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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο 1949-1967, μετά από δύο φονικούς 
πολέμους, έναν παγκόσμιο και έναν εμφύλιο, συντελέστηκαν ποικίλες 
μεταβολές στην ελληνική κοινωνία σε πολλούς τομείς: στη γεωγραφική 
και πληθυσμιακή σύνθεση, την οργάνωση της οικονομίας, την κατανομή 
εργασίας, την επαγγελματική διαστρωμάτωση, με συνέπεια την 
ανασυγκρότηση της κοινωνικής δομής, της οικογένειας, της εκπαίδευσης, 
των θεσμών.  Αναθεωρήθηκαν συλλογικά οι κοινωνικές στάσεις, οι 
νοοτροπίες και οι συμπεριφορές, ακολουθώντας τις ιστορικές και 
πολιτικές εξελίξεις μιας καινούριας εποχής. 

Στο επίκεντρο της οικονομικής ανάπτυξης από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1950 τέθηκε η εκβιομηχάνιση της χώρας με μικρές 
επιχειρήσεις. Έτσι, η ανέχεια και η ελπίδα για καλύτερο μέλλον οδήγησαν 
στην αστυφιλία, η οποία προκάλεσε μεγάλες ανάγκες για τη στέγαση του 
πληθυσμού. Η πολεοδομική ανασυγκρότηση, οι νέες συγκοινωνίες και ο 
τουρισμός λειτούργησαν, επίσης, ως μοχλοί για την αλλαγή της 
ελληνικής κοινωνίας και τη δημιουργία αστικής τάξης. Παράλληλα με 
την εσωτερική, σημαντική ήταν και η εξωτερική μετανάστευση που 
σημειώθηκε στην εποχή. Μέλη της αγροτικής και εργατικής τάξης κυρίως, 
οδηγήθηκαν σε αναζήτηση εργασίας και γενικότερα καλύτερης τύχης στη 
Δυτική Γερμανία, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, ενώ το μεταναστευτικό 
συνάλλαγμα που εισέρευσε στη συνέχεια στην Ελλάδα έφερε θετικά 
αποτελέσματα για τις οικογένειές τους και γενικότερα την οικονομία.  

Μέσα σε αυτό το κοινωνικό πλαίσιο δραστηριοποιήθηκε η 
Ιεραποστολική Αδελφότητα «Ζωή», η οποία ήδη από τις αρχές του 20ου 
αιώνα ήταν προσηλωμένη στο όραμα ενός ελληνοχριστιανικού 
πολιτισμού. 

Οι μαζικές μετακινήσεις από τις παραδοσιακές αγροτικές περιοχές 
στα αναπτυσσόμενα αστικά κέντρα, δημιούργησαν ένα καινούριο 
κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έπρεπε να οικοδομηθεί η χριστιανική 
πίστη και μαρτυρία. Η παραδοσιακή ευσέβεια, που ήταν συνυφασμένη με 
λαογραφικές παραδόσεις και παλαιότερες συνθήκες ζωής, χρειαζόταν να 
συνομιλήσει με τις καινούριες συνθήκες, τους νέους ρόλους ανδρών, 
γυναικών και παιδιών και τα νέα πολιτιστικά ερεθίσματα. 

Η γυναίκα στη χώρα μας αποκτά ευρύτερη πρόσβαση σε όλες τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης, βγαίνει εντονότερα στην αγορά εργασίας, 
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αποκτά πολιτικά δικαιώματα, αναλαμβάνει σημαντικούς ρόλους σε 
οργανωμένες πρωτοβουλίες κοινωνικής προσφοράς, ενώ σταδιακά 
αμφισβητείται ο θεσμός της προίκας και η πατριαρχική δομή της 
οικογένειας παραχωρεί τη θέση της στην πυρηνική. 

Το Ευαγγέλιο απευθύνεται πλέον σε αποδέκτες που έχουν 
αποκολληθεί από το παραδοσιακό πλαίσιο της προπολεμικής κοινωνίας 
και ιδιαίτερα της αγροτικής,  με το οποίο η πίστη είχε στενά συνδεθεί. Το 
ζητούμενο πλέον είναι να γίνει αποδεκτό μέσα στις καινούριες συνθήκες 
που είναι πρωτόγνωρες, σε δημιουργικό διάλογο μαζί τους.   

Θεμελιώδης στόχος της ιεραποστολικής αδελφότητας υπήρξε η 
μετάδοση του μηνύματος του Ευαγγελίου με τη μελέτη της Αγίας Γραφής 
και την εφαρμογή των διδαγμάτων της στην καθημερινή ζωή της 
μεταπολεμικής περιόδου. Για τον σκοπό αυτό εκτός από τη στελέχωση 
των κατηχητικών σχολείων εκείνης της εποχής και τη λειτουργία κύκλων 
μελέτης της Αγίας Γραφής, κυκλοφόρησε περιοδικά με αποδέκτες 
συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, τα οποία εξέδιδαν οι σύλλογοι της, εκ 
των οποίων ορισμένα συνεχίζουν να εκδίδονται ως τις μέρες μας. Το 
φυλλάδιο αρχικά και αργότερα περιοδικό «Ζωή», άρχισε να εκδίδεται το 
1911 από τον Αρχιμ. Ευσέβιο Ματθόπουλο, για τη μελέτη της Αγίας 
Γραφής από τους «Φιλικούς κύκλους». Η γυναικεία Αδελφότητα 
«Ευσέβεια» εξέδιδε το περιοδικό για τα παιδιά «Η Ζωή του παιδιού» και 
αργότερα τον «Κόσμο της Ελληνίδος» για τις γυναίκες. Ο σύλλογος 
«Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων» το περιοδικό «Ακτίνες» και αργότερα 
το περιοδικό «Πληροφορίες». Οι «Χριστιανικές Μαθητικές Ομάδες» για τα 
ηγετικά τους στελέχη το περιοδικό «Μια καρδιά», η «Χριστιανική 
Φοιτητική Ένωση» το περιοδικό «Χριστιανικοί παλμοί», η «Χριστιανική 
Ένωση Εργαζόμενης Νεολαίας» το «Εργατικό Φως», η «Χριστιανική 
Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών» την «Ελληνοχριστιανική Αγωγή», το 
«Ελληνικόν Κέντρον Αγωγής» το περιοδικό για τη νεολαία με την 
ονομασία «Σκαπάνη» και η «Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια» το 
περιοδικό ειδήσεων «Λογία». 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» γίνεται αγωγός για να μεταδοθεί η 
διδασκαλία του Ευαγγελίου και να στερεωθεί η πίστη της γυναίκας, αλλά 
και να απαντήσει, με τον τρόπο του, δημιουργικά στις νέες και εν πολλοίς 
πρωτόγνωρες συνθήκες των αναπτυσσόμενων αστικών κέντρων. Άρχισε 
να εκδίδεται το Νοέμβριο του 1953 με ειδικούς αποδέκτες γυναίκες όλων 
των ηλικιών και κυκλοφορεί μέχρι σήμερα ύστερα από 63 χρόνια.  
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Κύριος στόχος είναι η γνώση των βασικών αρχών του Ευαγγελίου, η 
αφομοίωσή τους και η εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς της ζωής, οι 
οποίοι για τις γυναίκες της εποχής ήταν πρωτόγνωροι, πολύπλευροι  και 
απαιτητικοί. 

Γι’ αυτόν τον λόγο στα περιεχόμενα του περιοδικού εκτός από την 
ειδική στήλη βιβλικής μελέτης απαντούν ενημερωτικά  άρθρα σε θέματα 
υγείας, αγωγής, γάμου, συζυγίας, καλών τεχνών, λογοτεχνίας, 
κοινωνικής πρόνοιας, ώστε η μεταπολεμική Ελληνίδα να γνωρίζει και να 
εντάσσεται ομαλά στο σύγχρονο κοινωνικό πλαίσιο χωρίς να κλονίζεται η 
χριστιανική της πίστη. Σημειώνεται επίσης και ένα οικουμενικό άνοιγμα 
προς τις άλλες χριστιανικές παραδόσεις Ρωμαιοκαθολικούς και 
Προτεστάντες, φιλοξενώντας άρθρα συγγραφέων ή παρουσιάζοντας 
ποιμαντικές δραστηριότητές.  

Στην εργασία μας ασχοληθήκαμε με τα 144 τεύχη που καλύπτουν τη 
χρονική περίοδο από την έκδοση του περιοδικού τον Νοέμβριο του 1953 
μέχρι τον Δεκέμβριο του 1967, η οποία εν πολλοίς συμπίπτει με τη 
μεταπολεμική εποχή.  

Μετά την αποδελτίωση και την ομαδοποίηση όλων των άρθρων που 
απαντούν σε κάθε τεύχος, κατά μέσο όρο 30 τον αριθμό, για τη μελέτη 
μας  επικεντρωθήκαμε στα  άρθρα που αφορούν στη γυναίκα σύζυγο, 
μητέρα, παιδαγωγό, εργαζόμενη και εθελόντρια στη Χριστιανική 
Κοινωνική Πρόνοια. Παράλληλα έγινε μια επιλογή άρθρων που αφορούν 
στην γενικότερη μόρφωση της μεταπολεμικής γυναίκας, εφόσον το 
ενδιαφέρον του περιοδικού ήταν να προσφέρει κριτήρια που στηρίζονται 
στη διδασκαλία του Ευαγγελίου, για τις επιλογές των γυναικών σε 
καθημερινά κοινωνικά θέματα.  

Η μεθοδολογία της εργασίας μας στηρίζεται κυρίως στη μελέτη του 
κειμένου και στο σχήμα της ανθρώπινης επικοινωνίας1, το οποίο 
προσαρμόζεται στις ανάγκες της παρούσας έρευνας και αναπτύσσεται 
στους εξής παράγοντες, που επισημαίνονται και σχολιάζονται: πομπός 
(αρθρογράφοι), θέματα που πραγματεύεται, μήνυμα (αλήθειες και αρχές 
του Ευαγγελίου),  αγωγός (τα εκδοτικά χαρακτηριστικά του περιοδικού, η 
μορφή του, η διάταξη της ύλης), κώδικας (η γλώσσα και η εικόνα) και 
αποδέκτες (αναγνώστριες γυναίκες). 

Η εργασία μας περιλαμβάνει 4 Κεφάλαια. 

                                                           
1 Κούκουρα, Μεθοδολογική, σελ. 12 και Κούκουρα, Εκκλησία, σελ. 97-103. 
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Στο Κεφάλαιο Α΄ με τίτλο «Χαρακτηριστικά της μεταπολεμικής  
περιόδου και της κοινωνίας - Ιστορικό πλαίσιο» καταγράφονται με 
συνοπτικό τρόπο οι κοινωνικές και οικονομικές  συνθήκες στον κόσμο και 
την Ελλάδα κατά την μεταπολεμική περίοδο, που αποτελούν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο κινήθηκε το περιοδικό. 

Στο Κεφάλαιο Β’ με τίτλο «Η Αδελφότητα «ΖΩΗ» και οι 
δραστηριότητες της» δίνονται ιστορικά στοιχεία για την Ιεραποστολική 
Αδελφότητα «Ζωή», τους διαφόρους συλλόγους που ίδρυσε και τις 
εκδόσεις του καθενός, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και  ο «Κόσμος 
της Ελληνίδος»  

Το Κεφάλαιο Γ’ με τίτλο «Το περιοδικό “Ο Κόσμος της Ελληνίδος”»  
περιγράφει τα εκδοτικά χαρακτηριστικά  του περιοδικού: το περιεχόμενό 
του, τη δομή της ύλης, τον ρόλο της εικόνας, την γλώσσα των άρθρων, 
τους αρθρογράφους και τους αναγνώστες. Στην τελευταία ενότητα 
παρατίθενται τα αγιογραφικά χωρία που τεκμηριώνουν τις θέσεις του 
περιοδικού για τους συγκεκριμένους ρόλους των γυναικών που 
εξετάζουμε. 

