για την ψυχή της, να εξο-
μολογηθεί στον πνευματικό της. Αναλογίστηκε

τη συμπεριφορά της και τις σκέψεις της τον τε-
λευταίο καιρό. Στο σχολείο, μέσα στο σπίτι. Ει-
δικά εκεί. Όλο τσακωμούς με τους δικούς της…
Όπως με τη μητέρα της το πρωί. Ναι, δεν πήγαινε
καλά. Την είχε πάρει η κάτω βόλτα. Δεν ήταν ευ-
χαριστημένη από τον εαυτό της. Χρειαζόταν
άμεση αλλαγή πλεύσης…

✦ ✦ ✦
Έφτασε σπίτι και βρήκε τη μητέρα της στην

κουζίνα. Πήγε κοντά. 
– Με συγχωρείς για το πρωί. Έκανα λάθος,

της είπε, και, όταν εκείνη γύρισε και την κοίταξε
απορημένη, της έσκασε στο μάγουλο ένα φιλί.

Έτρεξε στο δωμάτιό της και στάθηκε μπρο-
στά στην εικόνα του Κυρίου πάνω από το κρε-
βάτι της. Τον κοίταξε, είπε δυο λόγια προσευχής
κι έδωσε μια υπόσχεση. Θα προσπαθούσε να
διορθώσει. Να ξαναβρεί την ψυχή της. Και από
αύριο θα πρότεινε στη Μυρτώ να βρίσκονται μια
ώρα, για να της εξηγεί ό,τι χρειαζόταν… 

Της ήρθαν πάλι στο μυαλό τα λόγια του
ύμνου. Ένιωσε μέσα της μια ζεστασιά… Θα ετοι-
μαζόταν! Θα έκανε αληθινά Χριστούγεννα! 

Α.Α.

Xρονογράφημα

Θα έκανε αληθινά
Χριστούγεννα!



Pendant quelques mois, toute l'hu-

manité se trouve sous le régime

d'une pandémie. À cause de ce

virus, nous devons changer nos habitudes.

Un de ces changements est l'utilisation du

masque obligatoire qui joue un rôle domi-

nant dans notre vie. Malgré que ce mesure

nous limite et nous ne pouvons pas respirer

facilement comme en amont, il y a des

avantages importants. D'abord nous proté-

geons nous-mêmes et nos proches, car le

masque ne permet pas la transmission du

virus. En restant sains, nous assurons la

santé de nos grands-parents qui sont plus

vulnérables. Six heures dans la salle sans le

masque, l'infection serait certaine. En

général, grâce au port de masque nous

pouvons aussi nous protéger contre la

grippe. Bien sûr, pour avoir le résultat désiré

il faut que tous les élèves et les professeurs

le portent correctement, c'est-à-dire couvrir

le nez et la bouche. Étant donné que le

masque est nécessaire, on peut le consid-

érer comme un accessoire qui peut être

combiné et fait un joli ensemble avec les

vêtements. Ça c'est très amusant! Finale-

ment, nous, les enfants, en utilisant le

masque pendant le cours, nous contribuons

à la limitation de l'expansion de cette

pandémie.
Αγγελ. Κυριαζή

Témoignages de nos élèves
de deuxième classe

de notre collège

Les écoles ont commencé et les élèves
doivent porter des masques. Le cours
est différent et difficile. Nos profs

nous permettent de faire des pauses pour
quelques minutes. Mais tous les élèves
doivent comprendre que le port du masque
est bon pour notre santé. En portant le
masque nous protégeons nos camarades et
notre famille. Enfin tout ira bien et nous
serons en bonne santé!

Ουρ. Μακρή

Cette année scolaire est différente. De
nombreuses personnes sont vic-
times d'une pandémie qui s'appelle

coronavirus et pour cette raison nous de-
vons porter le masque. Cela peut être diffi-
cile, bizarre et beaucoup de fois
insupportable mais bon pour notre santé.
Toutefois, nous devons aider nos familles et
nos camarades à être protégés par cette
maladie.

Ευγ. Παπανικολάου

Le cours masqué
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Le port du masque n'est pas facile; il
est bizarre et insupportable mais
aussi drôle et amusant. Ά l'école tout

le monde porte des masques. L'utilisation
d'un masque nous protège du coronavirus
et en même temps elle protège notre
famille, nos grands-parents, nos professeurs
et nos camarades. Alors on doit porter notre
masque!

