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Οι ευχές μας
Η Διεύθυνση & οι Εκπαιδευτικοί των Εκπαιδευτηρίων

ευχόμαστε ολόθερμα
στη σχολική μας κοινότητα & τους αγαπητούς αναγνώστες

ο Ενανθρωπήσας Θεός να βρει τις ψυχές μας έτοιμες, 
για να μπορέσει να σκηνώσει μέσα μας!

 
 



Φίλε και Φίλη, 

Όσο οι ημέρες του Νοεμβρίου περνούν
και τις διαδέχονται οι μακρές νύχτες

του χειμώνα μέχρι και το πιο βαθύ σκοτάδι
των παρατεταμένων νυχτερινών ωρών του
Δεκεμβρίου, μια πάλη λες και διεξάγεται με-
ταξύ φωτός και σκότους, ελπίδας και ερέ-
βους. Σήμερα, μέσα σε μια εποχή που δίνει
την εντύπωση πως το κακό κυριαρχεί και η
ζωή μας μοιάζει κάποτε με «χειροπιαστό
σκοτάδι», αξίες πατροπαράδοτες όπως η
πατρίδα, η πίστη στον Θεό, η οικογένεια,
αλλά και η καλοσύνη, η ανθρωπιά, η ειλικρί-
νεια περιφρονούνται και απαξιώνονται.
Όταν η διαφορά ανάμεσα σε καλό και σε
κακό γίνεται δυσδιάκριτη και το δίκαιο του
ισχυροτέρου τείνει να κυριαρχεί στις σχέσεις
μεταξύ των ανθρώπων, εκεί που φαίνονται
όλα σκοτεινά και αδιέξοδα, τότε ακριβώς
είναι που ανοίγουν οι ουρανοί, τότε γίνεται
το θαύμα, ξημερώνει ο Θεός το φως και την
ημέρα Του, ανατέλλει ο ήλιος της δικαιοσύ-
νης. Λένε πως το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο
πριν το ξημέρωμα. Τότε που το σκοτάδι φαί-
νεται να κυριαρχεί, τότε ακριβώς είναι που
ανατρέπεται. Τότε είναι που με κάποιο
τρόπο θαυμαστό επεμβαίνει ο Θεός.

Ηκοινωνία της Βηθλεέμ και της Ιερου-
σαλήμ, όπως την παρουσιάζει

το Ευαγγέλιο της γεννήσεως του

Χριστού, είχε ακριβώς τα ίδια χαρακτηρι-
στικά της σημερινής κοινωνίας. Χορτα-
σμένη, βολεμένη, αδιάφορη, όχι μόνο για το
αστέρι της Ανατολής, τους μάγους και τις
αναζητήσεις τους, αλλά και για κάθε τι άλλο
που θα μπορούσε να διαταράξει τη μακα-
ριότητά της. Έπρεπε και τότε λίγο πριν το ξη-
μέρωμα να λάμψει ουράνιο φως στα μάτια
όσων ήσαν αγραυλούντες, όπως οι βοσκοί
της Βηθλεέμ, που «δόξα Κυρίου περιέλαμψεν
αυτούς» για να καταλάβουν ότι κάτι γίνεται,
κάτι μπορεί να αλλάξει, να ανοίξει ο ουρα-
νός, να γίνει η γη ένα κομμάτι του ουρανού.
Μπορεί και σήμερα να χρειαστεί κάποιος
«φόβος μέγας» να μας καταλάβει, όπως τους
βοσκούς της Βηθλεέμ, για να ξυπνήσουμε,
κάποιος άγγελος εξ ουρανού να αναγγείλει

και σε μας το «μη φοβείσθε, ιδού γαρ ευαγ-
γελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην… ότι

ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ».

Με τους Μαθητές μας

Κάθε Μήνα...
«καὶ ἰδοὺ ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αὐτούς»

(Λουκ. β, 9)
(Μετάφρ.: Και να, άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε ξαφνικά σ΄ αυτούς

και τους περικύκλωσε λαπρό και θείο φως.)
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ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΜΕΣΑ
ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ



Κάθε χρόνο η προσδοκία
της γέννησης του Χρι-

στού πραγματοποιείται εκεί
λίγο μετά τη νίκη του φωτός
πάνω στο σκοτάδι, όταν η
ημέρα αρχίζει να κερδίζει τη
νύχτα, αμέσως μετά το χειμερινό
ηλιοστάσιο. Όσο δύσκολη ή αδύνατη κι
αν φαίνεται η ήττα του κακού μέσα στην
κοινωνία, ο Χριστός θα γεννηθεί, χωρίς
άλλο, μέσα στις ψυχές όσων τον περιμέ-
νουν. Η γη θα γίνει ουρανός και οι άγγελοι,
δεν μπορεί, θα ψάλλουν και φέτος «Δόξα εν
υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». Όσοι θέ-

λουμε να χαρούμε αυτή
τη μεταμόρφωση που
συμβαίνει γύρω μας και
ανάμεσά μας, ας ανοί-

ξουμε τα αυτιά μας για να
ακούσουμε τις καμπάνες που

αναγγέλλουν την έλευσή Του, ας
αναζητήσουμε στις χριστουγεννιάτι-
κες εκκλησιές την επί γης παρουσία
Του, ας ανοίξουμε τις καρδιές μας για

να γεννηθεί μέσα ο Χριστός, για να θρο-
νιάσει εκεί η ανθρωπιά, η αγάπη και η ει-
ρήνη, η νίκη πάνω σ΄ όλα τα σκοτάδια του
κόσμου.
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Χριστουγεννιάτικες καμπάνες θ’ αντηχήσουν
απόψε τα μεσάνυχτα, και τ ’άστρα

στο λίκνο του Χριστού θα γονατίσουν.
Κι οι ταπεινοί ποιμένες χιονισμένοι

τα δώρα τους στα πόδια Του θ’ αφήσουν.
Χριστουγεννιάτικες καμπάνες, στη γαλήνη

της νύχτας η γλυκόλαλη φωνή σας,
σάλπισμα πανανθρώπινο να γίνει,
χαρούμενα κάθε καρδιά να ψάλει

με τους αγγέλους: «Και επί γης ειρήνη».

Κατίνα Παΐζη

Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α



Αύγουστος
25 Αυγ. (13/8): Αρχίζει η τουρκική επί-

θεση στις θέσεις του ελληνικού στρατού,
νοτιοδυτικά του Αφιόν Καραχισάρ. Η «Επί-
τομη Ιστορία» της Διεύθυνσης Στρατού
αναφέρει ότι «Ουδέποτε μέχρι της ημέρας
εκείνης το εν τη Μικρά Ασία Ελληνικό
στράτευμα είχεν υποστή τέτοιο αποτελε-
σματικό και σφοδρό βομβαρδισμό». Ο αρ-
χιστράτηγος Χατζηανέστης τη νύχτα της
24ης Αυγούστου διατάσσει γενική αντεπί-
θεση. Η διαταγή έμεινε ανεκτέλεστη.

26 Αυγ. (14/8): Κατάρρευση του Μετώ-
που. Τα δυο ελληνικά σώματα στρατού
αποδιοργανώνονται, αναμιγνύονται και δη-
μιουργούνται δύο φάλαγγες που υποχω-
ρούν: η «Ομάδα Μεραρχιών Τρικούπη»,
που διοικείται από τον στρατηγό Νικόλαο
Τρικούπη, και η «Ομάδα Μεραρχιών Φράγ-
κου», που διοικείται από τον υποστράτηγο
Αθανάσιο Φράγκο.

29 Αυγ. (17/8): Μάχη του Αλή Βεράν
της Κιουτάχειας. Οι Τούρκοι επιτίθενται
στην Ομάδα Μεραρχιών Τρικούπη. Η
Ομάδα μάχεται και διαφεύγει αλλά παρα-
δίδεται τελικά στις 20/8/1922 (παλαιό
ημερολόγιο). Αιχμαλωτίζονται εκτός από
τον στρατηγό Τρικούπη ακόμα 190 αξιω-
ματικοί και 4.400 στρατιώτες.

Σεπτέμβριος
4 Σεπτ. (23/8): Μονάδες της 13ης με-

ραρχίας Πεζικού και της μεραρχίας Ιππι-
κού αποκρούουν τουρκική επίθεση στο
Σαλιχλί, κρατώντας έτσι ανοιχτό τον

δρόμο για την υποχώρηση των ελληνικών
δυνάμεων προς τα λιμάνια επιβιβάσεως.

5 Σεπτ. (24/8): Μέλη της στρατιωτικής
και πολιτικής ηγεσίας φτάνουν στη
Σμύρνη, όπου και αποφασίζουν τη σύμ-
πτυξη των στρατευμάτων στον Τσεσμέ,
προκειμένου να εγκαταλείψουν το έδαφος
της Μ. Ασίας.

8 Σεπτ. (27/8): Τα τελευταία ελληνικά
τμήματα εγκαταλείπουν τη Σμύρνη. Στις
11:00 π.μ. περίπου, τμήμα 400 τούρκων
ατάκτων ιππέων εισέρχεται στην πόλη,
ενώ λίγες ώρες αργότερα εισέρχεται και
ισχυρό τμήμα τουρκικού πεζικού υπό την
διοίκηση του αρχηγού της 1ης τουρκικής
στρατιάς Νουρεντίν πασά. 

9 Σεπτ. (30/8): Στην αρμένικη συνοικία
της Σμύρνης εμφανίζεται η πρώτη εστία
φωτιάς, που θα καταστρέψει την πόλη. Η
υλική αυτή καταστροφή έρχεται να συμ-
πληρώσει τις τεράστιες απώλειες σε αν-
θρώπινες ζωές.  

12 Σεπτ. (31/8): Αρχίζει η επιβίβαση
του Α΄ Σώματος στρατού για την επι-
στροφή στην Ελλάδα. Η Ανεξάρτητη Με-
ραρχία κατορθώνει να φτάσει στη
Δεκέλεια, από την οποία μεταφέρεται στη
Λέσβο.

15 Σεπτ. (2/90): Ολοκληρώνεται η επι-
βίβαση των στρατιωτικών τμημάτων του
Α΄ και του Β΄ Σώματος στρατού.

17 Σεπτ. (5/9): Ολοκληρώνεται και η
επιβίβαση των μονάδων του Γ΄ Σώματος
στρατού.

Οκτώβριος
7 Οκτ. (25/9): Υπογράφεται η Ανακωχή

των Μουδανιών, το τυπικό τέλος του τρα-
γικού αυτού ελληνοτουρκικού πολέμου.