Στο κεφάλαιο Δ’, με τίτλο «Το περιεχόμενο του περιοδικού: οι ποικίλοι 
μεταπολεμικοί ρόλοι των γυναικών και η πνευματική τους καλλιέργεια 
σύμφωνα με τις αρχές του Ευαγγελίου», παρουσιάζεται σε δύο μέρη η 
μελέτη του περιεχομένου των άρθρων και αποτυπώνεται το μήνυμα του 
Ευαγγελίου, όπως εντοπίζεται στο περιοδικό. Στο πρώτο μέρος 
περιγράφεται η περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, έτσι όπως 
καταγράφεται στα άρθρα που αναφέρονται στον πολιτισμό, την 
κοινωνική ζωή της γυναίκας της τότε σύγχρονης εποχής και τη 
χριστιανική θέση απέναντι στο φεμινιστικό κίνημα. Στο δεύτερο μέρος 
ερευνάται το μήνυμα του Ευαγγελίου, όπως αποτυπώνεται στα άρθρα του 
περιοδικού, που σχετίζονται με τους αποδέκτες του ευαγγελικού 
μηνύματος στους διάφορους κοινωνικούς τους ρόλους: τη γυναίκα 
σύζυγο, μητέρα, εργαζόμενη και εθελόντρια στην Χριστιανική Κοινωνική 
Πρόνοια. 

Στις υποσημειώσεις παραπέμπονται οι Έλληνες και οι ξένοι 
συγγραφείς, χωρίς τη βιβλιογραφική ένδειξη, από την οποία προέρχονται 
οι αναφορές στα έργα τους, η οποία δεν υπάρχει στο περιοδικό και 
διατηρείται η ορθογραφία τους.  
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Ακολουθούν Συμπεράσματα, Βιβλιογραφία και Παράρτημα, που 
περιέχει σε πίνακες την ύλη του περιοδικού “Ο Κόσμος της Ελληνίδος” 
ανά τεύχος και ανά έτος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Στις αρχές του 1950 συντελέστηκαν στην Ελλάδα σημαντικές 
μεταβολές στο κοινωνικό γίγνεσθαι, αιτία των οποίων είναι οι πολιτικές 
και οικονομικές εξελίξεις τόσο στον εσωτερικό όσο και στον διεθνή χώρο. 

Αμέσως μετά τη δοκιμασία του Εμφυλίου και λίγα χρόνια από τη 
γερμανική Κατοχή, κυρίαρχη ήταν η πόλωση των ιδεολογιών στην 
ελληνική κοινωνία. Αν και ήταν θρησκευτικά και εθνικά ομοιογενής, 
χωριζόταν στους Δεξιούς, νικητές του Εμφυλίου, που ήταν 
προσανατολισμένοι στη Δύση, και στους ηττημένους Αριστερούς 
Κομμουνιστές. Στο ένα στρατόπεδο κυριαρχούσε η εθνικοφροσύνη και ο 
αντικομμουνισμός, στο άλλο ο ιδεολογικός δογματισμός ρωσικών 
επιρροών. Οι εξελίξεις, εσωτερικές και εξωτερικές, ενέτειναν τις εντάσεις 
και προκάλεσαν κοινωνική κρίση και αδιέξοδα, αποδεικνύοντας ότι η 
συνοχή της ελληνικής κοινωνίας κινδύνευε. 
 
1. Οικονομία 

Μετά τον Εμφύλιο πόλεμο, το κράτος ήταν αποδιοργανωμένο, η 
οικονομία προβληματική, το νόμισμα ασταθές, ενώ τα εισοδήματα 
κατανέμονταν κατά άνισο τρόπο2. Ο πλούτος ανήκε στη σύννομη και 
ασθμαίνουσα εμποροβιομηχανική τάξη, αλλά και σε εκείνους που 
κερδοσκόπησαν την περίοδο της κατοχής λόγω της συνεργασίας με τους 
κατακτητές ή της «μαύρης αγοράς»3. 

Η νομισματική ανασυγκρότηση της χώρας αποτελούσε πρωταρχικό 
στόχο των κυβερνήσεων Παπάγου (1952-1955) και Καραμανλή (1956-1963) 
και επιτεύχθηκε σχετικά νωρίς, από το 1953, με την υποτίμηση της 
δραχμής κατά 50% έναντι του δολαρίου, από τον Σπ. Μαρκεζίνη, καθώς 
και με τη σύνδεση της ισοτιμίας της δραχμής με τα διεθνή νομίσματα. 

Κατά τη μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα σταδιακά αποσυνδέθηκε 
από τη Μ. Βρετανία και στράφηκε προς τις ΗΠΑ. Η πώληση εκατό 
αμερικανικών πλοίων τύπου Liberty, με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, σε 
                                                           

2 Βαραβαρέσου, Έκθεσις, σ.62-63.  
3 Βεργόπουλου, «Η συγκρότηση», σ. 534-535. 
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Έλληνες εφοπλιστές, το Δόγμα Τρούμαν, το Σχέδιο Μάρσαλ, γενικά η 
αμερικανική στρατιωτική και οικονομική βοήθεια αποτελούσαν βασικούς 
πυλώνες για την ανοικοδόμηση της χώρας και την οικονομική της 
ανάπτυξη. Τα αμερικανικά «Προγράμματα Ανόρθωσης», που είχαν 
ετήσια διάρκεια και διαρκώς αναθεωρούνταν, αντιστοιχούσαν πλήρως 
στις συνεχείς κυβερνητικές αλλαγές στην Ελλάδα, ενώ ο πληθωρισμός 
και η νομισματική αστάθεια αποσταθεροποιούσαν κάθε προσπάθεια 
μέχρι το 1952.  

Η οικονομική πολιτική, στηριζόμενη στην αμερικανική βοήθεια, με το 
κράτος να έχει σε μεγάλο βαθμό παρεμβατικό ρόλο, με τη θέσπιση νόμων 
και την ίδρυση δημοσίων επιχειρήσεων και παραγωγικών μονάδων, είχε 
σημαντικά αποτελέσματα. Από τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας 
λειτούργησαν οι υποδομές που είχαν καταστραφεί την προηγούμενη 
δεκαετία και η παραγωγή έφτασε στα προπολεμικά επίπεδα 
επιτυγχάνοντας τον στόχο της ανόρθωσης της οικονομίας. 

Η χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ την περίοδο 1944-1963, αρχικά ως 
βοήθεια και στη συνέχεια ως χαμηλότοκα δάνεια, ανήλθε στα 
3.984.000.000 δολάρια. Από αυτά το 53,7% διατέθηκε για στρατιωτικούς 
σκοπούς, το 21,4% για τη γεωργία και το 18,5% για κρατικές δαπάνες4. 

Έγιναν, τότε, επενδύσεις του Δημοσίου που είχαν μονοπωλιακή θέση 
στην αγορά, ενώ δόθηκαν προνομιακοί όροι και άλλα κίνητρα για την 
εγκατάσταση βιομηχανιών σε όλη τη χώρα. Οι νέοι αυτοί όροι και τα 
κίνητρα έβαλαν τις βάσεις για τη δημιουργία μεγάλων βιομηχανικών 
συγκροτημάτων στη Βόρειο Ελλάδα για τη μεταποίηση αγροτικών 
προϊόντων, τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής, την επεξεργασία 
μεταλλευμάτων, την παραγωγή καυσίμων (εργοστάσια ζαχάρεως, 
φωσφορικών λιπασμάτων, διυλιστηρίων πετρελαίου). Ιδρύθηκαν επίσης 
δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί όπως η ΔΕΗ για τον εξηλεκτρισμό 
και ο ΟΤΕ για τις τηλεπικοινωνίες και επιχειρήθηκε η οργάνωση της 
τουριστικής ανάπτυξης στην αρχή από την Εθνική Τράπεζα και μετά από 
τον ΕΟΤ. 

Μεγάλη ώθηση στην οικονομία δόθηκε με την υποτίμηση της δραχμής 
που έγινε τον Απρίλιο του 1953, οπότε περιορίστηκε η αμοιβή της 
εργασίας και τα ελληνικά προϊόντα έγιναν φθηνότερα. Η κατανάλωση 
εισαγόμενων προϊόντων, επιβαρυμένη από δασμούς και φόρους, έγινε 
εξαιρετικά δύσκολη και η αξία των εμβασμάτων από το εξωτερικό 
                                                           

4 Δεμαθά, «Ανοικοδόμηση», σ.24. 
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πολλαπλασιάστηκε.  Με το μεταναστευτικό συνάλλαγμα, καθώς και με 
την ενίσχυση του τουριστικού και του ναυτιλιακού τομέα, η οικονομία 
σταθεροποιήθηκε με μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την επόμενη 
δεκαετία. Δημιουργήθηκαν, έτσι, πλεονάσματα στο ισοζύγιο πληρωμών 
που συνέβαλαν στη χρηματοδότηση των επενδυτικών εξοπλισμών, των 
πρώτων υλών και των ενεργειακών πόρων που  οδηγούσαν σε επιπλέον 
ανάπτυξη.  

Οι κοινωνικές υποδομές, όμως, επειδή δεν συνδέονταν άμεσα με την 
αξιοποίηση κεφαλαίου, έμειναν περιορισμένες. Αποτέλεσμα αυτής της 
διαφοράς ταχυτήτων, της ανακολουθίας δηλαδή ανάμεσα στη διαδικασία 
επένδυσης του ιδιωτικού κεφαλαίου και τη δημιουργία των απαραίτητων 
δημοσίων υποδομών, ήταν η επιβάρυνση του Δημοσίου, ακόμη και του 
φυσικού περιβάλλοντος. Εμφανίστηκαν λοιπόν τα φαινόμενα 
καταπάτησης δημοσίων εκτάσεων, αυθαίρετης δόμησης, ελλιπών 
υποδομών στα αστικά κέντρα, ρύπανσης των θαλασσών και γενικά του 
περιβάλλοντος5.  

Η μερική ανάκαμψη της οικονομίας μπορεί να οδήγησε την εθνική 
οικονομία σε σταθεροποίηση, ωστόσο δεν έδωσε, σύμφωνα με τον αρχικό 
σχεδιασμό, στην εκβιομηχάνιση της χώρας την ώθηση που θα βοηθούσε 
μαζικά τις λιγότερο προνομιούχες τάξεις. Αντ’ αυτού αυξήθηκε το σώμα 
των δημοσίων υπαλλήλων, η «παροχή υπηρεσιών» του «τριτογενούς 
τομέα».  

Έτσι, το σχέδιο της ανάπτυξης προσανατολίστηκε προς άλλες 
κατευθύνσεις. Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν οι τουριστικές υποδομές και 
δραστηριότητες, οι μικρές επιχειρήσεις με δυναμικό μέχρι δέκα άτομα και 
κυρίως ο οικοδομικός τομέας6. Ξεχωριστή είναι η αξία που δόθηκε στην 
κατασκευή ιδιωτικών κατοικιών, λόγω της μετανάστευσης των κατοίκων 
της επαρχίας στα αστικά κέντρα. Είναι ο τομέας που συντέλεσε στην 
επίλυση δύο μεγάλων προβλημάτων της εποχής, της ανεργίας και της 
στέγασης. Η οικοδομική δραστηριότητα αφενός έδωσε εργασία σε μεγάλο 
αριθμό νέων και οδήγησε στην άνοδο του βιοτικού τους επιπέδου, 
αφετέρου κάλυψε την επιτακτική ανάγκη εύρεσης στέγης για τον 
πληθυσμό που ήρθε στα αστικά κέντρα. Μελανό σημείο αυτής της 
δραστηριότητας ήταν οι κακής αισθητικής οικοδομές που 
κατασκευάστηκαν και παραμόρφωσαν το αστικό τοπίο.  