Mελ. Πρωτόπαπα & Μελ. Χατζή

Récemment le gouvernement nous
oblige à porter des masques pres-
que partout, même dans la classe.

Cela rend le cours difficile, différent, insup-
portable mais quelques fois amusant!

Α. Γεωργίου, Π. Πάνου, 
Χρ. Ζόια, Δ. Μερτζάνης

Le port du masque pendant le cours
est difficile et bizarre pour nous et
nos profs mais on doit le porter pour

protéger nos familles et nos grands-parents.
Mάρ. Βασιλείου

S.O.S! Covid-19! Protégez-vous! Portez
le masque! C'est difficile mais c'est
bon pour la santé. Pensez-vous à vos

grands-parents, à vos parents et à vos cama-
rades! En classe, écoutez les professeurs,
suivez les ordres des médecins et restez en
bonne santé!

Αργ. Γκίλλας

Le cours masqué est difficile surtout
pour nous qui portons des lunettes.
En même temps quelquefois il peut

devenir amusant parce que nous n’écou-
tons pas bien nos professeurs et nos cama-

rades. Mais nous protégeons notre
famille et les personnes âgées.

Βασ. Μαρινού

Les masques sont nécessaires pour
notre protection et la sécurité des
autres mais ils sont inconfortables

et ennuyeux. Pendant le cours nous ne
pouvons pas nous concentrer et respirer

bien. Tout cela vaut la peine car il nous
protège de ce mauvais virus.

Παν. Σιδέρης

Je n'aime pas porter le masque à l'école.
C'est très difficile pour moi parce que
je ne peux pas respirer bien. Ά la fin de

mes cours j'ai mal à la tête tous les jours. Ce
n'est pas amusant mais les médecins nous
disent qu'il faut protéger notre famille, nos
professeurs et nos amis. Alors nous devons
porter le masque dans la classe pour être en
bonne santé!

Γιώργ. Αλαβέρας

Κείμενα μαθητών Β΄ Γυμνασίου
Επιμέλεια: κ. Κ. Κουτλάκη, Εκπ/κός
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Η μετανάστευση των πουλιών είναι ένα μικρό
«θαύμα», που κρύβει πολλά αξιοθαύμαστα μυ-
στικά. Πραγματικά αξίζει κανείς να διαβάσει γι΄
αυτό. Γι΄ αυτό κι εμείς καταγράψαμε τα είδη των
μεταναστευτικών πτηνών της χώρας μας, ανακα-
λύψαμε για ποιους λόγους μεταναστεύουν και σε
ποιους τόπους πηγαίνουν. Ας δούμε, λοιπόν, μαζί
κάποια από αυτά τα στοιχεία!

Ημετανάστευση ή αποδημία αναφέρεται στην
τακτική των πουλιών (συνήθως εποχική) να τα-

ξιδεύουν προς και από μια δεδομένη περιοχή σε
κάποια άλλη. Αφορά το σύνολο ή μέρος ενός συγ-
κεκριμένου πληθυσμού πουλιών. Το πιο συνηθι-
σμένο μοτίβο μετακίνησης των μεταναστευτικών
πτηνών είναι η μετακίνηση προς τον βορρά για να
αναπαραχθούν κατά τους πιο θερμούς μήνες και η
επιστροφή στον νότο για να περάσουν εκεί τον χει-
μώνα. 

Κάθε χρόνο το Φθινόπωρο, εκατομμύρια που-
λιά κάνουν με απόλυτη επιτυχία το ίδιο ακριβώς τα-
ξίδι! Το ταξίδι προς τις πιο θερμές περιοχές, κυρίως
της Αφρικής. Προσανατολίζονται με τη βοήθεια
συγκεκριμένων σημείων. Μπορεί να είναι κάποια
ουράνια σώματα, όπως ο Ήλιος, η Σελήνη ή τα αστέ-
ρια, ίσως οι θάλασσες, τα βουνά, τα ποτάμια… Συ-
νήθως κινούνται κατά μήκος καθιερωμένων οδών,
που είναι γνωστές ως μεταναστευτικοί διάδρομοι,
και που επιλέγονται και καθορίζονται από τους πα-
ραπάνω παράγοντες. Μετά τον Φεβρουάριο, όπου
οι καιρικές συνθήκες αρχίζουν να καλυτερεύουν,
επιστρέφουν ξανά στην Ευρώπη, για να ζευγαρώ-
σουν, να φτιάξουν τις φωλιές τους, να μεγαλώσουν
τα μικρά τους και να αναχωρήσουν εκ νέου... 

