


Θέματα που μας 
απασχολούν

Γιατί την Πρωτοχρονιά 
κόβουμε Βασιλόπιτα;

Μαριέλα Δ.

Αγαπητή Μαριέλα Δ,
Επίκαιρη η ερώτησή σου και ενδιαφέρουσα.
Άραγε, γιατί τελικά κόβουμε τη Βασιλόπιτα;
Για να εξασφαλίσουμε την «τύχη» κάποιου;
Μήπως, γιατί είναι «το έθιμο»;
Όχι,παιδιά.Η Βασιλόπιτα έχει ένα
κρυφό νόημα.Ας αφήσουμε λοιπόν την εποχή μας και 
ας αφήσουμε το μυαλό μας να ταξιδέψει στον καιρό 
του Βυζαντίου,και συγκεκριμένα στο έτος στο οποίο οι 
Βυζαντινοί έκαναν πόλεμο με τους Πέρσες.
Την εποχή εκείνη βασίλευε ο ανιψιός του Μέγα 
Κωνσταντίνου.Ο Ιουλιανός είχε σπουδάσει στην 
Ελλάδα και είχε ασπαστεί την πίστη των εθνικών,την 
οποία προσπαθούσε να εξαπλώσει.Κάποια στιγμή,πριν 
ξεκινήσει για τον πόλεμο με τους Πέρσες,είπε στον 
Μ.Βασίλειο: «Μόλις γυρίσω νικητής από την 
Περσία,θα καταστρέψω τον Χριστιανικό λαό σου,που 
προσβάλει τους θεούς μου.»Τότε, ο Μ.Βασίλειος 
συμβούλεψε τον λαό της Καισάρειας να 
συγκεντρώσουν ότι πολύτιμο είχαν,για να τα 
προσφέρουν στον Ιουλιανό όταν θα γύριζε,ώστε να 
μην τους κάνει κακό.Όμως,ο Ιουλιανός χάθηκε στον 
πόλεμο.Για να επιστραφούν τα αντικείμενα,ο 
Μ.Βασίλειος είπε να ετoιμάσουν πίτες και μέσα σε 
κάθε πίτα να βάλουν χρυσαφικά.Και ώ,του 
θαύματος!Η πίτα που πήρε ο καθένας περιείχε τα 
χρυσαφικά του!



Αυτό το γεγονός θυμόμαστε με τη Βασιλόπιτα την 
Πρωτοχρονιά.

Μαθαίνω 
να ψέλνω



ΚΤΙΣΤΕΣ
Κτίστες, μπρος,

με καρδιά γεμάτη φως

κι ο Χριστός

θα μας είναι αρχηγός.

Με τα φτυάρια μας,

τις αξίνες μας

θεμελιώνουμε γερά

και θα κτίσουμε

με τη φλόγα μας

έναν πύργο με χαρά.

Κτίστες, μπρος…

Παλικάρια εμείς

δόξας και τιμής

προχωρούμε εδώ στη 

γη

για να φέρουμε,

να σκορπίσουμε

μια καινούργια 

ροδαυγή.

Κτίστες, μπρος…

Κύριε, βοήθησέ με να αντιμετωπίσω 
με ψυχική γαλήνη όλα, όσα Θα μου 
φέρει η σημερινή ημέρα. Βοήθησέ 
με να παραδοθώ ολοκληρωτικά στο 
άγιο Θέλημα Σου. Στην κάθε ώρα 
αυτής τηs ημέρας φώτισέ με και 
δυνάμωνέ με για το κάθε τι.

Όποιες ειδήσεις κι’ αν λάβω στο 
διάστημα τηs σημερινής ημέρας, 
δίδαξέ με, να τιs δεχθώ με ηρεμία 
και με την πεποίθηση ότι 
προέρχονται από το άγιο θέλημά 
Σου.

Καθοδήγησε τιs σκέψεις και τα 
συναισθήματα μου σε όλα τα έργα 
μου και τα λόγια μου. Σε όλες τιs 
απρόοπτες περιστάσεις μη με 
αφήσεις να ξεχάσω, ότι τα πάντα 
προέρχονται από Σένα.

Δίδαξέ με να συμπεριφέρομαι σε 
κάθε μέλος τηs οικογένειάς μου με 
ευθύτητα και σύνεση, ώστε να μην 
συγχύσω και στενοχωρήσω κανένα.

Κύριε, δος μου την δύναμη να 
υποφέρω τον κόπο και όλα τα 
γεγονότα τηs ημέρας αυτής καθ’ 
όλη την διάρκειά της.

Καθοδήγησε την θέλησή μου και 
δίδαξέ με να προσεύχομαι, να 
πιστεύω, να υπομένω, να συγχωρώ 
και να αγαπώ.
Αμήν.





Ο κάθε μήνας αρχίζει 
και συνεχίζει με την 
αγάπη!