                                                           
5 Δεμαθά, «Ανοικοδόμηση», σ.25.   
6 Φράγκου, Ο Οικονομικά, σ.65. 
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Αξιοσημείωτος παράγοντας αλλαγής της ελληνικής κοινωνίας ήταν 
και η βελτίωση του συγκοινωνιακού δικτύου, οδικού και θαλάσσιου, που, 
πέρα από τους δρόμους εσωτερικής μετανάστευσης, άνοιξε και νέους 
τουριστικούς προορισμούς7.  

Στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας την πρωτοβουλία κινήσεων 
είχε το κράτος.  Ήταν αυτό που διαχειρίστηκε ζητήματα όπως η ξένη 
βοήθεια, οι πιστώσεις επιχειρήσεων, οι μεταβιβάσεις περιουσιών8, αλλά 
και η κοινωνική μέριμνα και ασφάλιση. Το Κράτος πέρα από τον 
ρυθμιστικό ρόλο που είχε στην οικονομία, όφειλε να διαχειριστεί και το 
σύστημα κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών9.  

Τέλος, κύριο στόχο της ελληνικής πολιτικής στα τέλη της δεκαετίας 
του 1950 αποτέλεσε η σύνδεση της χώρας με την τότε Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα. 
 
2. Μετανάστευση 

Η οικονομική καταστροφή μετά από 10 χρόνια πολέμου, η ανέχεια, η 
ανεργία και η ελπίδα για καλύτερο μέλλον προκάλεσαν την τάση 
μετοίκησης κατοίκων από την επαρχία προς την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και την Πάτρα. Ήταν μια κίνηση όχι πρωτόγνωρη, αφού μεγάλη 
προσέλευση μεγάλου πληθυσμού στα αστικά κέντρα είχε σημειωθεί ήδη 
μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή πληθυσμών.  

Η αναζήτηση των καλύτερων ευκαιριών, που προσφέρονταν στις 
μεγαλουπόλεις, έφερε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της κατανομής του 
πληθυσμού καθώς και των κοινωνικών συμπεριφορών10. Οι εσωτερικοί 
μετανάστες επιδίωκαν επιπλέον συμμετοχή στα αγαθά που προσέφερε 
κυρίως η Αθήνα και ο Πειραιάς, δευτερευόντως η Θεσσαλονίκη καθώς 
επίσης η Πάτρα και τα άλλα αστικά κέντρα. Οι παροχές υγείας, η 
περίθαλψη, η εκπαίδευση, η οικονομική ευχέρεια, η κοινωνική άνοδος, η 
αναζήτηση ακόμη και νέων τρόπων ψυχαγωγίας, αποτελούσαν κίνητρα 
της εσωτερικής μετανάστευσης, καθώς υπόσχονταν προοπτικές 
ασύγκριτα ανώτερες εκείνων που είχαν στη στερημένη επαρχία, και 
οδήγησαν στη συσσώρευση μεγάλου μέρους του αγροτικού και του 
ημιαστικού πληθυσμού στις μεγαλουπόλεις.  

                                                           
7 Χατζηιωσήφ, «Το έργο», σ.32-33. 
8 Θωμαδάκη, «Αδιέξοδα» σ.34-40 και Βεργόπουλου, «Η συγκρότηση», σ.534-538. 
9 Θωμαδάκη, «Αδιέξοδα», σ.34-40 και Ζυγογιάννη-Λεάνδρου, «Ορισμένα», σ.171-184. 
10 Λαμπίρη-Δημάκη, «Κοινωνική», σ. 186-187.  
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Σύμφωνα με την απογραφή του 1951 η Ελλάδα είχε πληθυσμό 
7.632.800 άτομα. Κατά βάση ήταν αγροτική χώρα σε ποσοστό 47,5%. Οι 
ημιαστικές περιοχές από 2.000 έως 10.000 κατοίκους είχαν κυρίως 
αγροτικό χαρακτήρα και αποτελούσαν το 14,8% του πληθυσμού, ενώ στις 
αστικές περιοχές αναλογούσε το 37,7% των Ελλήνων11.  

Σταδιακά η προσφορά εργατικού δυναμικού και δειλά ανοίγματα στην 
εκβιομηχάνιση και τον εκσυγχρονισμό έφεραν την οικονομική πρόοδο, 
που σε συνδυασμό με την ανάγκη για τη στέγαση του, μεγάλου πλέον, 
πληθυσμού των πόλεων οδήγησε στην πολεοδομική ανασυγκρότηση.  

Οι κατασκευές αποτελούσαν σημαντικό παράγοντα του 
δευτερογενούς τομέα της ελληνικής οικονομίας και είχαν σημαντικό ρόλο 
στη βιομηχανική επέκταση της εποχής. Το μεγαλύτερο ποσοστό των 
κατασκευών αποτελούσαν οι οικοδομές κατοικιών, κάτι που ήταν σε 
άμεση σύνδεση με την υπερδιόγκωση της αστυφιλίας, ιδιαίτερα τη 
δεκαετία του 1960. Η υψηλή οικοδομική δραστηριότητα απασχολούσε 
μεγάλο αριθμό εργατών, μεταναστών από τις αγροτικές περιοχές της 
Ελλάδας. Συνδεόταν δε άμεσα με το σύστημα της αντιπαροχής, το οποίο 
εξυπηρετούσε ασφαλώς το στεγαστικό πρόβλημα, αλλά ταυτόχρονα 
κάλυπτε και την έλλειψη των απαραίτητων για την οργάνωση της 
οικοδομικής παραγωγής κεφαλαίων. Ούτε το κράτος, εξάλλου, ήταν σε 
θέση να εφαρμόσει συντονισμένο στεγαστικό πρόγραμμα.  

Σίγουρο πάντως είναι ότι από την οικοδομική δραστηριότητα υπήρξαν 
θετικά αποτελέσματα για διάφορες ομάδες εργαζομένων. Κέρδος είχαν οι 
ιδιοκτήτες γης, οι εργολάβοι, οι κατασκευαστές, οι παραγωγοί 
οικοδομικών υλικών, οι εργάτες οικοδομών, οι σιδηρουργοί, οι ξυλουργοί 
κ.ά. κυρίως, όμως, οι εισοδηματίες της υπεραξίας των ακινήτων. Επόμενο 
αποτέλεσμα ήταν η βελτίωση των οικονομικών απολαβών, του βιοτικού 
επιπέδου και τέλος η κοινωνική άνοδος αυτών των ομάδων στο αστικό 
πλέον περιβάλλον12.   

Παρά την πρόοδο που είχε συντελεστεί στην ελληνική οικονομία, με 
τη νομισματική σταθερότητα και τις κινήσεις προς εκβιομηχάνιση και 
παραγωγικές πρωτοβουλίες, η ελληνική κοινωνία εξακολουθούσε να 
μαστίζεται από την αδυναμία απορρόφησης του διαθέσιμου εργατικού 
δυναμικού και τους υποαπασχολούμενους. Η στενότητα των 
οικογενειακών επιχειρήσεων και η χαμηλή παραγωγικότητα δεν 

                                                           
11 Λαμπίρη-Δημάκη, «Κοινωνική», σ. 186.  
12 Καλαφάτη, «Οικοδομικός», σ.24-25.  
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προσέφερε τις θέσεις εργασίας που απαιτούνταν. Η εσωτερική αυτή 
ανάγκη, σε συνδυασμό με τη διεθνή μεταναστευτική ροή με στόχο αρχικά 
τον εποικισμό και την οικονομική επέκταση της Β. Αμερικής και στη 
συνέχεια την εξασφάλιση των απαραίτητων εργατικών χεριών για τις 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης, οδήγησε πολλούς νέους Έλληνες και σε 
σημαντικό βαθμό και Ελληνίδες στην εργατική μετανάστευση.  Άλλωστε 
από την αρχαιότητα ακόμη, κάθε φορά που ο πληθυσμός υπερείχε και δεν 
καλυπτόταν από τις υλικές δυνατότητες μιας χώρας, υπήρχε η διέξοδος 
της μετανάστευσης.   

Το κύμα μετοίκησης από τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδας δεν 
κατευθυνόταν μόνο προς τις μεγάλες ελληνικές πόλεις, αλλά και προς τις 
ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης. Οι Η.Π.Α., η Αυστραλία, η Κεντρική και 
Βόρεια Ευρώπη αποτελούσαν τους πόλους έλξης των οικονομικών κυρίως 
μεταναστών της Ελλάδας13. Σε αυτό το εξωτερικό μεταναστευτικό κύμα 
της αγροτικής τάξης προστέθηκαν μέλη της εργατικής, ακόμη και της 
μεσαίας τάξης. Οι μετανάστες από τη Μακεδονία, τη Θράκη την Ήπειρο, 
τη Θεσσαλία και την Κρήτη κατευθύνονταν παραδοσιακά προς τις 
ευρωπαϊκές χώρες, ενώ από την Πελοπόννησο, τη Στερεά και τα νησιά, 
Αιγαίου και Ιονίου, προς τις υπερπόντιες χώρες14.  

Αιτίες ήταν κυρίως η ανεργία ή η υποαπασχόληση και η αναζήτηση  
καλύτερων συνθηκών εργασίας στα βιομηχανικά κέντρα. Οι προσδοκίες 
για καλύτερο μέλλον σ’ ένα λαό, όπως οι Έλληνες, που ένα μέρος του 
πάντοτε αναζητούσε νέες ευκαιρίες με τη μετανάστευση, αποτελούσαν 
επίσης κίνητρο για την εξωτερική μετανάστευση των Ελλήνων. Εκτός 
όμως από τα οικονομικά κίνητρα, υπήρχαν και τα κοινωνικά λόγω των 
πολιτικών ανατροπών στον απόηχο του εμφυλίου πολέμου, με τα 
ρήγματα που είχαν δημιουργηθεί. 

Η μετανάστευση προς το εξωτερικό, προϊούσης  της δεκαετίας του 
1950, απέκτησε μεγάλες διαστάσεις. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι το 1955 
έφυγαν 29.787, το 1956  35.349, το 1957  30.428, το 1958  24.521 και το 1959  
23.684 άτομα15. Αλλά τα πρώτα πέντε χρόνια της δεκαετίας του 1960 
διογκώθηκε ανεξέλεγκτα. Το 1960 έφυγαν 48.000, το 1963   100.000, το 1964   

                                                           
13 Ελληνισμός της Διασποράς. 
14 Παπαγαλάνη–Καλαφάτη, «Εργατική», σ.331. 
15 Παπαγαλάνη–Καλαφάτη, «Εργατική», σ.332-333.  
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105.000 και το 1965   117.000 άτομα16. Από το 1971 και μετά άρχισε η 
σταδιακή μείωση του αριθμού των μεταναστών.  

Πρόκειται για ένα φαινόμενο που σημειώθηκε και σε άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η 
Γιουγκοσλαβία.    