1922

Χρονολόγιο στρατιωτικών επιχειρήσεων
Μ ι κ ρ α σ ι α τ ι κ ή ς  ε κ σ τ ρ α τ ε ί α ς
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-Είμαι Ροδίτης. Η μητέρα μου γνώρισε τον πατέρα
μου τον Κερκυραίο όταν εκείνος ήρθε στη Ρόδο.
Είμαι και των δύο πελαγών, αλλά πάντα αισθανό-

μουν πιο πολύ Ροδίτης. Ήμουνα παιδί που είχε μεγάλη πε-
ριέργεια και ήμουνα πολύ ριψοκίνδυνος. Ενάμισι έτους
είπα στον πατέρα μου ότι θα γίνω αεροπόρος. Περάσαν
πάνω από το κεφάλι μας σε χαμηλό ύψος δύο F84 μαχητικά
εκείνης της εποχής και σείστηκε η γη. Ρώτησα: «Μπαμπά,
τι είναι αυτά;» Μου είπε: «Πολεμικά αεροπλάνα. Μέσα
υπάρχουν  Έλληνες αεροπόροι και υπερασπίζονται τους
ουρανούς της πατρίδας μας!»

Αποφοίτησα από τη Σχολή Ικάρων. Τη λέμε Σχολή Ικά-
ρων, αλλά είναι το Τμήμα Εφαρμοσμένης Αεροδιαστημικής
της Ελλάδος. Βγάζει καθηγητές της αεροδιαστημικής. Τα
σύγχρονα μαχητικά αεροπλάνα είναι διαστημόπλοια στην
κυριολεξία και οι συνθήκες είναι πλέον απίστευτες, με τα-
χύτητες μιάμιση φορά πιο γρήγορα από τη σφαίρα του
όπλου, τα ύψη είναι γιγαντιαία. Βγαίνεις στη στρατόσφαιρα
και βλέπεις τη Γη στρογγυλή και την Πελοπόννησο σαν το
χέρι μου και βέβαια δεν προορίζεσαι μόνο να πετάς, αλλά
με αυτές τις ικανότητες και να πολεμήσεις, αν χρειαστεί,
γιατί είσαι στην Πολεμική Αεροπορία, δεν είσαι στην Αερο-
πορία. Παρότι είμαι πτυχιούχος και της Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, δεν θέλησα να ασκήσω το επάγγελμα του πιλότου
αερογραμμών, γιατί ήμουνα «υπερασπιστής», δεν ήθελα
να είμαι οδηγός «λεωφορείου». Άγιο το επάγγελμα για
όσους το κάνουν, αεροπλάνα είναι και τα δύο, αλλά είναι
σαν να συγκρίνεις τη Formula 1 με ένα λεωφορείο.

– Υπό ποιες προϋποθέσεις ένας άνθρωπος ρισκά-
ρει τη ζωή του, κάθε μέρα; Χρήματα πολλά δεν παίρ-
νετε, ούτε αξιώματα!

– Έψαξα βαθιά μέσα μου και κατέληξα ότι ο μόνος
λόγος για τον οποίο ένας άνθρωπος μπορεί να ρισκάρει τη
ζωή του, είναι γιατί αγαπάει κάποιους άλλους. Και ρισκάρει
αυτός για να σώσει άλλους. Αγαπάει αυτούς και την Ελ-
λάδα. Και δεν μισούμε τον εχθρό!

– Δεν μισείτε τον εχθρό;
– Όχι. Κανένα μίσος προς τους συναδέλφους μου

Τούρκους αεροπόρους. Όμως τους έχουμε ενημερώσει σε
κάποια φόρουμ που έχουμε βρεθεί, ότι από εμάς δεν θα
περάσουν. Το καλύτερο που μπορεί να πετύχουν είναι να
σκοτωθούμε και οι δυο στη γραμμή της μάχης. Αλλά ένα
είναι σίγουρο: στην Ελλάδα δεν θα μπούνε.

– Εσείς προσωπικά ήσασταν από τους πιο τολμη-
ρούς! Τη νύχτα των Ιμίων ήσασταν στην πρώτη εξάδα
των πιλότων που θα χτυπούσαν.

– Επιλέχτηκα για τον πρώτο σχηματισμό και την πρώτη
εξάδα, το πρώτο χτύπημα. Δεν ξέρω αν είναι τιμή μου ή
όχι. Τα έζησα όλα από κοντά. Την αίσθηση του χρόνου, τα
συναισθήματα, τις μνήμες, τα είχα «κλειδωμένα» όλα. Το
μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι ήμασταν πάνοπλοι,
πανέτοιμοι, δεν υπήρχε κανένας φόβος, ήταν «κλειδω-
μένη» η αίσθηση του φόβου, μπροστά μας πέρναγε όλη η
ιστορία της Ελλάδος, δεν προκαλέσαμε εμείς κάτι, προκλη-
θήκαμε, κι έπρεπε να κρατήσουμε την Ελλάδα ζωντανή.
Υπάρχουνε πράγματα που δεν μπορώ να πω για εκείνη τη
νύχτα, θα σου πω όμως ότι μας δόθηκαν οι άκρως απόρ-
ρητοι κωδικοί πολέμου σύμφωνα με το Σχέδιο Έψιλον της
Ελλάδος, το Σχέδιο Άμυνας της Ελλάδος.

– Δηλαδή η χώρα ήταν σε πόλεμο;
Πέραν απ’ ό,τι έχεις ακούσει, ήμασταν σε πόλεμο. Όταν

μας δόθηκαν οι κωδικοί, εμείς οι πρώτοι έξι βάλαμε αμέ-
σως τους κινητήρες σε πολεμική  ισχύ, που σημαίνει ότι
μόλις αφήναμε τα φρένα, σε τέσσερα δευτερόλεπτα, ξε-
κολλάγαμε από το έδαφος. Κι αν ξεκολλήσω από το έδα-
φος δεν υπάρχει εντολή ανάκλησης στην Ελλάδα! Αν
απογειωνόμουν, ήμασταν σε πόλεμο άνευ ετέρας, δηλαδή
χωρίς ο πόλεμος να μπορεί να ανατραπεί. Δεν υπάκουα
ούτε στον πρωθυπουργό, ούτε στον αρχηγό της Αεροπο-
ρίας, ούτε στη μάνα μου. Οι στόχοι θα καταστρεφόντουσαν
και μετά θα γυρίζαμε πίσω. Στο λέω για να καταλάβεις ότι
η Ελλάδα βρέθηκε στα τέσσερα δευτερόλεπτα από τη γε-
νικευμένη σύρραξη. Κι αν αποφεύχθηκε, αποφεύχθηκε
εξαιτίας αυτών των τεσσάρων δευτερολέπτων. Οι Αμερι-
κανοί  γνώριζαν αυτό που ίσχυε στην Ελλάδα και μόλις
είδαν όλα τα πολεμικά με πλήρη πολεμική ισχύ, έτοιμα να
απογειωθούν με τους κωδικούς, αμέσως μετέφεραν την
πληροφορία στον πρόεδρο της Αμερικής, ενημέρωσαν την
πρόεδρο Τσιλέρ της Τουρκίας ότι «οι Έλληνες σας χτυπάνε
άνευ ετέρας». Προκλήθηκε ένας πανικός, γιατί η Τουρκία
δεν ήταν έτοιμη για σύρραξη με την Ελλάδα. Μία στρατη-
γική και πολιτική και διπλωματική ένταση ήθελαν να κά-
νουν, με σκοπό να μας καθίσουν σε τραπέζι διαπραγμα-
τεύσεων. Η Ελλάδα απάντησε όπως στην Αρχαία Ελλάδα,
με γενική επίθεση όλων των Ενόπλων δυνάμεων. Το οφεί-
λαμε.

Αφιερωμένο στα ελληνικά φτερά,
που γιορτάζουν στην εορτή των Αγίων αγγέλων (9 Νοε.)

«Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι η Ελλάς εκείνη την ώρα!»
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– Μιλήστε μου για
εσάς. Πώς βιώσατε την
ημέρα όταν ήχησαν οι σει-
ρήνες του πολέμου;

– Εκείνη τη βραδιά ή-
μουν μέσα στο θωρακι-
σμένο υπόστεγο που ήταν
το αεροπλάνο μου, κι εκείνη
την ώρα το επιθεωρούσα.
Άκουσα για πρώτη φορά
στη ζωή μου πραγματική
σειρήνα πολέμου. Παραδίπλα ήταν έξι τεχνικοί διάφορων
ειδικοτήτων οι οποίοι με υποστηρίζανε, οι οποίοι με κοιτά-
ζανε και οι έξι με γουρλωμένα μάτια, γιατί εγώ ήμουν το
επίκεντρο. Εγώ και το αεροπλάνο μου. Εκείνη την ώρα εμ-
φανίζεται ένα τζιπ και ο αξιωματικός πληροφοριών μου
δίνει ένα άκρως απόρρητο δεματίδιο που περιέχει τον
στόχο μου, τουρκικό συνάλλαγμα, πληροφορίες, περί-
στροφο. Του λέω «Τι συμβαίνει;», μου λέει «πόλεμος…»!
Οπλίζω το πιστόλι και το βάζω στη θέση του οπλισμένο.
Είπα την προσευχή μου, πιάνω τη σκάλα και ανεβαίνω.
Εκείνη τη στιγμή ακούγεται μέσα μου ένα κρακ. Τέλος τα
συναισθήματα, τέλος όλα. Ήμουνα κάτι σαν τον Καραϊ-
σκάκη, ο οποίος έβλεπε μόνο τον εχθρό και πώς θα τον
«φάει». Ούτε τη μάνα μου έβλεπα πλέον, ούτε τον πατέρα
μου. Έβλεπα όλη την Ελλάδα μαζί.

Όσο το κόκκινο είναι αναμμένο είσαι εν αναμονή.
Όταν ανάψει το πράσινο δεν ρωτάς γιατί άναψε  πράσινο.
Και το πράσινο φως άναψε. Στάθηκαν προσοχή, με χαιρέ-
τησαν κι απογειώθηκα, βγήκα έξω στο σκοτάδι, την καται-
γιστική βροχή και τη θηριωδία του ανέμου. Όλα ήταν υπέρ
μας. Το τέλειο περιβάλλον για τους Έλληνες πιλότους. Θα
τους χτυπάγαμε και δεν θα ξέρανε από πού τους ήρθε. Οι
κεραυνοί, οι καταιγίδες, το σκοτάδι, τα κύματα του Αιγαίου
είναι φίλοι μας, μας ξέρουν, δεν μας κάνουν τίποτα. Κατευ-
θείαν τροχοδρομήσαμε, οι πρώτοι έξι και στη σειρά, 70 αε-
ροσκάφη περίμεναν να φύγουν πίσω από εμάς. Στα Ίμια
μπροστά στο σκοπευτικό του αεροπλάνου μου έβλεπα τον
Κολοκοτρώνη να τρίβει τα μουστάκια του και να λέει: «άντε
να δούμε τι θα κάνετε τώρα εσείς. Η σειρά σας!».