Καθώς προχωράει το φθινόπωρο, τα μετανα-
στευτικά πουλιά φεύγουν ομαδικά από τους τό-
πους αναπαραγωγής τους, για να περάσουν τον
χειμώνα σε εύκρατο κλίμα. Αυτές οι μετακινήσεις

πραγματοποιούνται σε συνάρτηση με τις αλλαγές
στη διαθεσιμότητα τροφής, στην κατάσταση των

οικοτόπων ή στις καιρικές συνθήκες.

Αποδημητικά πτηνά στην Ελλάδα
Λόγω του εύκρατου μεσογειακού κλίμα-

τος και της βιοποικιλότητας της χώρας μας,
χιλιάδες πτηνά αποδημούν στην Ελλάδα. Το

φθινόπωρο μεταναστεύουν
από τις περιοχές της Βόρειας
Ευρώπης, όπως η Σκανδινα-

βία, αλλά και από βορειοανατολικές περιοχές, όπως
η Σιβηρία. Την άνοιξη έρχονται από τις θερμές
χώρες της Αφρικής στη χώρα μας. Οι κυριότεροι
υδροβιότοποι της Ελλάδας, όπου αναζητούν κατα-
φύγιο τα πουλιά, είναι το Δέλτα των ποταμών Έ-
βρου, Νέστου και Αξιού, η Μικρή και η Μεγάλη
Πρέσπα, οι λίμνες Βιστονίδα, Κορώνεια και Βόλβη.
Μεταναστευτικά ή αποδημητικά είδη πτηνών της
χώρας μας είναι: το χελιδόνι, ο πελεκάνος, ο πελαρ-
γός, ο ερωδιός, η αγριόπαπια, η αγριόχηνα, ο κύ-
κνος, ο σταχτοτσικνιάς, ο λευκοτσικνιάς, το βου-
τηχτήρι.

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα της απο-
δημίας:

Η μετανάστευση εμφανίζει τα εξής πλεονεκτή-
ματα: Αύξηση δυνατότητας εύρεσης τροφής
χάρη στη μεγάλη διάρκεια της ημέρας, μείωση του
κινδύνου θήρευσης λόγω των μικρών θηρευτικών
πληθυσμών, μείωση του κινδύνου ασθενειών,
επειδή οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές για τα παρά-
σιτα, εύρεση επαρκούς χώρου για αναπαρα-
γωγή.

Μειονεκτήματα της μετανάστευσης είναι: α.
Λόγω του ότι οι αγρότες σε ορισμένες τροπικές πε-
ριοχές χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες εξαιρε-
τικά τοξικών φυτοφαρμάκων, πολλά πουλιά πε-
θαίνουν. β. Ο νυκτερινός ουρανός «καλύπτεται»
από τον τεχνητό φωτισμό των πόλεων σε όλο τον
κόσμο. Όταν πετούν πάνω από τις πόλεις, κάποια
πτηνά ελκύονται από τον έντονο φωτισμό, απο-
προσανατολίζονται και θανατώνονται από σφο-
δρές προσκρούσεις. γ. Τα άσχημα καιρικά φαι-
νόμενα, δηλ. καταιγίδες, ομίχλη και έντονη βροχή,
αυξάνουν τη θνησιμότητα κατά την πτήση.

Αγγ. Κυριαζή (Β΄ Γυμν.)
Επιμέλεια: κ. Ευτ. Σακελλαρίου, Εκπ/κός

οι
φυσικές

επιστήμες
στη ζωή μας

Μεταναστευτικά Πτηνά
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– Στόλισα και το αυτοκίνητοφέτος για τις γιορτές.
– Αλήθεια; Πώς;
– Άναψα όλα τα λαμπάκια… της βενζίνης,της μπαταρίας, του σέρβις!..