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα στερήθηκε από τα δυναμικότερα 
στοιχεία της, το βασικότερο αποτέλεσμα της μετανάστευσης ήταν η ροή 
συναλλάγματος προς την Ελλάδα. Οι ξενιτεμένοι ενίσχυαν ίσως ακόμη 
και συντηρούσαν τις οικογένειές τους, ωστόσο ωφελούσαν συνολικά την 
πατρίδα τους, στην οποία οι περισσότεροι σκόπευαν να επιστρέψουν. Τα 
εμβάσματα που έστελναν στην Ελλάδα κυμαίνονταν αναλόγως με το 
χρόνο παραμονής τους στη χώρα εργασίας, τον αριθμό των μελών της 
οικογένειάς τους, την οικονομική τους κατάσταση, την τιμή του 
συναλλάγματος, το ύψος των επιτοκίων καθώς και αναλόγως με την 
ηλικία και την εργασία του κάθε μετανάστη17.  

Τα εμβάσματα είχαν άμεσες οικονομικές ευεργετικές επιπτώσεις για 
την Ελλάδα. Πρώτα απ’ όλα ενίσχυσαν οικονομικά την ύπαιθρο, 
άμβλυναν τις περιφερειακές εισοδηματικές ανισότητες και επέτρεψαν την 
εισροή νέων καταναλωτικών αγαθών και μάλιστα σε μεγαλύτερες 
ποσότητες. Διατέθηκαν σε επενδυτικούς σκοπούς με αποτέλεσμα 
αναδιαρθρωτικές επιδράσεις στις επενδύσεις, ενώ σημαντικό μέρος 
δόθηκε για την αγορά κατοικιών, με αποτέλεσμα την ενίσχυση και του 
οικοδομικού κλάδου. Αυτό αφορούσε ιδιαίτερα τους ξενιτεμένους στη 
Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι θεωρούσαν προσωρινή τη μετανάστευσή τους 
και στόχο είχαν τη συγκέντρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου 
χρηματικού ποσού στο μικρότερο χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως οι 
μετανάστες στο εξωτερικό αποκτούσαν γνώσεις και ικανότητες. Έτσι, με 
την επιστροφή τους στην Ελλάδα δεν έφεραν μόνο αποταμιεύσεις, αλλά 
και την απαραίτητη τεχνογνωσία. Τα οφέλη, λοιπόν, από τη 
μετανάστευση δεν περιορίζονταν σε προσωπικά, αλλά αφορούσαν όλη τη 
χώρα, καθώς σταδιακά έδινε ποικιλότροπη ώθηση στην ελληνική 
οικονομία.  
 
 

  

                                                           
16 Καζάκου, «Η ελληνική», σ.35. 
17 Παπαγαλάνη–Καλαφάτη, «Εργατική», σ.335. 
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3. Εθνικά Ζητήματα 

Τον Ιανουάριο του 1950, η Εθναρχία της Κύπρου, πρωτοστατούντος 
του υπέργηρου επισκόπου Κιτίου Μακαρίου Β’, διεξήγαγε δημοψήφισμα 
με θέμα την αποκήρυξη της βρετανικής αποικιακής κυριαρχίας και την 
ένωση με την Ελλάδα. Στο δημοψήφισμα που διεξήχθη με τη μορφή 
δημόσιας, φανερής συλλογής υπογραφών στις εκκλησίες του νησιού, το 
96% όσων είχαν δικαίωμα συμμετοχής τάχθηκαν υπέρ της Ένωσης με την 
Ελλάδα. Το Νοέμβριο του 1949 το ΑΚΕΛ μέσω των δημοτικών συμβουλίων 
των κυπριακών πόλεων είχε, επίσης, απευθύνει έκκληση προς το 
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ αποκηρύσσοντας τη βρετανική αποικιακή 
κυριαρχία. Παράλληλα δήλωνε την επιθυμία ένωσης με την Ελλάδα και 
ζητούσε τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος υπό την αιγίδα των Ηνωμένων 
Εθνών. Ωστόσο οι δύο ισχυρότεροι φορείς του κυπριακού ελληνισμού δεν 
κατάφεραν να συνεννοηθούν. Το Εθναρχικό συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε 
εκπροσώπους του ΑΚΕΛ, το οποίο με τη σειρά του κατήγγειλε τις εκλογές 
ως «εκλογικό πραξικόπημα» και «μαύρη σελίδα στην ιστορία της 
εκκλησίας»18. 

Η τουρκοκυπριακή μειονότητα αντέδρασε με συλλαλητήρια και 
ψηφίσματα στο Λονδίνο, τα Ηνωμένα Έθνη και την Άγκυρα, ζητώντας 
την επιστροφή του νησιού στην Τουρκία, στην περίπτωση απόσπασης από 
τη βρετανική κυριαρχία.  

Η ελληνική κυβέρνηση Αλέξανδρου Διομήδη, όμως, έπειτα από 
ισχυρές πιέσεις της Βρετανίας να αποθαρρύνει τις αλυτρωτικές 
διεκδικήσεις των Ελληνοκυπρίων, χαρακτήρισε «ανεύθυνη» κάθε δημόσια 
συζήτηση του Κυπριακού μέχρι οι περιστάσεις να γίνουν πρόσφορες.  
Αυτή τη στάση, που πρώτος είχε υιοθετήσει ο Θεμιστοκλής Σοφούλης το 
καλοκαίρι του 1948, κράτησε το ελληνικό κράτος μέχρι το 195219. Υπό τις 
βρετανικές παρεμβάσεις και τις αμερικανικές παραινέσεις20 ούτε ο Νικ. 
Πλαστήρας δέχτηκε να υιοθετήσει το αίτημα των Ελληνοκυπρίων για 
διεθνοποίηση του ζητήματος και περιορίστηκε στην αποδοχή των τόμων 
του δημοψηφίσματος, που κατατέθηκαν στον Πρόεδρο της Βουλής των 
Ελλήνων.  
                                                           

18 Αβέρωφ Τοσίτσα, Ιστορία, σ.18-19 και Παπαδημήτρη, «Ο πρώτος πρόεδρος», σ.55. 
19 Ριζά-Στεφανίδη, «Το Κυπριακό», σ.97. 
20 Η σωτήρια αμερικανική βοήθεια με το Σχέδιο Μάρσαλ (1947) υποχρέωνε τη 

Ελλάδα να ακολουθήσει στην εξωτερική της πολιτική την ηγέτιδα στη Δύση χώρα των 
Η.Π.Α παραχωρώντας της το δικαίωμα δημιουργίας στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα. 
Βλ. Clogg, Συνοπτική, σ.171.  
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Ισχυρός σύμμαχος των Ελληνοκυπρίων στάθηκε η Εκκλησία της 
Ελλάδας, ενώ συγκροτήθηκε η Πανελλήνια Επιτροπή Αγώνος Ενώσεως 
Κύπρου, η οποία με τη νεολαία και τον Τύπο στο πλευρό της θα ασκούσε 
πιέσεις στην εξουσία να προσφύγει στα Ηνωμένα Έθνη.  

Ο ένοπλος αγώνας εναντίον των Βρετανών αποικιοκρατών στην 
Κύπρο άρχισε την 1η Απριλίου 1955 και διήρκεσε μέχρι το Φεβρουάριο του 
1959. Πολιτικός αρχηγός ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ’ και 
στρατιωτικός ο κυπριακής καταγωγής απόστρατος συνταγματάρχης 
Γεώργιος Γρίβας. Στόχος των αγωνιστών της Εθνικής Οργανώσεως 
Κυπρίων Αγωνιστών (ΕΟΚΑ) ήταν η πρόκληση πολιτικού και 
στρατιωτικού κόστους απαγορευτικού για τη βρετανική παρουσία στην 
Κύπρο. Επίσης, με τον απελευθερωτικό αγώνα επιδίωκε την εθνική νίκη 
επί του αντιπάλου, τη στροφή δηλαδή της κοινής γνώμης εναντίον της 
αποικιοκρατίας στη μεταπολεμική εποχή21. Η αποικία της Κύπρου είχε το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης και ζητούσε γι’ αυτό ψηφίσματα της Γενικής 
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών. Έτσι το Λονδίνο θα υποχρεωνόταν να 
λάβει υπ’ όψιν τη βούληση του ελληνοκυπριακού πληθυσμού και να άρει 
τον αποικιακό απολυταρχισμό από τη Μεγαλόνησο.  

Η άρνηση των Βρετανών να εξετάσουν, έστω, το αίτημα του 
δημοψηφίσματος της 15ης Ιανουαρίου 1950, υποχρέωσε τους 
Ελληνοκυπρίους να στραφούν στον ένοπλο αγώνα. Το 1951 ο Γρίβας, με 
το ψευδώνυμο Διγενής δημιούργησε τους πρώτους πυρήνες του Εθνικού 
Μετώπου Απελευθέρωσης Κύπρου (ΕΜΑΚ). Το 1952 στην Αθήνα και το 
1953 στη Λευκωσία ο αδιαμφισβήτητος πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης 
Μακάριος, ο Γρίβας και λίγοι έμπιστοι συνεργάτες τους έδωσαν «Ιερό 
Όρκο» ένωσης με την Ελλάδα, με μέσα ειρηνικά ή όχι. Η στήριξη των 
Ελλήνων Κύπρου και Ελλάδας ήταν δεδομένη. 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις, ασφαλώς, προτιμούσαν έναν «φιλικό 
διακανονισμό» με τη Βρετανία και όχι πολεμική σύγκρουση. Αν γινόταν 
δεκτή η αρχή της αυτοδιάθεσης στην Κύπρο, σύντομα, ήλπιζαν, θα 
ακολουθούσε και η συμφωνία για ένωση με την Ελλάδα. Η προσφορά της 
Ελλάδας στη Βρετανία όχι μόνο να εξακολουθήσει να έχει τις 
στρατιωτικές της βάσεις στην Κύπρο, αλλά να της παραχωρηθούν κι 
άλλες στην ελληνική επικράτεια, φανέρωνε την επιθυμία της Ελλάδας να 
εκπληρώσει, ως εθνικό κέντρο, τους πόθους του ελληνισμού της Κύπρου, 
που αριθμούσε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους. Η εξασφάλιση δε 
                                                           

21 Ευρυβιάδη, «Κυπριακός», σ.19.  
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των ζωτικών βρετανικών στρατηγικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή 
και την Ανατολική Μεσόγειο θα απέτρεπε την ένοπλη σύγκρουση της 
Ελλάδας με τη σύμμαχό της Βρετανία. Στην προσπάθεια αποφυγής του 
πολέμου η Ελλάδα εξέφρασε τη διάθεση να διαπραγματευθεί ακόμη και 
τη δημιουργία τουρκικής στρατιωτικής βάσης στην Κύπρο22.  