Η Τσιλέρ παρακάλεσε την Αμερική να της δώσει χρόνο
να απεμπλακεί. Μίλησε ο Κλίντον με τον Σημίτη, ο Σημίτης
κάλεσε τον αντιστράτηγο… Αυτός ήταν ο χρόνος που χρει-
άστηκε ώστε οι Τούρκοι να κλείσουν τα συστήματα και να
φύγουν από την περιοχή  πάσα δυνάμει. Τα Τουρκικά πλοία
φύγανε με φουλ τις μηχανές τους από εκεί, έπαψε η αιτία
πολέμου… Παύση της επιφυλακής, όπως γνωρίζατε εσείς,
γιατί εμείς για μήνες βρισκόμασταν σε πλήρη ετοιμότητα. 

– Επιστρέψατε! Πότε ξεκλειδώσατε συναισθήματα;
Πότε καταλάβατε τι θα μπορούσε να σας είχε συμβεί,
ότι είστε άνθρωπος;

– Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι η Ελλάς εκείνη την ώρα!
Πετύχαμε την αποστολή μας, ο εχθρός τράπηκε σε φυγή

και δεν κοίταζε πίσω. Τώρα,
όλα τα υπόλοιπα που ακούτε
νομίζω ότι είναι δημοσιογρα-
φικού επιπέδου ή επιπέδου
καφενείου. Δεν υπάρχουν
γκρίζες ζώνες. Όπου πετάνε
τα ελληνικά φτερά είναι ελλη-
νικός εναέριος χώρος, ελλη-
νική θάλασσα, και ελληνικό
έδαφος. Όποιος θέλει να τα
αμφισβητήσει, είμαστε εδώ

να τον εξυπηρετήσουμε.

– Τι μετρούσε εκείνη την ώρα; Η τύχη;
– Δεν υπάρχει τύχη στο Σύμπαν. Τύχη ονομάζει ο άν-

θρωπος αυτό που δεν μπορεί να κατανοήσει ο εγκέφαλός
του. Τα πάντα στο Σύμπαν είναι μαθηματικά διατεταγμένα
από κάτι πολύ υψηλότερο. Κι αυτό το έχω δει και το έχω
βιώσει με τις αισθήσεις μου. Πες το Θεό. Πάρα πολλά πράγ-
ματα γίνονται συγχρόνως, υπεράνω λογικής, προκειμένου
να είσαι ζωντανός. Όταν δοθεί η διαταγή να φύγεις, θα φύ-
γεις είτε περπατάς στον δρόμο είτε πετάς με Mirage. Εγώ
λοιπόν αυτή την υψηλή διαταγή  μετά από όσα έμαθα και
κατανόησα, ούτε μπορούσα να την αμφισβητήσω, ούτε να
τη φοβηθώ. Δευτερόλεπτα πριν απογειωθώ έκανα την
προσευχή μου και έλεγα: «Θεέ μου, η ζωή μου είναι στα
χέρια σου. Όταν με διατάξεις να έρθω σ’ εσένα, θα έρθω
αμέσως. Μέχρι τότε, δίνε μου δύναμη για να εκτελέσω το
καθήκον». Έφευγα μπροστά, κι από εκεί και πέρα δεν σκε-
φτόμουνα τίποτα. Ούτε οικογένεια, ούτε τη ζωή μου.
Ήμουνα όλη η Ελλάδα συγχρόνως.

– Και οι παραβιάσεις, οι οποίες συνεχίζονται με
αμείωτο ρυθμό;

– Για τον κάθε πιλότο οι παραβιάσεις μπορούν να φτά-
σουν τις τριάντα, τις σαράντα, τις εξήντα την ημέρα. Έχω
δει και 130 παραβιάσεις μέσα σε μία μέρα.

– Ένας πιλότος πόσες μπορεί να αντιμετωπίσει;
– Απογειωνόμαστε σε δύο λεπτά. Είναι παγκόσμιο

ρεκόρ σε όλες τις αεροπορίες. Ένας Δανός, για να έχεις ένα
μέτρο σύγκρισης, απογειώνεται σε 16 λεπτά, δεμένος μέσα
στο αεροπλάνο. Εμείς απογειωνόμαστε στα δύο λεπτά από
το κρεβάτι όπου βρισκόμαστε. Αλλά στο κρεβάτι είμαστε
με πλήρη εξοπλισμό. Ένας πιλότος ο οποίος βρίσκεται σε
κατάσταση επιφυλακής πρώτης γραμμής στη Λήμνο ή στη
Σκύρο ή στη Σαντορίνη μπορεί να χρειαστεί να απογειωθεί
δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Και τότε είσαι εσύ και η ανα-
πνοή σου.

Από τη συνέντευξη του Νίκου Πουλιάση, 
απόστρατου της πολεμικής αεροπορίας

(Anastasios blogspot)



Ηεκδρομή του σχολείου μας στην Ελβετία μάς
έδωσε, μεταξύ άλλων, την ευκαιρία να γνωρί-
σουμε κάτι που πολλοί αγνοούσαμε την

ύπαρξή του: το Ορθόδοξο Κέντρο του Πατριαρχείου
στην καρδιά της Ευρώπης! Το επισκεφτήκαμε ένα πα-
γερό απόγευμα. Και βρήκαμε εκεί τη ζεστή, φιλόξενη
αγκαλιά της Μητέρας Εκκλησίας. 

Εξωτερικά τίποτα δεν προμηνούσε αυτό που θα
αντικρύζαμε. Είδαμε ένα κτήριο σύγχρονο, δεμένο
αρμονικά με το γύρω ήρεμο φυσικό περιβάλλον,
όπως συνηθίζεται στη χώρα. Μα όταν άνοιξε η πόρτα,
αντιληφθήκαμε ότι βρισκόμασταν σε έναν ορθόδοξο
ναό, μια δική μας ορθόδοξη εκκλησία, που η θέα και
η παρουσία της μας είχε λείψει τις μέρες που ήμασταν
εκεί. Ιερός Ναός Αποστόλου Παύλου… Τυχαίο;

Κάνουμε τον σταυρό μας, ασπαζόμαστε τις εικό-
νες… Ανακούφιση και χαρά! Ο π. Ματθαίος μας υπο-
δέχτηκε και ανέλαβε ευγενικά την ξενάγησή μας. Μας
εξήγησε ότι το κράτος δεν επιτρέπει την αλλοίωση της
τοπικής αρχιτεκτονικής κι αυτός είναι ο λόγος που
εξωτερικά το κτίσμα δεν μοιάζει με βυζαντινή εκκλη-
σία. Στον πρόναο μας καθήλωσε η παράσταση «Δια-
βάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν». Το όραμα του
Αποστόλου των Εθνών Παύλου, όπως δεν το είχαμε
ξαναδεί. Ο Απ. Παύλος ξαπλωμένος «οραματίζεται».
Γνωστό. Μα, από πάνω του, στην άλλη άκρη της θά-
λασσας δεν είναι η Μακεδονία, όπως έχουμε δει σε
ανάλογες περιπτώσεις. Υψώνεται η βιομηχανική Ευ-
ρώπη, με κτήρια, εργοστάσια, αγωγούς και φουγάρα,
που έχουν γεμίσει με τους καπνούς τους όλο τον ου-
ρανό. Ευτυχώς, σ΄ αυτόν απλώνονται πολυάριθμοι άγ-
γελοι, που δίνουν ελπίδα. Η σύγχρονη Ευρώπη, ο
άνθρωπος της εποχής μας είναι αυτός που καλεί σε
βοήθεια τον Απόστολο των Εθνών, που ζητά να
(επαν)ευαγγελιστεί την πίστη στον Κύριο! Ο π. Ματ-
θαίος μάς λέει πως αυτή ακριβώς είναι η μαρτυρία και
η αποστολή του Ορθόδοξου Κέντρου στον τόπο αυτό. 

Περνάμε στον κυρίως ναό. Τα θέματα των παρα-
στάσεων γνωστά, η απόδοση με άλλη προοπτική, με
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εικονογράφων

Ράλλη Κοψίδη και Γιάννη Μητράκα, που θέλησαν να
δώσουν δείγματα ανανέωσης της νεότερης εκκλησια-
στικής τέχνης. Βυζαντινές μορφές συμπλέκονται με
σύγχρονες: έναν Άραβα, έναν Ινδιάνο, έναν Κινέζο κλπ.
Οι παραστάσεις σε καλούν να τις «διαβάσεις» προσε-
κτικά, ώστε να σε εισαγάγουν σε κάτι καινούριο, στον
σύγχρονο κόσμο διαφορετικά νοηματοδοτημένο. Το
ίδιο και η παράσταση της Γέννησης, που φιλοξενούμε
στο εξώφυλλο του τεύχους.

Στο τέμπλο μάς καλωσορίζει ο Απ. Παύλος, ολό-
σωμος, σε εγρήγορση. Ψέλνουμε το απολυτίκιό του.
Ο π. Ματθαίος απαντάει ακούραστα σε ερωτήσεις μας
για την Ορθοδοξία στην Ελβετία. Ύστερα μας περνάει
στον χώρο των εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου Με-
ταπτυχιακών Σπουδών Ορθόδοξης Θεολογίας, που
λειτουργεί στο Κέντρο, προκειμένου να υπηρετεί την
Ορθόδοξη Εκκλησία και να προάγει τη χριστιανική
ενότητα και τις διεκκλησιαστικές σχέσεις. 

Οι μαθητές ακούνε. Ίσως δεν είναι άπιαστο όνειρο
το μεταπτυχιακό στο Σαμπεζύ. Το Ορθόδοξο Κέντρο
είναι εκεί. Μας περιμένει ξανά!