Ένας δικαστής, που εκδικάζει μιαυπόθεση λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ρω-τάει τον κατηγορούμενο:
– Γιατί βρίσκεστε εδώ;
–Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς τα χριστου-γεννιάτικα δώρα!
–Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα. Πόσοπιο νωρίς ψωνίσατε, κύριε;

– Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα…

ΑΝΕΚΔΟΤΑ

Ερώτηση 1: Από ποια χώρα προέρχεται το φυτό
αλεξανδρινό; 
Α.Από το Μεξικό Β.Από τα Νησιά του Πάσχα Γ.Από
την Κίνα Δ.Από τη Χαβάη 

Ερώτηση 2: Το πρώτο στολισμένο δέντρο εμφα-
νίστηκε στη Γερμανία το 1539. Τα πρώτα στολίδια
ήταν... 
A.καμπάνες Β.μπάλες Γ.συσκευασμένα φαγητά
Δ.φιόγκοι 

Ερώτηση 3: Ποια είναι τα ονόματα των τριών
Μάγων; 
Α.Μελχιόρ, Γκασπάρ και Βαλτάσαρ Β.Μελχιόρ, Βαλ-
τάσαρ και Σίμων Γ.Γκασπάρ, Ιονάθαν και Βαλτάσαρ 

Ερώτηση 4: Πού βρίσκονται τα Νησιά των Χρι-
στουγέννων; 
A.Στην Καραϊβική Β.Στον Ινδικό Ωκεανό Γ.Στον Ει-
ρηνικό Ωκεανό Δ.Υπάρχουν δύο νησιά, ένα στον
Ινδικό και ένα στον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Ερώτηση 5: Ποιο μετεωρολογικό φαινόμενο συν-
δέεται με τα Χριστούγεννα; 
A.Οι νοτιάδες στο ΒΑ Αιγαίο Β.Ο τυφώνας Κatrinα
Γ.Το φαινόμενο El Niño 

Ερώτηση 6: Τι είναι η σμύρνα, ένα από τα τρία
δώρα που προσέφεραν οι Μάγοι; 
A.Ρητίνη από ένα φυτό, τη μύρα Β.Ένα μέταλλο
Γ.Ρητίνη από έλατο

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ

(Μπορείτε να το παίξετε και σε ομάδες.) 
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Λύσεις παρόντος τεύχους

ΒΡΕΣ ΤΙΣ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ:Το ψωμί, το γάλα, το κάδρο, η ζάρα στον καναπέ, ένα φύλλο στο φυτό.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ:  1:Σωστό το Α. Από εκεί ο Joel Poinsett , πρώτος πρέσβης
των ΗΠΑ στο Μεξικό, έστειλε το φυτό αυτό στον Βοτανικό Κήπο της Φιλαδέλφεια, γι΄ αυτό το
αλεξανδρινό στα αγγλικά ονομάστηκε «Poinsettia».   2:Τα πρώτα στολίδια ήταν συσκευασμένα
φαγητά ή είδη ρουχισμού ή άλλα χρήσιμα είδη, που στο πέρασμα των χρόνων και με την άνοδο
του βιοτικού επιπέδου εξελίχθηκαν μόνο σε διακοσμητικά αντικείμενα.   3:Σωστό το Α.   4:
Σωστό το Δ. Και τα δύο νησιά τα ανακάλυψαν Άγγλοι ναυτικοί σε περίοδο Χριστουγέννων. To
ένα από αυτά βρίσκεται στην Αυστραλία, το άλλο ανατολικά από τις Φιλιππίνες. Κοινά τους χα-
ρακτηριστικά είναι το όνομα και το κλίμα. Διαφορά: απέχουν μεταξύ τους περίπου 5.000 χιλιό-
μετρα!   5:Το φαινόμενο El Niño, που επαναλαμβάνεται τακτικά εδώ και αιώνες. Σε αυτό
αποδίδονται ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλον τον κόσμο. Του δόθηκε αυτό το όνομα, γιατί
στα ισπανικά El Niño σημαίνει το παιδί και ειδικότερα το θείο Βρέφος, επειδή το φαινόμενο συμ-
βαίνει κοντά στα Χριστούγεννα.   6:Είναι η ρητίνη ενός φυτού, της κομμιφόρας μύρας ή μύρρας
(Commiphora myrrha), και αλλιώς λεγόταν και μύρο. Το φυτό είχε εξαπλωθεί από την Αν. Αφρική
ως την Ινδία. Η σμύρνα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμη κατά τους βιβλικούς χρόνους και χρησιμοποι-
ούνταν ως θεραπευτική ουσία και ως συστατικό αρωμάτων.