Η Βρετανία όμως ακολουθούσε λεπτή και προσεκτική στρατηγική 
τακτική. Εάν επιθυμούσε κάποια αλλαγή στο αποικιακό καθεστώς, θα 
φρόντιζε να την κάνει με τους δικούς της όρους και σε χρόνο που η ίδια θα 
επέλεγε, όπως έκανε και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις. Προκειμένου, 
λοιπόν, να μην χάσει την αποικία της στη νευραλγική αυτή περιοχή, ήταν 
διατεθειμένη να προχωρήσει σε ένοπλη επίθεση εναντίον κάθε απειλής 
των συμφερόντων της. Όμως, για να δικαιολογηθούν στη βρετανική κοινή 
γνώμη οι πολυμέτωπες συγκρούσεις με τον ελληνισμό, οι οποίες θα 
γίνονταν σε συνεργασία με τους Τούρκους, ήταν απαραίτητο η επιθυμία 
της ένωσης με την Ελλάδα να παρουσιαστεί ως «ελλαδικός και κυπριακός 
εξτρεμισμός σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο (τρομοκρατία)»23.  Η 
Βρετανία εξωθούσε την Ελλάδα στη σύγκρουση με κάθε τρόπο: 
προσβλητική και αλαζονική άρνηση του υπουργού Εξωτερικών Antony 
Eden στην Αθήνα να συζητήσει το θέμα της Κύπρου, δηλώσεις του 
υφυπουργού Αποικιών Henry Hopkinson ότι η Κύπρος ανήκε στις 
περιοχές της Βρετανικής Κοινοπολιτείας που ποτέ δεν θα είχαν το 
δικαίωμα της αυτοδιάθεσης, οι δηλώσεις του υπουργού Αποικιών Oliver 
Litelton ότι η Ελλάδα ήταν μια «φιλική» χώρα αλλά «αναξιόπιστος» 
σύμμαχος. Οποιεσδήποτε άλλες κινήσεις γίνονταν, αποσκοπούσαν στην 
ικανοποίηση της βρετανικής κοινής γνώμης, την παγίδευση της ελληνικής 
πλευράς και την ικανοποίηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ, που δεν 
επιθυμούσε την αποσταθεροποίηση της περιοχής καθώς διατηρούσε 
στρατιωτικές βάσεις στην Ελλάδα24. 

Οι μετριοπαθείς κινήσεις του Παπάγου, το 1955, ή του Μακαρίου 
απειλούσαν την προαναφερθείσα στρατηγική της Βρετανίας και 
αποτελούσαν επικίνδυνη εξέλιξη. Το 1955 έγινε τριμερής διάσκεψη στο 
Λονδίνο ανάμεσα στη Βρετανία, την Ελλάδα και την Τουρκία. Δεν υπήρχε 
καμία πρόθεση για την επίλυση του ζητήματος γι’ αυτό και κατέληξε σε 
πολιτικό αδιέξοδο. Προκάλεσε όμως ένταση στις ελληνοτουρκικές 

                                                           
22 Ευρυβιάδη, «Κυπριακός», σ.20. 
23 Ευρυβιάδη, «Κυπριακός», σ.20. 
24 Clogg, Συνοπτική, σ.171. 
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σχέσεις, νέες βιαιότητες στην Κύπρο και έδωσε αφορμή για τις τουρκικές 
βιαιότητες εναντίον του ελληνισμού της Τουρκίας.  

Για όσο διάστημα η τουρκική πολιτική είχε ανάγκη, εξυπηρετούνταν 
από τη βρετανική στρατηγική της τεχνητής έντασης25. Το 1958 όμως η 
Άγκυρα έδειξε τις δικές προθέσεις για την Κύπρο. Τότε μόνον οι Βρετανοί 
διαπίστωσαν ότι η τουρκικοί στόχοι ήταν πιο επικίνδυνοι για αυτούς από 
τις διεκδικήσεις τις Ελλάδας και της ΕΟΚΑ. 

Λύση δόθηκε αναγκαστικά από τις ΗΠΑ, οι οποίες, για να 
αντιμετωπίσουν την κατάρρευση του φιλοδυτικού συμφώνου της 
Βαγδάτης το 1958, επέβαλαν αυστηρή πειθαρχία στους συμμάχους τους 
Βρετανία, Ελλάδα, Τουρκία. Όσον αφορά το Κυπριακό πειθαρχία σήμαινε 
εγγυημένη, περιορισμένη ανεξαρτησία. Αυτή συμφωνήθηκε στη Ζυρίχη 
και το Λονδίνο το 1959 και το 1960. Η συμβιβαστική αυτή λύση διατηρούσε 
τα βρετανικά στρατηγικά συμφέροντα στην περιοχή, αλλά περιόριζε την 
κυριαρχία τους σε δύο μεγάλες στρατιωτικές βάσεις. Η Ελλάδα και η 
Τουρκία συμφώνησαν σε εσωτερικό συνταγματικό διακανονισμό που 
συντάχθηκε από Έλληνες και Τούρκους συνταγματολόγους, το σύνταγμα 
της Ζυρίχης, και  κράτησαν στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο26.  

Ο εθνικοαπελευθερωτικός κυπριακός αγώνας για την ένωση με την 
Ελλάδα δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς. Η στρατιωτική ηγεσία, αν και 
χρησιμοποίησε επιτυχημένη μέθοδο και τακτική ανταρτοπολέμου, που με 
300 αντάρτες στα βουνά ανάγκασε τον έμπειρο βρετανικό στρατό να 
αναπτύξει για την αντιμετώπισή του δυνάμεις των 40.000, υποχρεωτικά 
αποδέχτηκε την εγγυημένη ανεξαρτησία. Ωστόσο, τα ιδεώδη και οι θυσίες 
των αγωνιστών, που διατήρησαν τη συνοχή τους μέχρι το τέλος, δεν 
δικαιώθηκαν.  

Από το 1955 μέχρι το 1959 έχασαν τη ζωή τους από τους Άγγλους 150 
μέλη της ΕΟΚΑ και άλλα 50, που σκοτώθηκαν από τους Τούρκους. Μέσα 
σε δέκα μήνες, από το Μάιο του 1956 μέχρι το Μάρτιο του 1957, 
εκτελέστηκαν από τους Άγγλους δι’ απαγχονισμού εννέα αγωνιστές για 
τη δράση τους. Πρώτοι οι Μ. Καραολής και Α. Δημητρίου και τελευταίος ο 
Ε. Παλληκαρίδης, σε ηλικία μόλις 18 ετών. Ηρωική μορφή του αγώνα ήταν 
ο  Γρ. Αυξεντίου, που το Μάρτιο του 1957 κάηκε ζωντανός από τους 
Άγγλους μέσα στο κρυσφύγετό του μετά από δεκάωρη μάχη.  

                                                           
25 Ευρυβιάδη, «Κυπριακός», σ.20. 
26 Ριζά- Στεφανίδη, «Το Κυπριακό», σ.97-110. 
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Η ένωση με την Ελλάδα αποτελούσε στόχο της ελληνικής πολιτικής, 
ερχόταν όμως σε αντίθεση με την ισχυρή της σύμμαχο Μεγάλη Βρετανία. 
Η υπόθεση της Κύπρου χρόνιζε άλυτη και η ένταση ανάμεσα στους 
Έλληνες και τους Τούρκους της Κύπρου οδήγησε στην επίδειξη των 
προθέσεων των Τούρκων με τις τουρκικές επιθέσεις εναντίον των 
Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης το Σεπτέμβριο του 1955. 

Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η Ελλάδα και η Τουρκία βρέθηκαν 
πολιτικά και στρατιωτικά στο ίδιο στρατόπεδο. Δέχτηκαν την οικονομική 
βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ, εντάχθηκαν στο δόγμα Τρούμαν από το 
1947, στο Συμβούλιο της Ευρώπης το 1949 και στο ΝΑΤΟ το 1952. Η 
ελληνική κοινότητα της Κωνσταντινούπολης αξιοποιώντας τις ευνοϊκές 
συνθήκες που δημιουργήθηκαν ανέπτυξε τότε σημαντική εκπαιδευτική, 
κοινοτική και πολιτισμική δραστηριότητα, η οποία ανακόπηκε βίαια στα 
μέσα της δεκαετίας του 1950. Ήταν η περίοδος που η Ελλάδα επιχείρησε 
να φέρει το Κυπριακό  ζήτημα στον ΟΗΕ. Η έναρξη του ένοπλου 
απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α., την 1η Απριλίου 1955, 
ενεργοποίησε το σχέδιο καταστροφής των Ελλήνων.  

Η Βρετανία ανησυχώντας για το μέλλον της αποικίας της, Κύπρου, 
ενθάρρυνε την εμπλοκή της Τουρκίας στο Κυπριακό. Η τριμερής διάσκεψη 
που έγινε στο Λονδίνο ανάμεσα στη Βρετανία, την Ελλάδα και την 
Τουρκία, αν και δεν έδωσε καμία λύση στο ζήτημα, προκάλεσε ένταση 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Άγκυρα, προκειμένου να ασκήσει πίεση 
στην Ελλάδα για το Κυπριακό, έφερε στο προσκήνιο το μειονοτικό ζήτημα 
της Τουρκίας. Πιέσεις προς τη μειονότητα και το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο θα εξανάγκαζαν την ελληνική κυβέρνηση να είναι πιο 
υποχωρητική στη διαμάχη για την Κύπρο. Επιπλέον, η τουρκική 
κυβέρνηση Μεντερές, αντιμέτωπη με δημοσιονομικά προβλήματα και 
πολιτική κρίση27, επιχείρησε να διασκεδάσει την προσοχή της τουρκικής 
κοινής γνώμης προς τα εθνικά θέματα. Το Πατριαρχείο και η ελληνική 
μειονότητα χαρακτηρίστηκαν εσωτερικοί εχθροί και μέσω του Τύπου 
καλλιεργήθηκε έντονη ανθελληνική προπαγάνδα. Ο Πατριάρχης 
Αθηναγόρας κατηγορήθηκε ότι δεν έθετε όρια στη δράση του Μακάριου 
και των άλλων ιεραρχών του κυπριακού αγώνα και του ζητήθηκε δήλωση 
ταύτισης με τις τουρκικές απόψεις για το Κυπριακό. Διαφορετικά 
επιβαλλόταν η απομάκρυνση του Πατριαρχείου από την Τουρκία.  

                                                           
27 Zürcher, Σύγχρονη σ.301-304. 
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Ο Τύπος καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού του 1955 έκανε 
μεθοδική προπαγάνδα. Παρουσίαζε ως καταπιεσμένους τους 
μουσουλμάνους της Δυτικής Θράκης, σε αντιδιαστολή με τους 
χριστιανούς της Κωνσταντινούπολης που ευημερούσαν. Ακόμη, 
κυκλοφορούσαν φήμες περί σχεδίου σφαγής των Τουρκοκυπρίων από 
τους Ελληνοκυπρίους. Η προπαγάνδα αυτή ενέτεινε υπερβολικά τα 
πνεύματα εναντίον την ελληνικής κοινότητας28, με αποτέλεσμα 
μικροεπεισόδια εναντίον των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης. 
Καθημερινά οι Ρωμιοί επιπλήττονταν για «εξύβριση του τουρκισμού» με 
διάφορες προφάσεις, όπως η χρήση της ελληνικής γλώσσας στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς. 

Όταν στα τέλη Αυγούστου άρχισε η τριμερής συνδιάσκεψη στο 
Λονδίνο, η ένταση αυξήθηκε. Και παρά το γεγονός ότι η συνδιάσκεψη 
ολοκληρώθηκε χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, η Τουρκία βγήκε 
κερδισμένη, γιατί αναγνωρίστηκε διεθνώς ως ένα από τα ενδιαφερόμενα 
μέρη για το Κυπριακό ζήτημα. Επιπλέον δόθηκε η κατάλληλη αφορμή για 
την εκπλήρωση του μόνιμου τουρκικού στόχου της αποπομπής κάθε μη 
τουρκικού στοιχείου και της εθνοτικής ομογενοποίησης. Η ατμόσφαιρα 
ήταν πολύ τεταμένη και τα γεγονότα που ακολούθησαν καθόλου 
απρόβλεπτα29.  

Ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός και το Δημοκρατικό Κόμμα είχε 
ενεργοποιηθεί για να οργανώσουν τον σύλλογο «Η Κύπρος είναι 
τουρκική» (Kıbrıs Türktür Cemiyeti – KTC), που δραστηριοποιούνταν σε 
όλη τη χώρα και είχε πρόεδρο τον Χικμέτ Μπιλ, δημοσιογράφο της 
εφημερίδας Hürriyet’30. Σύλλογοι φοιτητικοί και άλλοι καθοδηγούνταν 
από τον KTC, είχαν τη στήριξη και τη χρηματοδότηση της Κυβέρνησης31 
και συνεργάζονταν με εργατικά σωματεία και συνδικαλιστικές 
οργανώσεις, των οποίων οι ηγεσίες είχαν εθνικιστικό χαρακτήρα32. Τέλος 
ο Τύπος, με ναυαρχίδα την Hürriyet’, είχε αναλάβει την ανθελληνική 
προπαγάνδα, τη χειραγώγηση της κοινής γνώμης, την προετοιμασία της 
για την έκρηξη. 

Το βράδυ της 5ης προς 6η Σεπτεμβρίου στον κήπο του τουρκικού 
προξενείου στη Θεσσαλονίκη, που θεωρείται το σπίτι όπου γεννήθηκε ο 
                                                           

28 Χρηστίδη, Τα Σεπτεμβριανά, σ.221-222. 
29 Χρηστίδη, Τα Σεπτεμβριανά, σ.244. 
30 Βρυώνη, Ο μηχανισμός, σ.105-106. 
31 Βρυώνη, Ο μηχανισμός, σ.92-95, 105-108. 
32 Γκιουβέν, Εθνικισμός, σ.110-118. 
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Μουσταφά Κεμάλ, έγινε μία βομβιστική επίθεση. Σύμφωνα με τις έρευνες 
και τη δίκη των υπευθύνων των γεγονότων, η βόμβα μεταφέρθηκε από 
την Τουρκία από τον Οκτάυ Ενγκίν, μουσουλμάνο από την Κομοτηνή, 
φοιτητή Νομικής, και τοποθετήθηκε στο Προξενείο από τον Τούρκο 
κλητήρα του. Η όλη υπόθεση φαίνεται ότι είχε σχεδιαστεί από την 
τουρκική μυστική υπηρεσία33. Την ίδια ημέρα η εφημερίδα İstanbul Ekspres 
δημοσίευσε δύο έκτακτες εκδόσεις για τη βομβιστική επίθεση και με τον 
τρόπο αυτό δόθηκε το σύνθημα.  

Άμεσα πραγματοποιήθηκε διαδήλωση διαμαρτυρίας για τη 
βομβιστική επίθεση στην πλατεία Ταξίμ, η οποία εξελίχθηκε σε γενική 
επίθεση εναντίον των καταστημάτων των Ελλήνων στο Πέρα. Μεγάλες 
ομάδες 100.000, όπως υπολογίζεται, στρατολογημένων ανδρών, όχι μόνο 
από την Κωνσταντινούπολη αλλά φερμένων και από άλλες περιοχές της 
Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης, λεηλάτησαν καταστήματα, 
κατοικίες, εκκλησίες, σχολεία και νεκροταφεία. Βιαιοπραγίες 
εκδηλώθηκαν σε κάθε περιοχή της Κωνσταντινούπολης που κατοικούσαν 
Έλληνες, φτωχοί και πλούσιοι, και σχεδόν ταυτόχρονα σε άλλες περιοχές 
της Τουρκίας, όπως η Σμύρνη34.  

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε, όμοια παντού, υπό την καθοδήγηση 
συγκεκριμένων υποκινητών που στοχοποιούσαν τις ελληνικές περιουσίες 
βάσει καταλόγων, αποδεικνύει επίσης τον κεντρικό σχεδιασμό της 
υπόθεσης. Μοιράστηκαν ρόπαλα, λοστοί, βενζίνη, δυναμίτες που 
χρησιμοποιήθηκαν ανεμπόδιστα, καθώς η αστυνομία δεν προέβη σε 
καμία προσπάθεια προστασίας ή καταστολής, παρά μόνο μετά την 
ολοκλήρωση των επεισοδίων. Ούτε οι δυνάμεις της πυροσβεστικής 
ανταποκρίθηκαν στο ρόλο τους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι συμμετείχαν 
στα επεισόδια35.  

Τα αποτελέσματα της επίθεσης ήταν καταστροφικά για τον 
ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης. Οι εισβολείς, αφού έκλεψαν τα 
κοσμήματα, τα αντικείμενα αξίας, τα έπιπλα, τα οικιακά σκεύη, ακόμη 
και τα τρόφιμα των Ελλήνων, λεηλάτησαν ολοσχερώς 1.000 περίπου 
σπίτια και επέφεραν εκτεταμένες ζημιές σε ακόμη 2.500. Βεβήλωσαν 73 
εκκλησίες, σύλησαν τους τάφους σε 2 κοιμητήρια και στη Μονή Βαλουκλή 
τους τάφους των Πατριαρχών. Λήστεψαν και κατέστρεψαν 26 σχολεία, 11 

                                                           
33 Γκιουβέν, Εθνικισμός, σ.137-149. 
34 Γκιουβέν, Εθνικισμός, σ.49-53. 
35 Alexandris, The Greek, σ.257 και Γκιουβέν, Εθνικισμός, σ.72-76. 
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κλινικές, τις εγκαταστάσεις 3 εφημερίδων, 21 εργοστασίων, 12 
ξενοδοχείων, καθώς επίσης και 4.350 καταστήματα και επιχειρήσεις, 27 
φαρμακεία και 110 ζαχαροπλαστεία και εστιατόρια. 

Αναφέρονται εκατοντάδες κακοποιήσεις Ελλήνων, 2.000 βιασμοί, αν 
και οι επίσημες καταγγελίες ανέρχονται σε 200 μόνον. Οι κληρικοί 
διαπομπεύτηκαν, κακοποιήθηκαν, βασανίστηκαν. Σύμφωνα με μαρτυρίες 
ιεροδιάκονος υπέστη αναγκαστικά σε περιτομή και ο υπερήλικας μοναχός 
Χρύσανθος Μαντάς κακοποιήθηκε μέχρι θανάτου. Ο Επίσκοπος 
Παμφίλου Γεράσιμος και ο Μητροπολίτης Ηλιουπόλεως Γεννάδιος 
βασανίστηκαν άγρια με συνέπεια ο πρώτος να καταλήξει και ο δεύτερος 
να χάσει τα λογικά του και να λίγο αργότερα να πεθάνει. Συνολικά από 
τους υπολογισμούς της ελληνικής ομογένειας της Κωνσταντινούπολης 
καταγράφηκαν θάνατοι τουλάχιστον 30 Ελλήνων. 

Στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Άγκυρα το βράδυ 
κηρύχθηκε στρατιωτικός νόμος, ωστόσο τα επεισόδια δεν σταμάτησαν 
άμεσα. Πέρασαν εννέα ώρες λεηλασιών μέχρι να αναλάβουν δράση  
ειδικά στρατιωτικά δικαστήρια, στα οποία προήδρευαν στρατηγοί. Οι 
δικαστές και οι εισαγγελείς είχαν χαμηλότερο στρατιωτικό βαθμό, 
συνεπώς η πρωτοβουλία ανήκε στον τουρκικό στρατό36. Κατηγορίες 
αποδόθηκαν μόνον εναντίον του KTC, τα μέλη του οποίου τελικά επίσης 
αθωώθηκαν.  

Αμέσως μετά έγινε προσπάθεια να παρουσιαστούν τα επεισόδια ως 
κοινωνική επανάσταση. Ωστόσο, το γεγονός ότι τα θύματα δεν ήταν 
μόνον οι πλούσιοι αστοί του Πέρα, αλλά και φτωχοί λαϊκής καταγωγής, 
αποδεικνύουν ότι ο χαρακτήρας των γεγονότων δεν ήταν ταξικός.  
 
4. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

Ο «εκδημοκρατισμός» του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας, η 
ευκολότερη δηλαδή πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης για 
όλους και ο προσανατολισμός της προς τις απαιτήσεις της νέας εποχής  
αποτέλεσε στόχο των κυβερνώντων από το 1962 και μετά, όταν η 
δυσαρέσκεια των πολιτών εκφράστηκε με κινητοποιήσεις φοιτητών και 
απεργίες των εκπαιδευτικών. Μέχρι τότε δεν είχε δοθεί προτεραιότητα 
στην εκπαίδευση, καθώς έπρεπε να αντιμετωπιστούν άλλα φλέγοντα 

                                                           
36 Γκιουβέν, Εθνικισμός, σ.97-104. 



29 
 

ζητήματα, ενώ υπήρχε και κάποια εμμονή σε θέματα όπως η 
καθαρεύουσα. 

Συγκεκριμένα διεκδικήθηκε επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, 
η ριζική αναθεώρηση των προγραμμάτων, η ανάπτυξη του τεχνικο-
επαγγελματικού κλάδου και ρυθμίσεις για την πρόσβαση στην τρίτη 
βαθμίδα της εκπαίδευσης37.   

Η κυβέρνηση της Ένωσης Κέντρου το 1964 ψήφισε νομοσχέδιο που 
αποτελούσε ένα συντονισμένο σχέδιο στόχων και μέτρων για το νέο 
εκπαιδευτικό σύστημα, τον λεγόμενο «νόμο της Μεταρρύθμισης 
Παπανδρέου-Παπανούτσου». Σύμφωνα με αυτόν: 1) Καταργήθηκαν οι 
οικονομικές επιβαρύνσεις για τις σπουδές σε όλες τις βαθμίδες και 
παρεχόταν «δωρεάν παιδεία». 2) Επεκτάθηκε η υποχρεωτική εκπαίδευση 
από έξι σε εννέα χρόνια. 3) Διαιρέθηκε η μέση εκπαίδευση σε δύο 
ανεξάρτητους κύκλους. 4) Καθιερώθηκε η δημοτική ως αποκλειστική 
γλώσσα στο δημοτικό σχολείο και ως ισότιμη με την καθαρεύουσα στις 
άλλες βαθμίδες, παρά τη συνταγματική δέσμευση υπέρ της 
καθαρεύουσας. 5) Αναμορφώθηκε ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων για 
τα πανεπιστήμια, καθώς καθιερώθηκε το «ακαδημαϊκό απολυτήριο». 6) 
Προστέθηκαν νέα μαθήματα όπως η Κοινωνιολογία, τα Στοιχεία 
Οικονομικής Επιστήμης, η Φυσική, τα Μαθηματικά, ενώ καθιερώθηκε η 
διδασκαλία των αρχαίων κειμένων αποκλειστικά από τη μετάφραση για 
τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. 7) Άλλαξαν τα σχολικά βιβλία. 8) Ελήφθη 
μέριμνα για τη σίτιση και τη μεταφορά των μαθητών. 9) Επεκτάθηκε η 
διάρκεια σπουδών των Παιδαγωγικών Ακαδημιών από δύο σε τρία χρόνια. 
10) Ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως όργανο για την υλοποίηση 
της νέας εκπαιδευτικής πολιτικής και την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Παράλληλα αυξήθηκαν οι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού για την εκπαίδευση και βελτιώθηκαν οι αμοιβές των 
εκπαιδευτικών38. 

