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Μία μέρα ρωτήσανε έναν μεγάλο γιατρό να πει ποια είναι η πιο σοβαρή 

ασθένεια της εποχής μας. Όλοι περίμεναν να ακούσουν από το στόμα 

του για τις μεγάλες ανησυχίες του σημερινού ανθρώπου όπως ο 

καρκίνος, το έμφραγμα, η παχυσαρκία κ.ά.! Με μεγάλη τους όμως 

έκπληξη ο γιατρός απήντησε: «Η αδιαφορία»! Όλοι κοιτάχτηκαν στα μάτια και ο 

καθένας τους αντιλήφτηκε ότι ήταν σοβαρά άρρωστος... το τέλος ρώτησαν τον 

γιατρό να τους πει ποια θα θεωρούσε ως την καλύτερη θεραπεία στην ασθένειά τους 

αυτή. Και η απάντησή του ήταν απλή: «Η αγάπη»!     

Η μικρή αυτή ιστορία μάς δείχνει πόσο τραγικό είναι να θεωρούμε ότι η μοναδικότητα 

σε μια κοινωνία είναι η σωματική υγεία. Τπάρχουν όμως πολλές άλλες μορφές 

ασθένειας που διαβρώνουν τις σχέσεις των ανθρώπων μέσα στην κοινωνία μας. 

Μέσα στο σχολείο μας  πολλές φορές αδιαφορούμε για τους δασκάλους μας, 

αδιαφορούμε για τους συμμαθητές μας, αλλά και για το ίδιο το φυσικό περιβάλλον 

όταν πετάμε συνεχώς σκουπίδια. Για να υπάρχουν υγιείς όμως σχέσεις πρέπει να 

υπάρχει μία σπουδαία αξία: η αγάπη! 

Η αγάπη οικοδομεί τις κοινωνίες και τις σχέσεις των ανθρώπων. Μπορώ να κάνω ένα 

σωρό πράγματα για να εκφράσω, να δείξω, να αποδείξω, να επιβεβαιώσω ή να 

υποστηρίξω ότι αγαπώ κάποιον. Ένα χαμόγελο στο φίλο μας ή τη φίλη μας, ένα χάδι 

στους γονείς μας, μία αγκαλιά στα αγαπημένα πρόσωπα αλλάζουν ολόκληρο τον 

κόσμο. Ο κόσμος αλλάζει μόνο με την αγάπη.  

τις μέρες μας πολλοί προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο με νόμους, με αλλαγές 

που τις ονομάζουν μεταρρυθμίσεις, αλλά και με την βία. Όλα αυτά όμως δεν μπορούν 

να αλλάξουν τον άνθρωπο. ε λίγο θα γιορτάσουμε όλοι μαζί την μεγάλη γιορτή των 

Φριστουγέννων: Σην γέννηση του Φριστού! Εδώ υπάρχει ένας λόγος σοβαρός να 

σταθούμε στο μεγάλο αυτό γεγονός, που άλλαξε την ιστορία του κόσμου. Για ένα και 

μοναδικό λόγο. Γιατί μιλά ο ίδιος ο Φριστός για την αγάπη, αφού ο ίδιος είναι ΑΓΑΠΗ.  

Η μεγάλη επανάσταση που ήλθε με την αγάπη καταγράφεται με πολύ όμορφα λόγια 

από τον Απόστολο Παύλο στον Ύμνο της Αγάπης (Προς Κορινθίους Α', κεφ.13). Μας 

λέγει λοιπόν ότι ακόμη και εάν κερδίσουμε τον κόσμο ολόκληρο και μιλάμε όλες τις 

γλώσσες του κόσμου, αλλά δεν έχουμε αγάπη θα είμαστε σαν ένα χάλκινο αντικείμενο 

που μπορεί να ακούγεται μόνο θόρυβος… 

Αυτές τις άγιες ημέρες που έρχονται αντί να πάρουμε τους δρόμους για τις πλατείες, τα 

στολισμένα καταστήματα και τις μουσικές στους δρόμους, ας ακολουθήσουμε έναν 

άλλο δρόμο: Σο δρόμο της συνάντησης, που οδηγεί μόνο στην Αγάπη… 
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Καλές Γιορτές και καλή και ευλογημένη χρονιά! 