Το Ορθόδοξο Πατριαρχικό Κέντρο στο Σαμπεζύ
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Σ
τα τέλη Νοεμβρίου είχαμε την πρώτη
συνάντηση της φετινής Περιβαλλον-
τικής Ομάδας (Π.Ο.) του σχολείου

μας. Όλα τα νέα μέλη της ανυπομονούσαμε
να χτυπήσει το κουδούνι που θα σήμαινε
την έναρξη! Η ώρα της αναμονής μας φά-
νηκε ατελείωτη, καθώς νιώθαμε τα συναι-
σθήματα της χαράς και της αγωνίας να μας
πλημμυρίζουν…

Επιτέλους, την ορισμένη ώρα κατευθυν-
θήκαμε προς τον χώρο συνάντησης. Εκεί
παρακολουθήσαμε μία εισαγωγή για το τι
επρόκειτο να κάνουμε. Χωριστήκαμε σε
τέσσερις σχεδόν ισάριθμες ομάδες και ήμα-
σταν έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι του
κρυμμένου θησαυρού, που θα μας αποκάλυ-
πτε τον τίτλο του φετινού Περιβαλλοντικού
Προγράμματος! Το παιχνίδι δεν ήταν τόσο
εύκολο όσο μπορεί να ακούγεται, διότι
υπήρχαν χαρτάκια διασκορπισμένα σε με-
γάλο χώρο στο προαύλιο αλλά και στον
κήπο. Μετά από αρκετή ώρα μία από τις
ομάδες τερμάτισε, βρίσκοντας τη φράση
«Άμπελος πολύτιμη». 

Στη συνέχεια οι υπεύθυνοι καθηγητές

Περιβαλλοντικό

μάς μίλησαν γενικά για τα φυσικά αγαθά
που μας δίνει απλόχερα ο Θεός, μας παρου-
σίασαν τον κήπο και μας εισήγαγαν στο
θέμα μας. 

Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η πρώτη μας
συνάντηση. Πλέον είμαστε σε αναμονή για
τη συνέχεια! 

Δέσποινα Κωτσάκου &
Ειρ. Μαγκουσοχατζάκη, Α΄ Γυμνασίου

«Άμπελος πολύτιμη»«Άμπελος πολύτιμη»
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●Φέτος το Κέντρο Νεότητας Κοιμήσεως
της Θεοτόκου Συνοικισμού Κορίνθου

ανέβασε δύο εξαιρετικά θεατρικά έργα στο
Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, παρουσιάζοντας
τη ζωή δύο Αγίων και τιμώντας έτσι τα 100
χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Το
πρώτο έργο παρουσιάστηκε στα τέλη της
άνοιξης και είχε θέμα τη ζωή του Αγίου Γεωρ-
γίου του Χιοπολίτη και το πώς αυτός μαρτύ-
ρησε για τον Χριστό. Το δεύτερο έργο, που
ανέβηκε μέσα στον Οκτώβριο, παρουσίασε
την αγιασμένη μορφή και την ανύστακτη πα-
τριωτική δράση του Αγίου Χρυσοστόμου

Σμύρνης, που έφτασε να θυσιαστεί
για το ποίμνιό του. Και τα δύο έργα
ήταν μεγάλων αξιώσεων και έτυχαν
πολύ ένθερμης αποδοχής από το
πολυπληθές κοινό που τα παρακο-
λούθησε. Οι περισσότεροι συμμετέ-
χοντες ήταν έφηβοι, ενώ βοήθησαν
σημαντικά και μεγαλύτερης ηλικίας
ηθοποιοί. Φυσικά, όμως, στην απαιτη-
τική ετοιμασία των υπέροχων αυτών
έργων βοήθησαν πάρα πολλοί εθελον-
τές, που ασχολήθηκαν με τα σκηνικά,
τις ενδυμασίες, τη μουσική, τον ήχο,  τις
μεταφορές κλπ. Συγχαρητήρια αξίζουν
στους διοργανωτές και σε όλους τους

συντελεστές, γνωστούς και μη, που μας
δίδαξαν, μας ωφέλησαν και μας συγκίνη-
σαν!

●Στις 6 Οκτωβρίου πραγματοποι-
ήσαμε εκδρομή στον λόφο του Φι-

λοπάππου και κατόπιν στην Πνύκα.
Αρχικά, επισκεφθήκαμε τον ναό του Αγ.
Δημητρίου του Λουμπαρδιάρη. Με τη

βοήθεια ξεναγών
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εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας σχετικά
με το όνομα του πολύπαθου βυζαντι-
νού αυτού ναού και τα θαυμαστά γεγο-
νότα που τον συνοδεύουν. Με πολύ
ενδιαφέρον ακούσαμε και για την επί-
σκεψη του Αποστόλου Παύλου στην
αρχαία Αθήνα, ο οποίος στην Πνύκα κήρυξε τον
Λόγο του Θεού προς τους δύσπιστους ειδωλολά-
τρες Αθηναίους. Στη συνέχεια, η Α΄ και η Β΄ Γυμνα-
σίου συμμετείχαμε σε βιωματική δράση  με θέμα
τον εξοστρακισμό στην αρχαία Αθήνα. Οι υπόλοι-
πες τάξεις περπάτησαν μέχρι τον λόφο του Φιλο-
πάππου και ατένισαν την πόλη της Αθήνας ως τον
Πειραιά. Άριστη ευκαιρία, για να αντιληφθεί ο
σύγχρονος περιηγητής την τοποθεσία και το
μήκος των Μακρών Τειχών. Έπειτα, το σχολείο
μας συγκεντρώθηκε στον λόφο της Πνύκας, στο
μέρος όπου άνθισε η δημοκρατία. Μέσα από μία
αναπαράσταση της Εκκλησίας του Δήμου και με
τη βοήθεια της εκπαιδευμένης ρητορικής ομάδας
του σχολείου νιώσαμε το μεγαλείο της αθηναϊκής
δημοκρατίας. Η ξενάγηση έκλεισε με μια πραγμα-
τικά συγκινητική αναπαράσταση του λόγου του
Θεόδωρου Κολοκοτρώνη προς τους μαθητές της
Αθήνας, γεγονός που είχε λάβει χώρα στην Πνύκα
το 1838. Αυτή η συναρπαστική ημέρα έκλει-
σε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς μετά την
πνευματική «τροφή» ακολούθησε η υλική…
Σε ένα μεγάλο κέντρο αναψυχής απολαύ-
σαμε πεντανόστιμες λιχουδιές!

●Το σχολείο μας τίμησε την επέτειο του
ΟΧΙ με γιορτή αφιερωμένη στην ημέ-

ρα. Αφού συγκεντρωθήκαμε στην αίθουσα
εκδηλώσεων, ακούσαμε επετειακά τραγού-
δια από τη χορωδία και ποιήματα από συμ-
μαθητές μας. Έπειτα απονεμήθηκαν στους
μαθητές τα πτυχία των αγγλικών και των γαλλι-
κών, τα αριστεία προόδου, καθώς και διπλώματα
για τη συμμετοχή σε διάφορους διαγωνισμούς.
Με τη λήξη της γιορτής, η Σημαιοφόρος, οι Παρα-
στάτες και αντιπροσωπεία μαθητών πήγαν στην
κατάθεση στεφάνου. Στην τελετή αυτή ο συμμα-
θητής μας Π. Κορδαλής συγκίνησε τους παρευρι-
σκόμενους με την πολύ καλή απαγγελία ενός
ποιήματος προς τιμήν όλων όσων έδωσαν τη ζωή



τους για την ελευθερία.

●Αλλά και οι μικροί «μαθητές» του
Βρεφικού & του Παιδικού Σταθμού,

καθώς και του Νηπιαγωγείου των Εκπαι-
δευτηρίων μας τίμησαν την εθνική επέ-
τειο, με μια πολύ επιτυχημένη εορταστική
εκδήλωση. Στρατιώτες, ναυτάκια, νοσοκό-
μες, γυναίκες του ΄40 αναπαράστησαν με
παλμό γεγονότα του Πολέμου και της Αν-
τίστασης, ακόμα και στιγμιότυπα από το
ευθυμογράφημα του Δ. Ψαθά «Οι πιτσιρί-
κοι», με αξιέπαινη απόδοση. Πήραν οι ίδιοι
αλλά και μετέδωσαν στους θεατές εθνικό
παλμό και περηφάνια!

●Πρωί Παρασκευής 28 Οκτω-
βρίου ήμασταν όλοι έτοιμοι

γεμάτοι ενθουσιασμό να παρελά-
σουμε. Είχαμε ήδη κάνει αρκετές
πρόβες και, όπως πιστεύουμε, ο
κόπος μας ανταμείφθηκε. Φέτος,
σε αντίθεση με τις τελευταίες
χρονιές, ο καιρός ήταν όμορφος
και ζεστός. Η μουσική άρχισε κι

εμείς παραταχθήκαμε. Με την καθοδή-
γηση του γυμναστή μας κ. Κωτσιόπουλου
παρελάσαμε με πειθαρχία, σοβαρότητα
και ρυθμό.

Ευτυχώς για μας, το τριήμερο της 28ης
έγινε τετραήμερο, καθώς μόλις επι-

στρέψαμε στο σχολείο, μας ανακοίνωσαν
ότι θα πηγαίναμε περίπατο στο πάρκο των
Αγ. Θεοδώρων. Το πάρκο είναι πολύ
όμορφο και βρίσκεται πολύ κοντά στη θά-
λασσα, ενώ το περιτριγυρίζει άλσος. Πολ-

λοί παίξανε βόλεϊ και
μπάσκετ, ενώ άλλοι
απλώς περπατούσαν
απολαμβάνοντας το
θαλασσινό τοπίο. Στο
τέλος παίξαμε όλοι
μαζί ένα ομαδικό παι-
χνίδι. Δυστυχώς άλ-
λη μια ευχάριστη η-
μέρα τελείωνε…
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Την εορτή των Αγίων Αγγέλων (8 Νοεμ-
βρίου) τιμήσαμε όλο το σχολείο με Εκ-

κλησιασμό στον Ι. Ναό Αγ. Νικολάου Κο-
ρίνθου, ζητώντας την κραταιή προστασία
των επουρανίων Δυνάμεων στη ζωή μας. 

Αρχές Νοεμβρίου επισκέφτηκε το σχο-
λείο μας ο Δρ. Ανδρ. Κούκος, νομικός,

Πρόεδρος της Εταιρίας Μελέτης & Έρευνας
Νεότ. & Σύγχρονης Ιστορίας. Ενόψει της
εκδρομής μας στην Ελβετία, μας μίλησε για
την προσωπικότητα και το έργο του Ιω-
άννη Καποδίστρια, καθώς και για την ιδιαί-
τερη σχέση του Κυβερνήτη με το Ελβετικό
κράτος και την αντίστοιχη δράση του. Ο κ.
Κούκος μάς έδωσε στοιχεία εν πολλοίς
άγνωστα σε μας αλλά πολύ αποκαλυπτικά,
που φανερώνουν το εμπνευσμένο όραμα
και το τεράστιο έργο του Κυβερνήτη και δι-
καιώνουν τον μεγάλο θαυμασμό και την
τιμή που απολαμβάνει αυτός από τους
σύγχρονους Ελβετούς. 