Οι αντιδράσεις για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση ήταν ποικίλες. 
Από τη μία θεωρήθηκε ότι επιτέλους έγιναν στην Ελλάδα οι 
μεταρρυθμίσεις που είχαν γίνει είκοσι χρόνια πριν στις χώρες του δυτικού 
κόσμου. Ακόμη ότι υλοποιήθηκε η «αστική εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», 
που για πρώτη φορά είχε σχεδιαστεί το 1889 από την κυβέρνηση Χ. 
Τρικούπη. Από την άλλη, όμως, εκφράστηκαν αντιρρήσεις κυρίως για τη 

                                                           
37 Δημαράς, «Η εκπαιδευτική», σ.22. 
38 Δημαράς, «Η εκπαιδευτική», σ.23. 
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δημοτική γλώσσα (σε υψηλούς τόνους από τη Φιλοσοφική Σχολή 
Αθηνών), που παρουσιάστηκε ως όργανο αθεΐας, αριστερισμού και 
αντεθνικότητας39. Η δωρεάν παιδεία προβλήθηκε ως μέσο 
εντυπωσιασμού, με το επιχείρημα ότι δεν κάλυπτε τα έξοδα διαμονής των 
φοιτητών ή γραφικής ύλης των μαθητών. Ακόμη, το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο κατηγορήθηκε ότι είχε πρότυπο ανάλογο της Ανατολικής 
Γερμανίας και ότι είχε στελεχωθεί από αριστερούς και αριστερίζοντες. 
Τέλος, κάποια από τα καινούρια βιβλία επικρίθηκαν ως προπαγανδιστικά 
και αντίθετα προς την επίσημη εθνική ιστορία.  

Η αλλαγή κυβέρνησης τον Ιούλιο του 1965 ανέστειλε τις 
μεταρρυθμίσεις, οι οποίες ακυρώθηκαν οριστικά με το πραξικόπημα της 
21ης Απριλίου, όλες εκτός από τη δωρεάν εκπαίδευση.  

Η προσπάθεια εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της 
εκπαίδευσης δεν είχε τον χρόνο να δοκιμαστεί και στη συνέχεια να κριθεί. 
Σημαντικό κριτήριο όμως για την αναγνώριση της αξίας τους είναι η 
εφαρμογή ανάλογων μέτρων από τη μεταδικτατορική κυβέρνηση του Κ. 
Καραμανλή40.  
 

5. Η μόρφωση της γυναίκας   

Ο Β’ Παγκόσμιος και ο Εμφύλιος πόλεμος είχαν αλλοιώσει την 
παραδοσιακή μορφή της οικογένειας. Οι άνδρες απουσίαζαν στα 
πολεμικά μέτωπα και σε πολλές περιπτώσεις έχαναν εκεί τη ζωή τους, με 
συνέπεια η γυναίκα να αποκτήσει αρχηγικό ρόλο στην οικογένεια. Αν και 
αμέσως μετά τους πολέμους περιορίστηκε και πάλι στον ιδιωτικό χώρο, 
σύμφωνα με την ελληνική παράδοση και τον χαρακτήρα του 
οικογενειακού δικαίου που κατοχύρωνε τη νομική υπεροχή του άνδρα 
επικεφαλής της οικογένειας41, είχαν εισέλθει επιρροές από τις 
νεοφερμένες αντιλήψεις της αριστεράς, που προωθούσαν τη χειραφέτηση 
των γυναικών και έθεταν διλήμματα του τύπου «οικογένεια ή πολιτική»42. 
Ο θεσμός της οικογένειας είχε δεχτεί, συνεπώς, διπλό χτύπημα. Μέσα σ’ 
αυτή την ατμόσφαιρα κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη ενός εντύπου, όπως 
«Ο Κόσμος της Ελληνίδας» για την ενίσχυση των θρησκευτικών και των 

                                                           
39 Δημαράς, «Η εκπαιδευτική», σ.23. 
40 Δημαράς, «Η εκπαιδευτική», σ.23. 
41 Λαμπίρη-Δημάκη, «Κοινωνική», σ.189. 
42 Mazower, Μετά τον Πόλεμο, σ.29. 
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παραδοσιακών αξιών και θεσμών, χωρίς να αγνοούνται οι νέες ανάγκες 
και οι προκλήσεις της εποχής, όπως η μόρφωση και η εργασία των 
γυναικών. 

Τη δεκαετία του 1950, η κοινωνική δομή της χώρας μεταβαλλόταν 
λόγω της αστυφιλίας. Στις μεγαλουπόλεις συντελούνταν μια σύζευξη της 
νέας αστικής συμπεριφοράς με την παραδοσιακή και γεννιόνταν νέες 
νοοτροπίες, ελπίδες, ένας διαφορετικός πολιτισμός. Ωστόσο, αν και το 
βιοτικό επίπεδο, λόγω της οικονομικής και πολεοδομικής ανάπτυξης, 
βελτιωνόταν σταδιακά, η δυνατότητα εργασίας και μόρφωσης των 
γυναικών καθυστερούσε πολύ. Από τις 3.911.200 γυναίκες, έναντι 
3.721.600 ανδρών, εργάζονταν μόνο οι 510.000, έναντι 2.328.900 ανδρών43.  
Η εκπαίδευση των γυναικών ήταν επίσης υποτυπώδης. Καταγράφεται ότι 
οι αναλφάβητες γυναίκες (άνω των 10 ετών) ήταν 3,5 φορές περισσότερες 
από τους άνδρες, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός αγράμματων γυναικών 
βρισκόταν στην πολιτισμικά σχεδόν υπανάπτυκτη ύπαιθρο. Σε αυτό το 
πλαίσιο, η εφαρμογή του αναγνωρισμένου δικαιώματος ψήφου των 
γυναικών ήταν πολύ μακρινή. 
 

6. H γυναικεία ψήφος 

Το δικαίωμα ψήφου είχε αναγνωριστεί για πρώτη φορά στις γυναίκες 
το 1930. Κι αυτό μόνον για τις δημοτικές εκλογές και με την προϋπόθεση 
ότι είχαν συμπληρώσει το τριακοστό έτος της ηλικίας τους και γνώριζαν 
γραφή και ανάγνωση. Οι πρώτες δημοτικές εκλογές που ψήφισαν 
γυναίκες ήταν εκείνες του 1934, στις οποίες η συμμετοχή τους ήταν μικρή. 
Η δικτατορία του Μεταξά που ακολούθησε ανέστειλε κάθε εκλογική 
διαδικασία, ενώ ο ελληνοϊταλικός πόλεμος και η γερμανική κατοχή 
απομάκρυναν κάθε στόχο προς αυτή την κατεύθυνση. Ούτε μετά την 
απελευθέρωση οι συνθήκες ήταν κατάλληλες να δοθεί το  δικαίωμα 
ψήφου στις γυναίκες. 

Το 1948 ο ΟΗΕ ζήτησε την αποστολή αντιπροσώπου από την Ελλάδα 
στην «Επιτροπή για τη θέση της γυναίκας». Από την ελληνική κυβέρνηση 
στάλθηκε η Λίνα Τσαλδάρη, χήρα του αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος 
Παναγή Τσαλδάρη και σημαίνον μέλος του «Εράνου της Βασιλίσσης». Το 
αίτημα αυτό του ΟΗΕ ενεργοποίησε τη δράση των επτά Γυναικείων 

                                                           
43 Λαμπίρη-Δημάκη, «Κοινωνική», σ.186-187. Στοιχεία σύμφωνα με την απογραφή 

του 1951. 
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Συνεργαζόμενων Σωματείων, τα οποία σταδιακά είχαν δημιουργηθεί από 
το 1945. Είναι τα Σωματεία που ασκούσαν διαρκώς πίεση εσωτερικά για 
την παραχώρηση ψήφου στις γυναίκες. Παράλληλα και εξωτερικά οι 
διεθνείς Οργανισμοί ζητούσαν την εφαρμογή των σχετικών συμβάσεων 
που είχαν υπογραφεί από τις ελληνικές κυβερνήσεις και θεωρητικά 
αποτελούσαν νόμους του κράτους.  

Ωστόσο, το δικαίωμα ψήφου στις γυναίκες δόθηκε έπειτα από πολλά 
διστακτικά βήματα. Στις 29 Απριλίου 1949 ψηφίστηκε νόμος που έδινε 
αυτό το δικαίωμα για τις δημοτικές μόνον εκλογές, ο οποίος όμως έκανε 
δύο χρόνια να επικυρωθεί από τη Βουλή. Και, αν και επικυρώθηκε το 1951, 
στις δημοτικές εκλογές της 15ης Απριλίου κρίθηκαν «ώριμες» να ψηφίσουν 
μόνον οι γυναίκες άνω των 25 ετών. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό το 
περιορισμένο δικαίωμα του «εκλέγειν» δεν συνοδευόταν από το δικαίωμα 
του «εκλέγεσθαι» για τις προεδρικές θέσεις των δήμων και κοινοτήτων.  

Η ισότητα δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών τέθηκε σε ισχύ με το 
Σύνταγμα της 1ης Ιανουαρίου 1952, ωστόσο, υπήρχε ερμηνευτική διάταξη 
που όριζε ότι ήταν απαραίτητο να ψηφιστεί ειδικός νόμος από τη Βουλή, 
ώστε να είναι δυνατόν να ψηφίσουν οι γυναίκες. Αυτό έγινε στις 30 Μαΐου 
1952 και στις 2 Φεβρουαρίου 1953 εκλέχτηκε η πρώτη γυναίκα βουλευτής 
του ελληνικού Κοινοβουλίου στις αναπληρωματικές εκλογές στη 
Θεσσαλονίκη. Ήταν η δικηγόρος Ελένη Σκούρα, το γένος Παπαχρήστου, 
με πλούσια πατριωτική και κοινωφελή δράση κατά τη διάρκεια της 
κατοχής, που ήταν υποψήφια με το κόμμα του Ελληνικού Συναγερμού του 
στρατάρχη Παπάγου.  

Στις γενικές εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 1956, όπου οι γυναίκες 
συμμετείχαν επί ίσοις όροις με τους άνδρες, εκλέχτηκαν δύο γυναίκες 
βουλευτές: η Λίνα Τσαλδάρη, της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ) 
και η Βάσω Θανασέκου της Δημοκρατικής Παράταξης, (Συνασπισμού 
Κέντρου και Αριστεράς). Η Λίνα Τσαλδάρη επιπλέον ορίστηκε από τον Κ. 
Καραμανλή ως υπουργός στο Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Ήταν η 
πρώτη Ελληνίδα υπουργός, και είναι αξιομνημόνευτο ότι είχε έρθει 
συνολικά πρώτη σε σταυρούς στην Αθήνα44. 

Γενικότερα, στην περίοδο 1953-1967 συντελέστηκαν μεταβολές στη 
γεωγραφική και πληθυσμιακή σύνθεση, την οργάνωση της οικονομίας, 
την κατανομή εργασίας, την επαγγελματική διαστρωμάτωση, με 
συνέπεια την ανασυγκρότηση της κοινωνικής δομής, της οικογένειας, της 
                                                           

44 Σαμίου, «Τα πολιτικά», σ.161-172 και Βερβενιώτου, «Η γυναικεία», σ.28. 
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εκπαίδευσης, των θεσμών. Οι αναθεωρήσεις στις κοινωνικές στάσεις, τις 
νοοτροπίες και συμπεριφορές ήταν συλλογικές και σχετίζονται με τις 
ιστορικές και πολιτικές εξελίξεις της περιόδου μετά τον ελληνικό 
εμφύλιο. Μέσα σε αυτές τις κοινωνικές αλλαγές που επιτείνονταν, 
έκδηλες ή λανθάνουσες, τις αντιστάσεις σ’ αυτές, οι οποίες εξέφραζαν 
την τάση κοινωνικής συνέχειας, τους κοινωνικούς συμβιβασμούς και 
κυρίως τις νέες ανάγκες που προέκυπταν, άρχισε να δημοσιεύεται ο 
«Κόσμος της Ελληνίδος» το έτος 1953, για να περάσει το μήνυμα του 
Ευαγγελίου και να στηρίξει τη χριστιανή γυναίκα και να της δώσει έναν 
δημιουργικό ρόλο στο καινούργιο περιβάλλον.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Η ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ «ΖΩΗ» ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ 

 

1. Η Αδελφότητα «ΖΩΗ» 

Η Αδελφότητα Θεολόγων «ΖΩΗ» ιδρύθηκε το 1907 από τον π. Ευσέβιο 
Ματθόπουλο και τους Θεολόγους Διονύσιο Φαραζουλή45, ιερέα και πρώτο 
ιεροκήρυκα στο μητροπολιτικό ναό των Αθηνών, τον Δημήτριο 
Παναγιωτόπουλο και τον Παναγιώτη Τρεμπέλα. Έφτασε στη μεγαλύτερη 
ακμή της στα μέσα του 20ου αιώνα και πιο συγκεκριμένα στις δύσκολες 
μεταπολεμικές δεκαετίες, με την καθοδήγηση του αρχιμανδρίτη Σεραφείμ 
Παπακώστα, αλλά οι ρίζες της εντοπίζονται στο 19ο αιώνα, καθώς 
συνδέεται με τη θρησκευτική αφυπνιστική Κίνηση του Απόστολου 
Μακράκη.  