Πριν από πολλά χρόνια,στην Καισάρεια της 

Καππαδοκίας,ζούσε μια ευλογημένη οικογένεια:Ο 
ιερέας Βασίλειος,η Εμμέλεια και τα δέκα παιδιά
τους.Οι γονείς έδιναν το σωστό παράδειγμα και γι’ 
αυτό,όταν μεγάλωσαν,έγιναν άνθρωποι πιστοί και 
αγιασμένοι.Ο Άγιος Βασίλειος,όταν μεγάλωσε,έκτισε 
τη Βασιλειάδα,ολόκληρη πόλη από 
νοσοκομεία,γηροκομεία και ορφανοτροφεία.Ο ίδιος 
μάλιστα,ανέλαβε την πιο επικίνδυνη 
δουλειά!Τους λεπρούς.Τους διακονούσε 
καθημερινά.Εμάς μας φαίνεται περίεργο,ήταν όμως 
μια μεγάλη πράξη αγάπης προς τον Κύριο και τον 
συνάνθρωπο.

17 Ιανουαρίου-
τιμούμε τη μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρα
Γεώργιου εξ Ιωαννίνων

Ο Άγιος μάρτυρας του Χριστού Γεώργιος καταγόταν 
από τα Γρεβενά.
Σε νεαρή ηλικία μπήκε στην υπηρεσία ενός Τούρκου 
Αγά στα Ιωάννινα.
Οι Τούρκοι όμως δεν τον φώναζαν με το όνομά 
του,αλλά τον έλεγαν
Γκιαούρ Χασάν.Έτσι,οι περισσότεροι τον θεωρούσαν 
μουσουλμάνο.
Όταν έφτασε σε ηλικία γάμου,νυμφεύθηκε μια 
ευσεβή κοπέλα,την
Ελένη.Όταν η γυναίκα του ήταν έγκυος,τον 
κατηγόρησαν πως δεν ήταν
σωστό σαν «μουσουλμάνος» να έχει γυναίκα 
χριστιανή.Κανείς όμως δεν
άκουσε την αλήθεια και έτσι,καταδικάστηκε σε 

θάνατο στην αγχόνη,σε
ηλικία είκοσι οκτώ ετών.



Αν είχα τον πατέρα Β...
Γυρνώ από το σχολείο 
κατσουφιασμένη.Στο τέλος 
του μαθήματος τα 
παιδιά γελούσαν και έκαναν 
πολλή φασαρία.Κανείς δεν 
εκτιμά την 
ησυχία πια; Μετά το φαγητό 
κάθισα στο δωμάτιό μου να 
σκεφτώ.Άρχισα να ψέλνω.Σε 
λίγο ένιωθα πολύ 
καλύτερα.Άρχισα να 
σκέφτομαι
τον πατήρ Β.Εκείνος με 
ώθησε στην 
ψαλτική.Πήγαινα μικρή 
μικρή στην εκκλησία.Στο 
τέλος μ’έβαζε να τραγουδώ 
κάποια χριστιανικά 
τραγούδια,μεταξύ αυτών και 
το «Άγιος ο Θεός».Τον έλεγα  
Παπα-Βασίλειο και 
χαιρότανε.
Φορά με τη φορά,χρόνο με 
τον
χρόνο,στη λίστα όσων έλεγα
έμπαιναν και ύμνοι.Πάντα 
ανυπομονούσα για την
επόμενη φορά.Έτσι και αυτή
την φορά.Μα μας 
ανακοίνωσαν
πως ο πάτερ Β.είναι πια στον 
ουρανό...Κάθε φορά που 
ψέλνω,τον σκέπτομαι. 
«Πάτερ 
Βασίλειε,από εκεί που είσαι,
δεήσου στον Κύριο και για 
εμάς.Και κάτι ακόμα:Πες 
στον Κύριο πως Τον 
ευχαριστώ».



Μαγειρική και 
Ζαχαροπλαστική 

για 
#ifonitonneon’s

εφήβους!

Υλικά:
32 γρ. Αλεύρι γ.ο.χ.
2 κ.τ.σ. Κακάο
¼ του κ.τ.γ. Μπέικιν 
Πάουντερ
2 κ.τ.σ. Ζάχαρη
Λίγο αλάτι
63 γρ.γάλα
20 γρ.σπορέλαιο
1κ.τ.σ.πραλίνα

Εκτέλεση: Tα βάζω όλα
μαζί,ανακατεύω πολύ 
καλά και το βάζω για 90 
δευτερόλεπτα στον 
φούρνο 
μικροκυμάτων,στους 
1.000 c.



Διαγωνισμός-

Μυστήριο

Παιδιά!Βοήθεια!Είμασταν 

έτοιμοι να βάλουμε ένα άρθρο 

για τους Τρεις Ιεράρχες,όμως 

δεν προλάβαμε.Βοηθήστε μας 

στέλνοντας το δικό σας άρθρο

Για τους Τρεις Ιεράρχες,στο 

a679579@sch.gr.

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!