Στα μέσα Νοεμβρίου έφτασε επιτέλους
ο καιρός για την πολυαναμενόμενη πο-

λυήμερη ετήσια εκδρομή της χρονιάς, που,
όπως είχε προαναγγελθεί από το καλο-
καίρι, είχε προορισμό την Ελβετία και μά-
λιστα το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών
CERN. Η συμμετοχή μαθητών και καθηγη-
τών ήταν μεγάλη. Το ταξίδι πραγματοποι-
ήθηκε  με αεροπλάνο αλλά και οδικώς και
οι εμπειρίες όσων συμμετείχαμε ήταν
πλούσιες και εντυπωσιακές, καθώς επισκε-
φτήκαμε μέρη ιδιαίτερης φυσικής ομορ-
φιάς αλλά και μεγάλους παγκόσμιους
οργανισμούς. Για όλα αυτά το παρόν τεύ-
χος του περιοδικού περιλαμβάνει μία εισα-
γωγική σύντομη αναφορά, ενώ στο επό-
μενο τεύχος θα παρουσιαστεί όλη η εκ-
δρομή αναλυτικά, μέσα από την οπτική μα-
θητών που κατέγραψαν τις εντυπώσεις και
τα βιώματά τους σε προσωπικό ημερολό-
γιο. Οι ενδιαφερόμενοι αναμένετε λοιπόν
σύντομα νεότερα!

Οι Παρατηρητές: Ελένη Αγγελή, Β΄ Λυκείου

& Γιάννης Κουτσόπουλος, Α΄ Γυμν.



Τα Χριστούγεννα είναι η ωραιότερη γιορτή
του χρόνου! Γιορτάζει η αγάπη και γιορτά-
ζουν και τα παιδιά, που περιμένουν με ανυ-

πομονησία τα δώρα τους… Γι΄ αυτόν τον λόγο ο
κύριος Αχιλλέας έφερε τρία μεγάλα κουτιά και τα
τοποθέτησε κάτω από τα κλαδιά του στολισμένου
δέντρου. Τα τρία παιδιά του θα χαίρονταν πάρα
πολύ, όταν την παραμονή των Χριστουγέννων θα
γύριζαν από το σπίτι του παππού και της γιαγιάς
και θα έβλεπαν τη μεγάλη έκπληξη… 

Στο διπλανό σπίτι, μέσα στο λιγοστό φως, η
κυρία Μαρία στεκόταν πίσω από το τζάμι σκε-
πτική και μελαγχολική. Κάθε μέρα ξυπνούσε μέσα
στην άγρια νύχτα να πάει στη δουλειά, για να μπο-
ρέσει να ζήσει τα δύο της παιδιά. Από τότε που
έχασε τον άντρα της, με δυσκολία κατάφερνε να
έχει το καθημερινό φαγητό στο τραπέζι. Δεν
έχανε όμως την πίστη της και το κουράγιο της. «Ο
Θεός είναι μεγάλος», μονολογούσε, «θα με βοη-
θήσει να τα καταφέρω». Αυτό όμως που την πλή-
γωνε πιο πολύ ήταν πως αυτές τις άγιες μέρες δεν
θα μπορούσε να πάρει δώρα στα παιδιά της. Κοι-
τούσε το μεγάλο σπίτι του κ. Αχιλλέα που ήταν
στολισμένο με πολύχρωμα στολίδια και λαμπιό-
νια. Ένιωθε ότι και τα παιδιά της, κάθε φορά που
το κοιτούσαν, δε ένιωθαν μόνο θαυμασμό αλλά
και λύπη για όλα όσα στερούνταν… 

Ο κ. Αχιλλέας ήταν σκληρός και δύστροπος
άνθρωπος. Σκεφτόταν μόνο την οικογένειά του
και αδιαφορούσε για τη φτωχή οικογένεια που
ζούσε τόσο κοντά του. Παρόλο που είχε την οικο-
νομική δυνατότητα, όχι μόνο δεν τους είχε προ-
σφέρει ποτέ τίποτα, αλλά ήταν ψυχρός απέναντί
τους. Ωστόσο αυτή την κρύα νύχτα, μέσα από τη
ζεστασιά του σπιτιού του, πρόσεξε τα δύο μικρά
παιδιά της κ. Μαρίας να κουβαλούν στην αγκαλιά
τους, κάτω από τη βροχή, μικρά ξύλα για τη
σόμπα που τους ζέσταινε. Εκείνη τη στιγμή ένιωσε

την καρδιά του να ραγίζει… Πόσο σκληρόκαρδα
συμπεριφερόταν τόσο καιρό! Μεμιάς φόρεσε το
παλτό του, βγήκε γρήγορα στον δρόμο και έτρεξε
απέναντι στο φτωχικό σπιτάκι. Όταν η κ. Μαρία
τον είδε μπροστά της χαμογελαστό, έμεινε έκπλη-
κτη.

Ούτε που φανταζόταν κανείς πως οι δύο οικο-
γένειες θα κάθονταν μαζί στο μεγάλο χριστουγεν-
νιάτικο τραπέζι με τα πολλά λαχταριστά φαγητά!
Η πιο όμορφη στιγμή εκείνης της ξεχωριστής
μέρας ήταν όταν όλα τα παιδιά μαζί άνοιγαν τα
δώρα που τους περίμεναν κάτω από το χριστου-
γεννιάτικο δέντρο. Για όλα είχε φροντίσει ο κ.
Αχιλλέας. Παντού στον χώρο απλωνόταν ζεστα-
σιά και θαλπωρή. Μα πιο μεγάλη ζεστασιά είχε κα-
τακλύσει τις ψυχές τους. Η ζεστασιά της αγάπης!
Τελικά τα Χριστούγεννα νίκησαν…

✒ Βασιλική Μαρινού

Παραμονή Χριστουγέννων κι αυτοί στο μέ-
τωπο… Για λίγο ξεκουράζονται και ύστερα
συνεχίζουν την πορεία. Χιόνι παντού. Κρύο

αφόρητο, σκοτάδι πυκνό. Μουσκεμένοι σταματούν
επιτέλους σε έναν ερειπωμένο μύλο. 

- Λες να δούμε καλικάντζαρους απόψε; λέει ο
λοχίας γελώντας.

- Ευτυχώς είμαστε κοντά στο χωριό. Θα ακού-
σουμε τις καμπάνες για τη λειτουργία των Χριστου-
γέννων, λέει ένας στρατιώτης.

Αμέσως ήρθαν στο μυαλό τους εικόνες χρι-
στουγεννιάτικης θαλπωρής και γιορτής με τους δι-
κούς τους. Κάθονται στο κρύο πάτωμα να φάνε

Τα Χριστούγεννα
νίκησαν!

(Κείμενα μαθητών Α΄ Λυκείου)
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λίγες σταφίδες… Μα ένας παράξενος ήχος πίσω
από έναν τοίχο κάνει τον σκοπό να πεταχτεί με το
όπλο του και να φωνάξει αγριεμένα: 

– Ποιος είναι εκεί; Μίλα, γιατί θα σου ρίξω. 
Όλοι κοίταζαν προς το ίδιο μέρος, σημαδεύον-

τας με τα όπλα τους. Τότε δειλά ξεπρόβαλε με χέρια
σηκωμένα ένας Ιταλός, που έσερνε με πολλή δυ-
σκολία το πληγωμένο πόδι του. Μόλις έκανε λίγα
μέτρα, λιποθύμησε. Τότε έτρεξε προς το μέρος του
ο γιατρός και ο βοηθός του. Η πληγή ήταν μεγάλη
και το αίμα έτρεχε. Αμέσως κάποιοι τον ξάπλωσαν
κάτω σκεπάζοντάς τον με τις χλαίνες τους. «Δύ-
σκολη η κατάσταση», είπε ο γιατρός. Κάποιοι άνα-
ψαν φωτιά κι άλλοι βοηθούσαν τον γιατρό
φέρνοντάς του ό,τι χρειαζόταν. Μετά από αρκετή
ώρα τα κατάφεραν. Ο Ιταλός είχε συνέρθει. Τους ευ-
χαρίστησε και σε λίγο αποκοιμήθηκε αποκαμωμέ-
νος. 

Τότε ο λοχίας είπε: «Μπορεί να μην είμαστε
απόψε στην εκκλησία, αλλά δείχνοντας αγάπη και
συμπόνια στον εχθρό μας φτιάξαμε την καλύτερη
φάτνη για τον Χριστό». Όλοι έκαναν τον σταυρό
τους και κάποιος άρχισε να ψέλνει το «Η γέννησή
σου, Χριστέ ο Θεός ημών», ενώ ακουγόταν ο ήχος
μιας καμπάνας. 

– Καλά Χριστούγεννα! ευχήθηκε ο λοχίας. 
– Καλά Χριστούγεννα! ευχήθηκαν όλοι.

✒ Παναγιώτης Πάνου

Παραμονή Χριστουγέννων στη Σίφνο. Χιο-
νιάς. Όλα τα νοικοκυριά έχουν αναμμένες
τις σόμπες και τα τζάκια. Δύσκολος ο χει-

μώνας για τους νησιώτες. Στο σπίτι του παπα-Νι-
κόλα η φωτιά τριζοβολάει. Η πρεσβυτέρα
ετοιμάζει ζεστή σούπα. 

Ξαφνικά ακούγονται χτυπήματα στην πόρτα.
Είναι ο Θοδωρής, ο γιος του καφετζή. Ο παπάς
ανοίγει ξαφνιασμένος. 

– Τι κάνεις έξω, ευλογημένε, με τέτοιο παλιό-
κρυο; 

– Βγήκα, παπά μου, να δέσω καλύτερα τη
βάρκα μου, μη μου την πάρουν τα κύματα. Εκεί
όμως που την έδενα, ακούω φωνές από το μονα-

στήρι της Χρυσοπηγής Είναι άνθρωποι στη θά-
λασσα. Ζητάνε βοήθεια, αλλιώς θα πνιγούνε. Πρέ-
πει να τους προλάβουμε! 