A.

B.

ΒΡΕΣ ΤΙΣ 5 ΔΙΑΦΟΡΕΣ
που έχουν οι παρακάτω εικόνες.



ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
Ευκαιρία επανεκκίνησης, σ.3-4. Ανάσταση σε

καιρούς πανδημίας, σ.27-28. «Επιδημία Πνεύμα-
τος αγίου» σ.51-52. Χρέος μας να τη μακαρί-
ζουμε, σ.75-76. Ό,τι πεις! σ.99-100. Ήταν
δικαίωμά Του, σ.123-124.

«ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ»
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ  ΑΓΙΟΥΣ  

(Μ.-Α. Ανδρέου, Δ. Κόντη, Χρ. Γεραρής & Α.
Δημητριάδη)

Άγ. Γόρδιος & Οσ. Μαρία η μετονομασθείσα
Μαρίνος, σ.8. Άγ. Αμφιανός και Αιδέσιος & Άγ. Κο-
δράτος Κορίνθου, σ.39. Άγ. Τιμόθεος και Μαύρα
& Απ. Ιούδας, σ.63. Όσ. Ευγένιος Γιαννούλης ο Αι-
τωλός & Άγ. Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός,
σ.83. Άγ. Διονύσιος Αρεοπαγίτης & Όσ. Μελέτιος,
σ.112. 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ–ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Στο Θείο Πάθος, σ.28. Μαρτυρίες Αναστά-

σεως του Κυρίου, σ.29-31. Μη μείνωμεν έξω,
σ.32-33. Αγωνιστές του Υψηλάντη στην Ελβετία,
σ.42-43. Ιω. Καποδίστριας: Ήρωας της Ευρώπης,
σ.44. «Να πεθάνουμε για το Καστελλόριζο;» (Ι.
Πρετεντέρης) σ.86. Γράμμα από το μέτωπο των
Βαλκανικών Πολέμων (Χ. Τσιρκινίδης) σ.110-111.
Τι είπαν οι ξένοι για το Ελληνικό ΟΧΙ, σ.114-115.
Το χιούμορ του τελεσιγράφου (Κ. Βάρναλης)
σ.116-117. Ακμαίο χιούμορ στο Έπος του ΄40,
σ.119. Χριστός γεννάται (Άγ. Ιω. Χρυσόστομος)
σ.125. Χριστουγεννιάτικος …Παπαδιαμάντης,
σ.134-136.

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
Η οθόνη στη ζωή μας (Δ. Μήνου & Β. Χαλήλ)

σ.6-7. Ρήτορες στην τάξη (Α. Δημητριάδη, Α. Λα-
τσούνη, Π. Μαρινός, Γ. Παπαγεωργίου) σ.10. Απο-
χαιρετώντας το Σχολείο για το καλοκαίρι (Χρ.
Γεραρής, Α. Δημητριάδη, Π. Μαρινός, Κ. Κουρ-
γιαλής, Γ. Παπαγεωργίου, Ν. Κράντας) σ.53-55. Η
τέχνη στο σημερινό σχολείο (Σπ. Μπουχούτσος)
σ.57. Περιπέτεια στο μουσείο: μια διαφορετική