Κωνσταντίνος Β. Ζορμπάς 

Γενικός Διευθυντής της Ορθοδόξου Ακαδημίας Κρήτης 

 
ΤΓ: Και φυσικά επειδή πολλοί θα ρωτήσετε τι είναι η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, εάν το θέλετε θα σας 

περιμένουμε με το καλό την καινούργια χρονιά να σας δούμε στους χώρους μας κοντά στο Κολυμπάρι 

Φανίων. Για τις επισκέψεις σας μπορείτε να μας τηλεφωνήσετε στο 2824022245 και 22500. 

 

 

 

 

Επίσης, το Σμήμα χολικών Δραστηριοτήτων σας προτείνει: 

Τλικό για τα Νηπιαγωγεία & Α’ - Β’  Σάξεις Δημοτικού 

1. Σραγούδι από την Παιδική Φορωδία ΠΤΡΟΤ ΛΑΜΠΡΟΤ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ZTDlGP0-4 

 

2. Ποίημα για Αφήγηση 

 

Είδα χθες βράδυ ένα όνειρο.  

Ονειρεύτηκα πως περπατούσα στην αμμουδιά με το Θεό και ψηλά στον ουρανό φωτίζονταν 

σκηνές απ' τη ζωή μου. Για κάθε σκηνή στην άμμο υπήρχαν δύο χνάρια: Σα δικά μου και του 

Θεού.  

Όταν η τελευταία σκηνή της ζωής μου φωτίστηκε μπροστά μου γύρισα πίσω και είδα πως 

πολλές φορές στη διαδρομή της ζωής μου δεν ήταν δύο τα χνάρια αλλά ένα και βλέποντας 

καλύτερα πρόσεξα ότι αυτό συνέβαινε πάντα στις πιο δύσκολες και λυπημένες στιγμές της ζωής 

μου. 

τενοχωρέθηκα και είπα στο Θεό: «Κύριε, είπες πως αν έπαιρνα το δρόμο σου θα ήσουν πάντα 

δίπλα μου αλλά βλέπω ότι στις ποιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου υπάρχουν μόνο τα δικά μου 

χνάρια στην άμμο. Σις στιγμές που σε χρειαζόμουνα περισσότερο Εσύ με εγκατέλειψες». 

Και ο Θεός μου απάντησε: «Αγαπημένο μου παιδί, σ' αγαπώ τόσο πολύ, που ποτέ δε θα 

μπορούσα να σ' εγκαταλείψω. 

τις δύσκολες στιγμές της προσπάθειας και του πόνου... όταν στην πορεία μας είδες πως δεν 

ήταν δύο τα χνάρια στην αμμουδιά, ήταν γιατί σε κρατούσα στην αγκαλιά μου». 

 

 

Τλικό για Δημοτικά (Γ, Δ, Ε, τ) 

1. Σραγούδι Hip-Hop που απέσπασε το 1ο Βραβείο στο Υεστιβάλ Σραγουδιού 

Θεσσαλονίκης 2007: «Αγάπη είναι» 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OnAovInMNtQ 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ZTDlGP0-4
https://www.youtube.com/watch?v=OnAovInMNtQ
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2. Ο «Ύμνος προς την Αγάπη» για Ανάλυση Κειμένου 

[στις μεγαλύτερες τάξεις του Δημοτικού προτείνεται πρώτα η ανάγνωση στην καθαρεύουσα, 

προκειμένου να έρθει σε επαφή ο μαθητής με την κοινή Ελληνιστική 

 

Εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός 

ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον. Και εάν έχω προφητείαν και ειδώ τα μυστήρια πάντα και πάσαν 

την γνώσιν, και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί. 

 

Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντα μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσομαι, 

αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. 

Η αγάπη μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, 

ουκ ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής, ου παροξύνεται, ου λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη 

αδικία, συγχαίρει δε τη αληθεία, πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η 

αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. 

Είτε δε προφητείαι, καταργηθήσονται, είτε γλώσσαι παύσονται, είτε γνώσις καταργηθήσεται. Εκ 

μέρους δε γινώσκομεν και εκ μέρους προφητεύομεν όταν δε έλθη το τέλειον, τότε το εκ μέρους 

καταργηθήσεται. Ότε ήμην νήπιος, ως νήπιος έλάλουν, ως νήπιος εφρόνουν, ως νήπιος 

ελογιζόμην ότε δε γέγονα ανήρ, κατήργηκα τα του νηπίου. Βλέπομεν γαρ άρτι δι' εσόπτρου εν 

αινίγματι, τότε δε πρόσωπον προς πρόσωπον άρτι γινώσκω εκ μέρους, τότε δε επιγνώσομαι 

καθώς και επεγνώσθην. Νυνί δε μένει πίστις, έλπίς, αγάπη, τα τρία ταύτα μείζων δε τούτων η 

αγάπη. 