– Πρόσφυγες θα είναι πάλι, σε τίποτε λαστιχέ-
νιες παλιόβαρκες. Τρέξε στα σπίτια και ζήτα από
τις νοικοκυρές κουβέρτες, παπλώματα, ζεστό φαΐ
και τσάι να τους συνεφέρουμε. Εγώ θα πάω να
ανοίξω το εκκλησάκι της Χρυσοπηγής και θα βα-
ρέσω την καμπάνα. Στείλε μου και τα παλικάρια
του χωριού να βουτήξουν. Να προλάβουμε. 

Έτσι κι έγινε. Τρέξαν πολλοί. Μισοπεθαμένους
τους έβγαλαν από τη θάλασσα. Όλοι μαζί έγιναν
μία τεράστια αγκαλιά γύρω τους. Άναψαν φωτιά,
τους στέγνωσαν και τους τάισαν. Λίγο αργότερα
ένας χωριάτης ζύγωσε τον παπά και του είπε ψι-
θυριστά:

– Παπά μου, αυτοί δεν είναι χριστιανοί, είναι
μουσουλμάνοι. Κι εμείς αφήσαμε τα παιδιά μας
νηστικά για να τους σώσουμε απόψε. Αύριο ξημε-
ρώνουν Χριστούγεννα. Φτωχοί άνθρωποι είμαστε
κι εμείς… 

Ο παπα-Νικόλας ξαφνικά αγρίεψε. 
– Τι είπες, Γιώργη; Τίποτα δεν κατάλαβες, βρε

ζωντόβολο! Εδώ απόψε γεννήθηκε ο Χριστός, που
είναι ίδιος και απαράλλακτος για όλους τους αν-
θρώπους… 

Έτσι φώναξε ο παπάς και όλοι σταυροκοπή-
θηκαν. 

– Για λόγου σου, Γιώργη, τι να πω; Έλα στο ιερό
να σε ξομολογήσω, γιατί απόψε αμάρτησες, αμάρ-
τησες βαριά! Έλα, τέκνον μου. 

Ο Γιώργης τον ακολούθησε με το κεφάλι σκυμ-
μένο… 

Κι έτσι, για άλλη μια φορά, έγινε το θαύμα των
Χριστουγέννων. Παρόλες τις δυσκολίες, χωρικοί
και μετανάστες, χριστιανοί και μουσουλμάνοι, μο-
νοιασμένοι ύμνησαν τον νεογέννητο Χριστό και
τον ευχαρίστησαν που κι αυτή τη χρονιά τα Χρι-
στούγεννα νίκησαν!..

✒ Γιώργος-Μάριος Βασιλείου
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Ο «ΝΕΟΣ» ΤΙΤΑΝΟΣΑΥΡΟΣ Patagotitan
mayorum, που ανακαλύφθηκε τελευταία, έχει
συναρμολογηθεί πλήρως και θα είναι ένα
από τα μεγαλύτερα εκθέματα που θα έχει
από την άνοιξη το Μουσείο Φυσικής Ιστο-
ρίας στο Λονδίνο. Είναι ένα από τα πιο ογ-
κώδη πλάσματα που περπάτησαν ποτέ στη

Γη, ένα μεγαθήριο 57 τόνων. Ο
σκελετός του έχει μήκος 37 μ.
και ύψος 5 μ. – σημαντικά με-
γαλύτερος από τον πιο διάσημο
δεινόσαυρο του μουσείου, τον
Ντίπι τον διπλόδοκο. Τα λείψανα
του Patagotitan mayorum απο-
καλύφθηκαν το 2010, όταν ένας
ιδιοκτήτης ράντσου στην Πατα-
γονία βρήκε ένα γιγαντιαίο οστό
μηρού να προεξέχει από το έδα-
φος. Αργεντινοί ειδικοί σε απο-
λιθώματα ξέθαψαν αργότερα

περισσότερα από 200 κομμάτια σκελετού, τα
οποία μας επέτρεψαν να πάρουμε για το
είδος αυτό πολύ περισσότερες πληροφορίες
απ΄ ό,τι έχουμε για πολλούς άλλους δεινό-
σαυρους. Το πλάσμα αυτό ήταν φτιαγμένο
σαν κρεμαστή γέφυρα, με τεράστια σπονδυ-
λική στήλη, τεράστιο λαιμό για τη συλλογή
τροφής από τα δέντρα και ουρά για να εξα-
σφαλίζει ισορροπία. Ήταν φυτοφάγο και κα-
ταβρόχθιζε φυτά και φύλλα. Ωστόσο, αρκετά
μυστήρια εξακολουθούν να το περιβάλλουν
ακόμα. Δεν είναι επίσης σαφές γιατί έξι ζώα
του είδους του πέθαναν τόσο κοντά το ένα
στο άλλο στην περιοχή της εύρεσης. Τι μπο-
ρεί να το προκάλεσε αυτό; Θα λυθεί κάποτε
το μυστήριο;

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
έχει προγραμματίσει το Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Στ. Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Το Παγοδρόμιο
θα επιστρέψει στο Κανάλι ανανεωμένο, ενώ
φωτιστικές εγκαταστάσεις θα συνθέτουν ένα
παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Οι
Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες θα ζωντανέ-

ψουν στον «Φάρο» του, ενώ θα πραγματο-
ποιηθεί σειρά συναυλιών με καλεσμένους
σύγχρονους συνθέτες κλασικής μουσικής
από τη διεθνή σκηνή, που χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικά στοιχεία για να αναπτύξουν το
έργο τους. Επίσης, η Ορχήστρα Σύγχρονης
Μουσικής της ΕΡΤ θα δώσει μια ξεχωριστή
συναυλία με μελωδίες από αγαπημένα μιού-
ζικαλ (26/12). Την Παραμονή της Πρωτο-
χρονιάς, η υποδοχή του Νέου Έτους θα γίνει
με ένα φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημά-
των. Παράλληλα, την τελευταία Κυριακή
κάθε μήνα, τα παιδιά 4 έως 12 ετών έχουν
την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα συνερ-
γατικό έργο τέχνης με την καθοδήγηση ενός
εικαστικού καλλιτέχνη. Αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς το ΚΠΙΣΝ προτείνει κα-
θημερινά πλήθος αθλητικών και εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων, Λέσχες Ανάγνωσης και
εργαστήρια για όλες τις ηλικίες.

ΤΗ ΧΑΪΝΤΙ, αγαπημένο έργο της Γιοχάνα
Σπίρι, ανεβάζει το Εθνικό Θέατρο, για να
υποδεχτεί μικρούς και μεγάλους. Είναι ένα
έργο για όλη την οικογένεια, μια συγκινητική
μουσική παράσταση που μιλά για τη φιλία,
τη γενναιοδωρία, την αγάπη, τους θριάμβους
και τα δώρα της ζωής.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ
Δελτίο Ειδήσεων. . .

Ο δικός σας ρεπόρτερ
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“ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ”
κοντά στους Αγίους

ΑΓ. ΕΛΕΝΗ ΤΗΣ ΣΙΝΩΠΗΣ

Η Αγία καταγόταν από τη Σινώπη του
Πόντου. Η οικογένειά της ήταν ευσεβής, ενώ
ο θείος της ήταν δάσκαλος σε κρυφό σχολείο
της πόλης. Μια μέρα και ενώ η Ελένη ήταν
15 χρονών, η μητέρα της την έστειλε να αγο-
ράσει νήματα για κέντημα. Καθώς κατευθυ-
νόταν προς το μαγαζί, πέρασε από το σπίτι
του διοικητή της Σινώπης Ουκούζογλου
πασά. Εκείνος έτυχε να παρατηρήσει από το
παράθυρό του τη μεγάλη ομορφιά της και
διέταξε να την φέρουν στο σπίτι του με
σκοπό να ασελγήσει πάνω της. Όταν έφεραν
την κόρη μπροστά του, ο πασάς δεν μπόρεσε
να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του. Η
προσευχή της Αγίας Ελένης την προστάτευε.

Μάλιστα κατάφερε να
διαφύγει και πήγε σπίτι
της να διηγηθεί τι της
συνέβη. Ωστόσο, ο εξα-
γριωμένος πασάς έβαλε
τους δημογέροντες να
φέρουν πίσω την κοπέλα.
Έτσι, οι τελευταίοι ανά-
γκασαν τον πατέρα της
να την παραδώσει. Ο
πασάς επιχείρησε πολλές
φορές να μολύνει την

Ελένη, αλλά χωρίς αποτέ-
λεσμα. Τελικά την φυλάκισε και διέταξε να τη
βασανίσουν. Της τρύπησαν το κεφάλι με καρ-
φιά και την αποκεφάλισαν. Ύστερα πέταξαν
το λείψανό της στη θάλασσα κλεισμένο σε
ένα σακί. Αυτό επέπλεε, μέχρι που βυθίστηκε
στην τοποθεσία Γάει, όπου τα νερά λόγω βά-
θους είναι μαύρα. Εκεί έφτασε αργότερα ένα
Ελληνικό πλοίο. Επειδή το λείψανο έλαμπε,
οι ναύτες νόμιζαν πως στο σημείο υπάρχει
θησαυρός. Οι δύτες που βούτηξαν να τον
βρουν βρήκαν το λείψανο της αγίας. Ο πλοί-
αρχος παρέδωσε το σώμα της σε παραπλέον
πλοίο που έφευγε με Έλληνες για τη Ρωσία,
ενώ την αγία κάρα της τη μετέφερε στον ναό
της Παναγίας στη Σινώπη. Μάλιστα, αυτή
θαυματουργούσε και με τη χάρη της θερα-
πεύονταν ιδιαίτερα όσοι υπέφεραν από πο-
νοκεφάλους. Την κάρα της Αγίας Ελένης εκ

Σινώπης μετέφεραν στην Ελλάδα οι πρόσφυ-
γες κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών και
σήμερα φυλάσσεται στον Ι. Ναό Αγ. Μαρίνης
στην Άνω Τούμπα Θεσσαλονίκης. Η περιοχή
όπου βρέθηκαν τα λείψανα της αγίας ονομά-
στηκε «Αγιάσματα», διότι από εκεί σαν πίδα-
κας άρχισε να αναβλύζει γλυκό νερό. Η
μνήμη της αγ. Ελένης τιμάται την 1η Νοεμ-
βρίου.