εκδρομή. Χρ. Γεραρής) σ.64-65. Ημ. Μνήμης Γε-
νοκτονίας Ποντίων: Δεν Ξεχνώ (Γ. Νικολόπουλος)
& Το κόκκινο χιόνι (Γ. Χατζής) σ.66-67. Τα δελφι-
νάκια του Αμβρακικού (Α. Ανδρέου) σ.87. Κατα-
σκηνωτικά Σεμινάρια 2020: Επιδημία Πνεύματος
αγίου, σ.78-82. Οι νέοι μπροστά στην επιλογή
επαγγέλματος (Σπ. Μπουχούτσος) σ.90-91. Έξι
τεχνικές μνήμης (κ. Επ. Μιχαηλίδου) σ.101. Υγιει-
νές συνήθειες για δυνατούς μαθητές (Δ. Μήνου)
σ.102-103. Τεχνητή νοημοσύνη: μια κριτική
ματιά (Ε. Αγγελή) σ.104. Η Ρομποτική στα
Εκπ/ριά μας (κ. Φρ. Ζωγόγιαννη) σ.129. Ρητο-
ρική: μια πρό(σ)κληση (Α. Λατσούνη, Δ. Μήνου)
σ.130.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Ευγένεια, μια σπουδαία αρετή (Δ. Μήνου, Κ.
Κουργαλής, Χρ. Γεραρής, Π. Μαρινός, Α. Δημη-
τριάδη, Α. Λατσούνη) σ.16-17. Κορωνοϊός - Προ-
τιμώ το σχολείο μου (Ε. Παπανικολάου & Μ.
Βασιλείου) σ.34. Ένα καλό βιβλίο (Γ. Κληρής & Μ.
Αντωνοπούλου) & Φίλοι καλοί (Ν. Μπουχού-
τσου) σ. 58-59. Σκέψεις για αυτογνωσία (Σπ.
Μπουχούτσος, Δ. Μήνου, Α. Λατσούνη) & Αντι-
μέτωποι με τις μεταβολές της ζωής (Α. Χατζή)
σ.88-89. Συλλογική ευθύνη για την οικονομική
ύφεση (Μ. Αντωνοπούλου, Κ. Νόσση, Ε. Παλαι-
τσάκη, Β. Χουρσαλά) σ.106-107. Φιλία μέσω δια-
δικτύου; (Β. Μαρινού, Χρ. Ζόια, Α. Κυριαζή)
σ.126-128.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
(Επιμέλεια: κ. Ανδρ. Κουτσόπουλος & κ. Αγγ.

Σακελλαρίου, Εκπ/κοί)
Η Ομάδα εν δράσει! (Σ. Χασάπη, Ι. Κουργια-

λής, Μ. Μπάρτζη) σ.19. Γνώση, εργασία, παιχνίδι
(Α. Δημητριάδη, Ε. Παπανικολάου) σ.35. Ένα τα-
ξίδι τέλειωσε, ένα νέο αρχίζει! (Α. Δημητριάδη,
Μ. Χατζή, Β. Μαρινού) σ.131.

ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
(Επιμέλεια: κ. Φρ. Ζωγόγιαννη, Εκπ/κός)
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Νεράκι (Ελ. Αγγελή) σ.11. Σας ενδιαφέρει η
αστρονομία; (Χρ. Γεραρής) σ.45. Ο κόσμος των
αστεριών (Μ. Χαμάλη) σ.68-69. Μεταναστευτικά
πτηνά (Α. Κυριαζή) σ.140. 

ΜΙΛΑΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
Ξενικές λέξεις στο λεξιλόγιό μας (Ελ. Αν-

δρέου) σ.21. Διαφυλάσσοντας τη γλώσσα μας (Φ.
Χατήρα) σ.118.  

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δεκ. 2019-Ιαν. 2020: Παρουσία του Σχο-

λείου στην εκδήλωση Σώματος Στρατιωτικών Ιε-
ρέων για την επέτειο 190 χρόνων. Συμμετοχή
στον «Διαγωνισμό Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτι-
σμού» Εκπ/ρίων «Ελληνική Παιδεία». Εκκλησια-
σμός-ι. Εξομολόγηση. Παρουσίαση Λ. Μαρκού-
δη για τους Αγ. Τόπους. Χριστουγεννιάτικη Γιορ-
τή Βρεφονηπιακού και Νηπιαγωγείου.  Εκδρομή
στο ΜEC Παιανίας. Εκκλησιασμός & Γιορτή Τριών
Ιεραρχών. Πρόβες παρουσίασης της Ελένης του
Ευριπίδη. Συμμετοχή σε  Διασχολικούς Αγώνες
Ρητορικής. Επίσκεψη στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος, Παρακολούθηση ομιλίας Καθηγ. Harvard
Χρ. Μαντζώρου (Α. Λατσούνη, Χρ. Γεραρής, Αγ.
Σιάχρα) σ.12-15.