Αποστόλου Παύλου: Α' Επιστολή προς Κορινθίους, (ιβ´ 27 - ιγ´ 13).  

 

Ύμνος προς την Αγάπη / Νεοελληνική Γλώσσα 

Αν ξέρω να μιλώ όλες τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, αλλά δεν έχω 

αγάπη, τότε έγινα σαν ένας άψυχος χαλκός που βουίζει ή σαν κύμβαλο που 

ξεκουφαίνει με τους κρότους του. Και αν έχω το χάρισμα να προφητεύω και γνωρίζω 

όλα τα μυστήρια και όλη τη γνώση, και αν έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ με τη 

δύναμη της ακόμη και τα βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, τότε δεν είμαι τίποτε απολύτως. 

Και αν πουλήσω όλη την περιουσία μου για να χορτάσω με ψωμί όλους τους 

φτωχούς, και αv παραδώσω το σώμα μου για να καεί, αλλά αγάπη δεν έχω, τότε σε 

τίποτε δεν ωφελούμαι. 

Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική και ωφέλιμη, η αγάπη δε ζηλεύει, η αγάπη 

δεν ξιπάζεται (= δεν καυχιέται), δεν είναι περήφανη, δεν κάνει ασχήμιες, δε ζητεί το 

συμφέρον της, δεν ερεθίζεται, δε σκέφτεται το κακό για τους άλλους, δε χαίρει, όταν 

βλέπει την αδικία, αλλά συγχαίρει, όταν επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, όλα τα 

πιστεύει, όλα τα ελπίζει, όλα τα υπομένει.Η αγάπη ποτέ δεν ξεπέφτει 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%27_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE_%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%BF%CF%85%CF%82
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Αν υπάρχουν ακόμα προφητείες, θα έλθει μέρα που και αυτές θα καταργηθούν αν 

υπάρχουν χαρίσματα γλωσσών και αυτά θα σταματήσουν αν υπάρχει γνώση και αυτή 

θα καταργηθεί. Γιατί τώρα έχουμε μερική και όχι τέλεια γνώση και προφητεία· όταν 

όμως έλθει το τέλειο, τότε το μερικό θα καταργηθεί. Όταν ήμουν νήπιο, μιλούσα ως 

νήπιο, σκεφτόμουν ως νήπιο, έκρινα ως νήπιο. Όταν έγινα άνδρας, κατάργησα τη 

συμπεριφορά του νηπίου. Σώρα βλέπουμε σαν σε καθρέπτη και μάλιστα θαμπά, τότε 

όμως θα βλέπουμε το ένα πρόσωπο το άλλο πρόσωπο. Σώρα γνωρίζω μόνο ένα 

μέρος από την αλήθεια, αλλά τότε θα έχω πλήρη γνώση, όπως ακριβώς γνωρίζει και 

εμένα ο Θεός. Ώστε τώρα μας απομένουν τρία πράγματα: η πίστη, η ελπίδα και η 

αγάπη. Πιο μεγάλη όμως από αυτά είναι η αγάπη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σο Σμήμα χολικών Δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο υποστήριξης των εκπαιδευτικών με εκπαιδευτικό υλικό και ενημερωτικά 

κείμενα (από αρμόδιους φορείς του δημόσιου φορέα, σχολικές μονάδες και ιδρύματα που υπάγονται στο ΤΠΑΙΘ και λοιπά 

υπουργεία) ξεκινά από σήμερα την υλοποίηση της δράσης ΗΡΘΕ ΓΡΑΜΜΑ ΣΟ ΧΟΛΕΙΟ, στο πλαίσιο εορτασμού 

παγκόσμιων ημερών της UNESCO και ευρύτερα. τη δράση αυτή, αποστέλλεται ένα γράμμα από έναν φορέα/ έκπληξη στο 

πλαίσιο ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας σε θέματα κοινωνικού περιεχομένου. Η πρωτοβουλία 

αυτή υπάγεται στις δράσεις του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΦΟΛΕΙΟΤ που υλοποιεί το Σμήμα χολικών Δραστηριοτήτων Π/θμιας Εκπ/σης 

Φανίων. 