ΑΓΙΑ ΜΥΡΩΠΗ

Η Αγία Μυρώπη (ή Μερόπη) έζησε και
μαρτύρησε στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας.
Γεννήθηκε στην Έφεσο στα μέσα του 3ου
αιώνα μ.Χ. Ορφάνεψε μικρή
από πατέρα κι έτσι ανα-
τράφηκε από την μητέρα
της, η οποία καταγόταν
από την Χίο. Πήρε το
όνομα Μυρώπη, επειδή
λάμβανε κάθε μέρα μύρο
που ανάβλυζε από τον
τάφο της Αγίας Ερμιόνης
και το έδινε για ευλογία
στους πιστούς. Κατά τον
διωγμό που έγινε στα
χρόνια του αυτοκράτορα
Δέκιου (243-251μ.Χ.), η
Μυρώπη μαζί με τη μητέρα
της μετακόμισε στη Χίο. Εκεί επιτελούσε με-
γάλο φιλανθρωπικό έργο. Όμως, ο διωγμός
εξαπλώθηκε και στην ειρηνική Χίο. Την πε-
ρίοδο εκείνη μαρτύρησε και ο Άγιος Ισίδω-
ρος. Η διαταγή του τοπικού άρχοντα
Νουμέριου ήταν να μείνει άταφο το λείψανο
του Αγίου. Η Μυρώπη κατάφερε, ξεγελώντας
τον φύλακα, να κλέψει το λείψανο και να το
θάψει με κάθε τιμή και ευλάβεια. Γι΄ αυτή την
πράξη ο Νουμέριος εξοργίστηκε και διέταξε
την τιμωρία της Μυρώπης με σκληρά βασα-
νιστήρια. Οι άντρες του την έσυραν στους
δρόμους της πόλης και παράλληλα την χτυ-
πούσαν με ρόπαλα, ώσπου παρέδωσε το
πνεύμα της στον Κύριο. Η μνήμη της τιμάται
από την εκκλησία μας στις 2 Δεκεμβρίου.

Χρ. Γεραρής, Γ΄ Λυκείου
& Ιω. Καλλιπόζης, Γ΄ Γυμνασίου
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Voilà quelques réponses de nos élèves: 

L’adolescence est une période pleine
d’émotions. L’adolescent a peur de
l’avenir. Il a des insécurités. Il est
déprimé mais aussi gai. 

Rafaela Aggelopoulou

Pour moi, un ado est un être sociable.
Il sait vivre. Il se réveille à deux
heures. Il préfère jouer avec ses potes
que travailler. Les relations avec les
parents ne sont pas faciles. 

Georges Alaveras

Un ado est un être triste et déprimé. 

Georges-Marios Vassiliou

Généralement il est indifférent
surtout quand il s’agit de l’école. Cer-
tains sont des rêveurs ou sportifs. 

Apostolos Georgiou

Pour moi un ado est une personne
qui est entre deux mondes: le monde
des adultes et le monde des enfants.Il
veut passer son temps libre avec ses
potes. 

Christos Zoia

Il est optimiste et en colère. Il est gai.  

Petros-Marinos Koutsopetros

L’ado est un être complexe. Sa situa-
tion psychologique change contin-
uellement. Il se sent déprimé et
l’autre jour il se sent optimiste. 

Angeliki-Evangelia Kyriazi

Pour moi, un ado est une personne
curieuse. Parfois il est heureux et par-
fois triste. Il est travailleur et rêveur. 

Vassiliki Marinou

Un ado est un peu paresseux car sou-
vent il s'ennuie à faire n’importe
quoi.Il est sportif puisque il peut pra-
tiquer plusieurs sports. 

Panagiotis Panou

Un ado est un être vivant qui hurle
pour communiquer. Il est toujours fa-
tigué pour faire ses devoirs mais ja-
mais fatigué pour regarder ses
saisons d’une série sur son ordi. 

Eugenie Papanikolaou

Un ado a des sentiments divers. Il a
parfois le moral et il n’a pas le moral.
Il est courageux et il a peur. 

Angeliki Siokou

Pour moi, un ado est timide, énervé
et seul. Il est sévère, travailleur et
déprimé.

Manolis Chasapakis

Pour toi, c’est quoi être ado? Comment il se sent?

Επιμέλεια: κ. Μαρία Ζέζου, Εκπ/κός
Κείμενα μαθητών Α’ Λυκείου
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1. Είναι γνωστό πως ό,τι μέρα πέσουν τα Χρι-
στούγεννα, την ίδια μέρα πέφτει και η Πρωτο-
χρονιά. Κι όμως, το 1939 τα Χριστούγεννα
έπεσαν Δευτέρα και η Πρωτοχρονιά Κυριακή.
Πώς έγινε αυτό;
2. Ο κ. Τάκης ζητάει 7 ευρώ για να κόψει έναν
κορμό σε 2 κομμάτια. Πόσα χρήματα θα ζητήσει
για να κόψει έναν ίδιου πάχους κορμό σε 6 κομ-
μάτια;
3. Πότε σκοτώθηκε το ¼ των ανθρώπων στη γη;

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ:1. Κάθε χρονιά τα Χριστού-
γεννα και η Πρωτοχρονιά πέφτουν διαφορετικές
ημέρες! Είναι τα Χριστούγεννα και η  Πρωτοχρο-
νιά της επόμενης χρονιάς που πέφτουν πάντα την
ίδια μέρα.  2. Ο κύριος Τάκης θα ζητήσει 7 x 5=35
ευρώ. Αφού παίρνει 7.000 για κάθε τομή, θα
πάρει 7.000 Χ 5.  3. Όταν ο Κάιν σκότωσε τον Άβελ.
ΕΠΤΑΔΙΑΦΟΡΕΣ:

Λύσεις παρόντος τεύχους
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ΓΡΙΦΟΣ: Μονοτονικό λεξικό

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ: 1. Οι πι-

γκουΐνοι υπάρχουν μόνο στο

Νότιο ημισφαίριο και όχι

στην Αρκτική. 2. Ναι, αν δεν

έπαιζαν μεταξύ τους. 3. Ο ά-

ντρας αυτός είναι ο ιερέας

που έκανε τους γάμους.

SUDOKU:

Λύσεις προηγούμενου τεύχους

ΕΠΤΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

► Πρωί-πρωί ο Σήφης κάνει εξω-
τερικά μερεμέτια για τα Χριστούγεννα στο
σπίτι του, ανεβασμένος σε μία σκάλα. Περ-
νώντας ο Μανούσος για τη στάνη τον βλέ-
πει και του λέει για να τον πειράξει: 
- Μωρέ Σήφη, εμένα δεν με κόφτει που θα
πέσεις από τη σκάλα και θα σκοτωθείς. Μα
θα σπάσει η κεφαλή σου και θα γεμίσει ο
τόπος άχυρα!..
Και ο ετοιμόλογος Σήφης από τη σκάλα: 
- Και εσύ, μωρέ Μανούσο, πρωί-πρωί το
φαΐ σκέφτεσαι;

ΑΝΕΚΔΟΤO



ΚΥΡΙΑ ΑΡΘΡΑ
2022: Προσμονή ελπίδας, σ.3-4. Σταυρός: επιλογή

και…επιλογές, σ.27-28. Ποιος θα με ελέγξει για αμαρ-
τία; (Η αμαρτία μου, η ελευθερία μου) σ.51-52. Αναζη-
τάς αξιόπιστο λόγο; σ.83-84. Καμπάνες μέσα στη νύχτα,
σ.115-116.

«ΜΑΘΗΤΕΥΟΝΤΑΣ»
ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ 

(Χρ. Γεραρής & Αθ. Δημητριάδη, Β΄ Λυκ.)
Άγ. Παρθένιος Επ. Λαμψάκου & Οσ. Δομνίκη, σ.5.

Άγ. Νικηφόρος ο Ομολογητής & Άγ. Μεγαλομάρτυς Γε-
ώργιος, σ.43. Άγ. Μητροφάνης Επ. Κων/πόλεως & Άγ.
Κοδράτος, σ.72. Άγ. Αλέξανδρος Επ. Κων/πόλεως & Άγ.
Ζηνόβιος και Ζηνοβία, σ.95. Αγ. Ελένη Σινώπης & Αγ.
Μυρώπη, σ.131. 

ΕΠΙΚΑΙΡΑ–ΕΠΕΤΕΙΑΚΑ
Ο πιο συκοφαντημένος Άγιος, σ.118. Οι μητέρες

των τριών Ιεραρχών πρότυπα ζωής (πρεσβ. Δ. Μα-
νώλη), σ.6-7. Μικρασιάτικα έθιμα Πρωτοχρονιάς &
Φώτων, σ.10. Βιβλιοπαρ/ση: Αιολική γη, Ηλ. Βενέζη (Φ.
Χατήρα), σ.16-17. Παρουσίαση Γεν. Ονομασίας Κατα-
σκήνωσης 2022- Φυτεία μαρτυρίας & μαρτυρίου, σ.54-
57. «Τροχαία» ατυχήματα στο σχολείο, σ.90. Ο στρατιώ-
της του ΄40 γράφει (Ευγ. Παπανικολάου, Β. Μαρινού),
σ.104-105. Ο πιο συκοφαντημένος Άγιος (Άγ. Νεκτά-
ριος), σ.118-119. «Δεν είμαι άνθρωπος, είμαι η Ελλάς!»,
σ.120-121.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΣΤΡΑΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΡΑ-
ΣΙΑΤΙΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

σ.8-9, σ.34-35, σ.70-71, 100-101 & 117. 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ
«Yes to schools» Ναυτιλία & προοπτικές καριέρας,

σ.11. Αντέχεις μία εβδομάδα χωρίς κινητό; σ.30-31.
Θριαμβευτική παρουσίαση της Όπερας «Ιλιάδα» από
τα Εκπ/ρια Απ. Παύλος (Αν. Τσαπάλου Υπ. Δραστηριο-
τήτων Δευτ/θμιας Εκπ/σης), σ.40. Ο ενοχλητικός συγ-
γενής (Ρ. Αγγελοπούλου, Ευτ. Κορδαλή, Αγγ. Κυριαζή,
Ευγ. Παπανικολάου), σ.42. Ρητορικός Όμιλος: ανασκό-
πηση της χρονιάς (Φ. Χατήρα), σ.66. Ο …αγαπητός γεί-

τονας! (Β. Μαρινού, Ελ. Χατζή & Μ. Χατζή), σ.76. Ο απαι-
σιόδοξος άνθρωπος (Π. Πάνου, Μ. Κουτσοπέτρος & Χρ.
Ζόια) σ.109. Μηνύματα από τους Αποφοίτους μας
2021-΄22 (Κ. Καθρέπτη, Β. Δημοπούλου, Ιω. Κουργια-
λής, Ά-Μ. Λατσούνη), σ.86-87. Παράσταση στη Δασκα-
λόπετρα της Χίου! σ.88. Πώς μπορεί να είναι μια
εβδομάδα χωρίς διαδίκτυο; (Γ. Γκιόκας, Κ. Ρουμπέκα, Δ.
Κονσταντίν, Π. Κορδαλής, Δομ. Δημητριάδη), σ.96-97.
Ο πιο συκοφαντημένος Άγιος, σ.118-119. Το Ορθόδοξο
Πατριαρχικό Κέντρο στο Σαμπεζύ, σ.127.