Φεβρ.-Μαρτ.: Χειροτονία π. Δημ. Μπαλά.
Καλλιτεχνικό Αφιέρωμα στη μητέρα. Εκκλησια-
σμός Αγ. Φιλοθέης. Συμμετοχή στον 1ο Διαγωνι-
σμό Ορθογραφίας & Ελλ. Γλώσσας Περιφ. Πελ/
σου. Τσικνοπέμπτη στο Ναύπλιο-Άγ. Λουκά. Επι-
λογή της Θεατρικής Ομάδας για συμμετοχή στο
9ο Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχ. Δράματος
Μεσσήνης. Καθ. Δευτέρα στο Άγιο Όρος. Συμμε-
τοχή στο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρι-
σης Λυκείων. Παρακολούθηση θεατρικής παρά-
στασης «12 ένορκοι» από τον Ρητορικό Όμιλο (Ε.
Ανδρέου, Α. Κυριαζή, Γ. Νικολόπουλος) σ.36-38.

Απρ.-Μαΐου: Τηλεκπαίδευση. Ο «Κυβερνή-
της» της καραντίνας. Σεμινάρια Ελληνοαμερικα-
νικής Ένωσης. Εκκλησιασμός Απόδοσης Πάσχα.
Εξετάσεις Υποτροφιών. Μέτρα υγιεινής κατά κο-
ρωνοϊού. Γράμμα Συλλόγου Παραπληγικών. Σε-
μινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Δ.
Μήνου, Ν. Μπουχούτσου) σ.60-62.

Ιουν.-Ιουλ.: Εξετάσεις Πληροφορικής. Απο-
χαιρετιστήρια εκδήλωση. Εκκλησιασμός 30 Ιου-
νίου. Λήξη χρονιάς. Κατασκηνωτικά Σεμινάρια
2020 (Α. Λατσούνη) σ.84-85.

Σεπτ.: Αγιασμός χρονιάς. Νέο σχολικό. Μά-
θημα Ρομποτικής. Συνεργασία με το Ελληνικό
Ωδείο (Π. Κουρκουλιώτης & Μ.Α.) σ.108-109.

Οκτ.-Νοε.: Τα «πρωινά μηνύματα» των Εκπ/
ρίων. Επίσκεψη στην Ακροκόρινθο. Εθνική Εορ-
τή 28ης Οκτωβρίου. Διανομή Κ. Διαθήκης στους
μαθητές. Συνέχιση εργασιών Ρητορικού Ομίλου,
Ρομποτικής & Περιβαλλοντικής Ομάδας (Α. Λα-
τσούνη, Π. Κουρκουλιώτης) σ.132-133.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Για εφήβους)
σ.18, 92-93, 105. 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Απ΄ τη Σαρακοστή στην Πεντηκοστή (Κ. Γα-

νωτής) σ.40-41. Το χιούμορ του τελεσιγράφου (Κ.
Βάρναλης) σ.116-117. Υπηρέτρα (Αλ. Παπαδια-
μάντη, αποσπ.) σ.136. Θα έκανε αληθινά Χρι-
στούγεννα, σ.137.

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
Tips to succeed in learning (Επ. κ. Ό. Κρου-

τσκήχ) σ. 20. Que faire chez soi quand on s΄ennui
(Επ. κ. Μ. Μαρκαντώνη) σ.46. Traditional musical
instruments of Europe (Επ. κ. Κ. Στέφη) σ.70. Le
cours masqué (Επ. κ. Κ. Κουτλάκη) σ.138-139.

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Αχ, πατρίδα μου γλυκιά! (Αγγ. Κυριαζή) σ.5.

Το τροπάρι του Πατέρα (Χρ. Χατζηγιαννιού) σ.9.
Κορωνοϊός (Ε. Παπανικολάου) σ.34. Δέηση του
Δεκαπενταυγούστου (Μ. Μουντές) σ.77. ΟΧΙ (Γ.
Αλεξανδρής) σ.113. 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ
Χίος (Ά. Χαμάλης) σ.22.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ο χρόνος, σ.4. Ταλέντα σε διαγωνισμό, σ.5.

Φωτογραφικό υλικό Βρεφονηπιακού-Νηπιαγω-
γείου, σ.24 και σ.48. Διαγωνισμός Προσωπογρα-
φίας, σ.56. Το κάλλος της Παναγίας, σ.74.
Καλλιτεχνικοί Διαγωνισμοί, σ.94. Περιεχόμενα
Τόμου «Πυρσού» 2020, σ.142-143.

ΣΠΙΘΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΣΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
σ.23, 47, 71, 95, 119, 141.
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