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΓΩΝΙΑ:
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Μεγάλα διλήμματα στη ζωή (Γ. Καλλιπόζης, Α.
Κλεμπετσάνη-Charles & Π. Κουρκουλιώτης), σ.18-19.
Κ.Π.Καβάφης: Ποιήματα που ξεχωρίσαμε, σ.32-33.
Γράμμα στον παππού & στη γιαγιά, σ.68-69. Γράφουμε
ποίηση για τη Σμύρνη (Ά. Ζουμπούλη, Κ. Μπουχού-
τσου, Γ. Καλλιπόζης, Π. Κουρκουλιώτης, Α. Κλεμπε-
τσάνη), σ.98-99. Τα Χριστούγεννα νίκησαν! (Β. Μαρι-
νού, Π. Πάνου, Μ. Βασιλείου) σ.128-129. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα 2021-22: Θεραπευ-

τικά φυτά (Γ. Παπαχρήστου & Κ. Ρουμπέκα), σ.15. Επί-
σκεψη στο ΚΠΕ Καστρίου (Β. Μαρινού & Κ. Μαρινού),
σ.41. Π.Ο.: Η εξέλιξη της δράσης! (Π.Α.), σ.58-59. Η Πε-
ριβαλλοντική Εκπ/ση στο Σχολείο μας, σ.91, «Άμπελος
πολύτιμη» (Δ. Κωτσάκου & Ειρ. Μαγκουσοχατζάκη),
σ.123. 

ΜΙΛΑΜΕ ΣΩΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ;
Είναι λάθος ή δεν είναι; (Φ. Χατήρα), σ.67. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΑΡΑΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Δεκ. 2021-Ιαν. 2022: Ενημέρωση από μαθητές για

τον Ρητορικό Όμιλο. Αλληλογραφία με το Ελληνικό
Σχολείο Μόσχας. Χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες
στο σχολείο. Χριστουγεννιάτικη γιορτή. Φιλικός Αγώ-
νας Διττών Λόγων. Κοπή βασιλόπιτας. Κατασκευή σχε-
δίας. «Χειμωνιάτικα» ρομπότ στη Ρομποτική. Ένα
«ηφαίστειο στον σχ. κήπο. Χιόνια και στο σχολείο! (Π.
Κουρκουλιώτης & Θ. Κοντογιάννη), σ.12-14.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΜΟΥ ΠΥΡΣΟΥ
2022
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Φεβρ.-Μαρτ.: Διαγωνισμός Αρχαίων. 1η θέση
στον Διαγωνισμό Ορθογραφίας στον Νομό. Εκδρομή
Περιβαλ. Ομάδας στο ΚΠΕ Καστρίου. Παρέλαση 25ης
Μαρτίου. Παρουσίαση από τα Εκπ/ρια: «Σμύρνης
Οδύσσεια» & η Όπερα «Ιλιάδα» στο Συνεδριακό Κέν-
τρο Λουτρακίου. Εκδρομή Γ΄Λυκ. στη Ρώμη. Πείραμα
«Ερατοσθένη». Σεμινάριο Επαγγ. Προσανατολισμού.
Εκδρομή στη Δημητσάνα (Ουρ. Νέγρη & Γ. Παπαχρή-
στου), σ.36-39.

Απρ.-Ιουλ.: Δημιουργία ταινίας για τη Μικρασ. Κα-
ταστροφή «Περιδιαβαίνοντας στα σχολεία του Ελληνι-
σμού τότε και τώρα». Συμμετοχή με 1ο & 2ο βραβείο
του Ρητορικού Ομίλου στους 6ους Μαθητ. Αγώνες Ρη-
τορικής Τέχνης Πελ/σου 2022. Επίσκεψη Μητρ. Κορίν-
θου & Μάνης. Βράβευση για την 1η θέση στα «Ομαδικά
Λυκείων» στον Διαγωνισμό Επετείου 200 χρόνων της
Ελληνικής Επανάστασης Περιφ. Πελ/σου. Η Χορωδία
στο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής. Η Ομάδα μπά-
σκετ του Λυκείου στο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης
Ν.Κορινθίας. Συνδιοργάνωση με τη Δ/νση Β/θμιας της
εκδήλωσης «Η συμβολή της αστρονομίας στη χρονο-
λόγηση ιστορικών γεγονότων». Επίσκεψη στο Αστερο-
σκοπείο Κρυονερίου. Εξετάσεις Πιστοποίησης Πληρο-
φορικής & Ελληνικού Ωδείου. Διαγωνισμός Υποτρο-
φιών. Στο σεμινάριο του ΚΠΕ Ν.Κίου για τη Μ.Ασία. Σε-
μινάριο Ορθοφωνίας από την υπεύθυνη Σχολ. Δραστ.
της Δ/νσης κ.Τσαπάλου. Παρουσίαση της όπερας
«Ιλιάδα» στο Δημ. Θέατρο Πειραιά. Εκδρομή στον Λά-
δωνα & εξόρμηση Ρητορικού Ομίλου. Εορτασμός Αγ.
Αποστόλων Πέτρου & Παύλου. Κατασκήνωση Εκπαιδευ-
τηρίων στη Σκαφιδιά Ηλείας, σελ.60-65. Λήξη σχ. χρο-
νιάς & απονομή Βατοπαιδινών κ.ά. Βραβείων (Β.
Βασιλείου, Γ. Καλλιπόζης, Α. Κυριαζή, Α. Λατσούνη), σ. 92

Σεπτ.: Αγιασμός. Εκδρομή στη Χίο & συμμετοχή
στους «Νέους Ομηρίδες 2022». Παρακολούθηση της
παράστασης «Ό,τι άφησε η φωτιά» των Εκπ/ρίων Άγ.
Κοσμάς Αιτωλός. Ημέρα Αθλητισμού (Γ. Νικολόπουλος
& Ε. Παπανικολάου), σ.92-94. 

Οκτ.-Νοε.: Παραστάσεις «Άγ. Γεώργιος Χιοπολί-
της» & «Άγ. Χρυσόστομος Σμύρνης» του Κέντρου Νεό-
τητας Συνοικισμού Κορίνθου. Εκπ/κή εκδρομή στον
Λόφο Φιλοπάππου & στην Πνύκα. Γιορτή 28ης Οκτ. Κα-
τάθεση στεφάνου. Παρέλαση. Περίπατος στους Αγ. Θε-
οδώρους. Εκκλησιασμός 8 Νοεμβρ. Παρουσίαση κ.
Ανδρ. Κούκου για τον Καποδίστρια. Πολυήμερη εκπ/κή
εκδρομή στην Ελβετία και το CERN (Ελ. Αγγελή & Γ.
Κουτσόπουλος), σ.124-126.

ΕΚΠ/ΣΗ ΣΤΗ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
Ρητορικός Όμιλος: ανασκόπηση της χρονιάς (Φ. Χα-
τήρα), σ.66. Μαθητικό Συμπόσιο Ρητορικής (Γ. Νικο-
λόπουλος), σ.89. 

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ (Για εφήβους)
σ.20-21, σ.77, σ.91, σ.130. 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ-ΔΙΗΓΗΜΑΤΑ
Η αναβλητική (Μ. Γουμενοπούλου), σ.22. Ο ενοχλη-

τικός συγγενής (Ρ. Αγγελοπούλου, Ευτ. Κορδαλή, Αγγ.
Κυριαζή, Ευγ. Παπανικολάου), σ.42. Το κρίμα του παπά
(Νίκη Κατσιάπη), σ.73. Ο …αγαπητός γείτονας! (Β. Μα-
ρινού, Ελ. Χατζή & Μ. Χατζή), σ.76. Τι να κάνω τώρα,
Θεέ μου; (Α.Σ), σ.102-103. Θαλασσινές ιστορίες (Γ. Καλ-
λιπόζης, Αθ. Κλεμπετσάνη, Ιω. Νέγρης, Ά. Ζουμπούλη),
σ.106-108. Ο απαισιόδοξος άνθρωπος (Π. Πάνου, Μ.
Κουτσοπέτρος & Χρ. Ζόια) σ.109. Τα Χριστούγεννα νί-
κησαν! (Β. Μαρινού, Π. Πάνου, Μ. Βασιλείου) σ. 128-
129. 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
The Opera “Iliad” at the Municipal Theater of Pi-

raeus (The National Herald), σ.53. Pour toi, c’est quoi
être ado? σ.132. 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ
Στη μητρική στοργή (Χρ. Χατζηγιαννιού), σ.4. Che

fece…il gran rifiuto (Κ.Π. Καβάφης), σ.18. Έπεσες, Άδη!
(Ανθή Λιβάνη), σ.29. «Κεριά» (Κ.Π. Καβάφη), σ.33. Στη
Μητέρα των θλιμμένων (Γ. Βερίτης), σ.85. Βασίλισσα
Σμύρνη (Ά. Ζουμπούλη), Καταστροφή (Κ. Μπουχού-
τσου), Κάποια μέρα ξαφνικά (Γ. Καλλιπόζης), Σμύρνη,
τότε & τώρα (Π. Κουρκουλιώτης), Μάνα χαμένη (Αθ.
Κλεμπετσάνη-Charles), σ.98-99. Ελληνική θάλασσα (Β.
Βασιλείου), σ.108. Χριστούγεννα (Κατ. Παΐζη), σ.116. 

ΣΠΙΘΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΣΟΥ-ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
σ.23, σ.47, σ.79, σ.110, σ.133.

ΔΙΑΦΟΡΑ
Ο Παιδικός Σταθμός & το Νηπιαγωγείο γιορτάζουν:

-τη Γιορτή της Οικογένειας, σ.24 -τη Γιορτή Λήξης της
σχ. χρονιάς, σ.80 -την 28η Οκτωβρίου, σ.112. Αναστά-
σιμη χαρά στο Νηπιαγωγείο, σ.48. Περιεχόμενα τόμου
2022 «Πυρσού», σ.134-135. Μπροστά στη φάτνη στον
Παιδικό μας Σταθμό, σ.136. 

135Ο Πυρσός
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Μπροστά
στη φάτνη

στον Παιδικό μας
Σταθμό