Ο ιδρυτής της και πρώτος πνευματικός οδηγός της «Ζωής», ο π. 
Ευσέβιος Ματθόπουλος, κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Αθήνα, 
συνδέθηκε με την Κίνηση του Απόστολου Μακράκη και αναδείχθηκε ένας 
από τους στενότερους συνεργάτες του. Το θρησκευτικό ανανεωτικό 
Κίνημα του Μακράκη46, ήταν το πιο σημαντικό, σε σχέση με άλλα 
ανάλογα Κινήματα της εποχής του, τα οποία «λειτουργούσαν ενάντια στην 
εθνική και θρησκευτική κατάπτωση του Ελληνικού λαού και συνέλαβαν 
αποφασιστικά στην πλήρωση του λαού με νέα ελπίδα, μεταγγίζοντας του 
μια ανανεωμένη πνευματική ζωή»47. Η αναγκαιότητα μιας τέτοιας 
μετάγγισης πήγαζε από το γεγονός ότι το Ελληνικό Έθνος και κατά 
συνέπεια και το εκκλησιαστικό πλήρωμα, μετά την έξοδό τους από τον 
Οθωμανικό ζυγό οδηγήθηκαν σε σοβαρότατες υπαρξιακές κρίσεις.  

                                                           
45 Εκτενέστερη βιογραφία στο: Μαστρογιαννόπουλου Αρχιμ. Ηλία, Διονύσιος 

Φαραζουλής – 1882-1920, Αδελφότης Θεολόγων η «ΖΩΗ», Αθήναι 2002. 
46 Πρόδρομοι των θρησκευτικών κινήσεων και αδελφοτήτων, παρότι εργάσθηκαν 

χωρίς προγραμματισμό και ιδιαίτερα οργανωτικά σχήματα, θεωρούνται ο λαϊκός 
Κοσμάς Φλαμιάτος (1778-1852), ο αρχιμανδρίτης Ιγνάτιος Λαμπρόπουλος (1814-1869)  και 
ο σχεδόν σύγχρονος του μοναχός Παπουλάκος (1790-1861) Γιούλτση, Κοινωνιολογική 
θεώρησις, σ.173. 

47 Maczewski, Η Κίνηση, σ.33.  
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Η Εκκλησία, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας48, αποτελούσε το 
κέντρο της κοινωνικής ζωής των υποδούλων και το πλαίσιο για τη 
διατήρηση τόσο της θρησκευτικής όσο και της πολιτιστικής ταυτότητάς 
τους49, καθώς η εκκλησιαστική ηγεσία είχε αναγνωριστεί ταυτόχρονα και 
ως πολιτική, σύμφωνα με τις θεοκρατικές αντιλήψεις των Τούρκων 
κατακτητών50. Η αποτίναξη όμως του τουρκικού ζυγού, η δημιουργία των 
εθνικών βαλκανικών κρατών, οι εθνικές διαιρέσεις, η πραξικοπηματική 
απόσπαση της Εκκλησίας του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους από το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο και η ανακήρυξη του Αυτοκέφαλου από τον 
Ρωμαιοκαθολικό βασιλιά Όθωνα και την Προτεσταντική αντιβασιλεία, 
δημιούργησαν καινούργια και πρωτόγνωρα δεδομένα. Η Εκκλησία 
διοργανώθηκε με βάση τα βαυαρικά πρότυπα, αφού αγνοήθηκε πλήρως η 
παραδοσιακή διοικητική της διάθρωση και τέθηκε υπό την ασφυκτική 
κρατική κηδεμονία. Οι αρμοδιότητές της περιορίσθηκαν στην ηθική 
διαπαιδαγώγηση του λαού και την κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών 
του, αποσυνδέοντας την ολοκληρωτικά από την παιδεία του Έθνους, η 
οποία εξωθούνταν στην ολοσχερή αποκοπή της από την Ορθόδοξη 
παράδοση, με σκοπό την προσαρμογή της στα πρότυπα των κρατούντων, 
στηριγμένη στον Δυτικό ευσεβισμό51. Με την επανένταξη της Ελλάδας 
στην οικογένεια των ευρωπαϊκών χωρών και την επαφή των λογίων της 
με τα δυτικοευρωπαϊκά πνευματικά ρεύματα, σε συνδυασμό με την 
αποσύνδεση της θρησκευτικής διδασκαλίας από την εκκλησιαστική ζωή 
και τη μετατροπή της σε όργανο για την ιδεολογική στήριξη του κράτους, 
ήθη και παράδοση του λαού άρχισαν να καταλύονται και ο ελληνικός 
λαός βρέθηκε αντιμέτωπος με μια βαθιά εκκλησιαστική και πνευματική 
κρίση52.  

Με τη σύμπραξη της πολιτικής και της πνευματικής ηγεσίας τα 
αντιθρησκευτικά και αντιπνευματικά ρεύματα του υλισμού και του 
                                                           

48 Περισσότερα για την παιδεία στην περίοδο της τουρκοκρατίας και τον ρόλο της 
Εκκλησίας βλ. στο: Ζαχαρόπουλου Ν., Η παιδεία στην τουρκοκρατία, εκδ. Πουρναρά, 
Θεσσαλονίκη 1998. 

49 Κούκουρα, Το μήνυμα, σ. 126: «Το κήρυγμα στην Τουρκοκρατία, ακόμη και στα 
ζοφερά χρόνια μετά την Άλωση, ερμήνευσε το Ευαγγέλιο στο λαό του Θεού, τον στήριξε 
πνευματικά και τον αφύπνισε εθνικά.» και Κούκουρα, Η Ρητορική, σ.347 «Το κήρυγμα 
στήριξε τους υπόδουλους σε όλη τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας στην ορθόδοξη πίστη, 
διαφύλαξε τη συνείδηση της πολιτιστικής τους υπεροχής έναντι των κατακτητών και 
συντέλεσε στην εθνική τους αφύπνιση.». 

50 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ. 303. 
51 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ. 304. 
52 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ. 305. 
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θετικισμού υπονόμευαν τα θεμέλια όχι μόνο της Εκκλησίας, αλλά και 
σύνολης της εθνικής ζωής53, καθιστώντας την κρίση αυτή κρίση 
ταυτότητας του ελληνικού λαού, του οποίου η υπόσταση είχε ταυτιστεί με 
την Ορθόδοξη Εκκλησία αιώνες πριν την Οθωμανική κυριαρχία και 
συνέδεε αρμονικά τη θρησκευτική και εθνική συνείδησή του54. 
Παράλληλα στα εκκλησιαστικά πράγματα δόθηκε τέτοια κατεύθυνση, 
που για τα επόμενα εκατό και πλέον χρόνια μετά τη σύσταση του νέου 
ελληνικού κράτους, καταστάθηκε αδύνατη η βελτίωση της κακής 
οικονομικής και μορφωτικής κατάστασης του εφημεριακού κλήρου, ενώ 
και ο μοναχισμός δεν έτυχε καλύτερης αντιμετώπισης. Τα μοναστήρια 
αποσπάστηκαν από τη δικαιοδοσία της Εκκλησίας και υπάχθηκαν στο 
κράτος, τα περισσότερα απ’ αυτά διαλύθηκαν και η περιουσία τους 
ενίσχυσε τα κρατικά ταμεία55. Μέσα σ’ αυτές τις δυσχερείς συνθήκες για 
την Εκκλησία και τον λαό, έκαναν την εμφάνισή τους οι χριστιανικές 
κινήσεις και αδελφότητες, που στόχευαν, με την ανάπτυξη του 
ιεραποστολικού τους έργου, στη θρησκευτική, ηθική και κοινωνική 
ανακαίνιση του ελληνικού λαού, στόχος που συνδέθηκε και με την εθνική 
καταξίωση56.  

Οι χριστιανικές αδελφότητες, με τα ειδικά εκπαιδευμένα στελέχη και 
τις ευρύτερες δραστηριότητές τους, ήταν σαφώς καλύτερα οργανωμένες 
και προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της εποχής, σε σύγκριση με τον 
αποδιοργανωμένο και δυσκίνητο εκκλησιαστικό οργανισμό57, 
επανδρωμένο από ανεπαρκείς και ανεκπαίδευτους εκκλησιαστικούς 
λειτουργούς58. Κοινά χαρακτηριστικά των αδελφοτήτων αποτελούσαν η 
επιμονή τους για ανάπλαση της εκκλησιαστικής ζωής και η κριτική στάση 
τους έναντι της ιεραρχίας της Εκκλησίας, το έντονο ενδιαφέρον τους για 
τις πνευματικές ανάγκες του λαού και η ιεραποστολική προσέγγισή του, η 
επιθυμία τους για θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των νέων, η 
απολογητική διάθεση και δράση τους υπέρ της Ορθοδοξίας, καθώς και η 
πρόθεση τους για αναμόρφωση της εθνικής και πολιτικής ζωής της 

                                                           
53 Maczewski, Η Κίνηση, σ. 33. 
54 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.305. 
55 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.304. 
56 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.307. 
57 Κεσελόπουλου, Η λειτουργική, σ.90: «...υπογραμμίζεται ως κύρια αιτία των 

δυσλειτουργιών και της ελλείψεως ποιμαντικής φροντίδας η τραγική ανεπάρκεια των 
επισκόπων ως προσώπων και φυσικά ως Συνόδου της Ελλαδικής Εκκλησίας από την 
ημέρα της ιδρύσεως της ως αυτοκέφαλης Εκκλησίας.». 

58 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.306. 
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χώρας59. Η αποδιοργάνωση, που αποτελούσε το χαρακτηριστικό 
γνώρισμα του εκκλησιαστικού οργανισμού και των κυττάρων του, των 
ενοριών, ήταν ιδιαίτερα έντονη στα αστικά κυρίως κέντρα της 
επικράτειας, τα οποία αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την εμφάνιση 
και ανάπτυξη του ιεραποστολικού έργου όλων των χριστιανικών 
αδελφοτήτων και ειδικότερα της «Ζωής». 

Ο αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος αποχώρησε από την κίνηση 
του Μακράκη, μαζί με άλλους πέντε κληρικούς, το 1884, ύστερα από την 
εξέλιξή του σε αιρετικό και τη ρήξη του με την Ιερά Σύνοδο60. Ο π. 
Ευσέβιος και οι αποχωρήσαντες κληρικοί, συμφιλιώθηκαν με την Ιερά 
Σύνοδο και επανεντάχθηκαν στη διακονία της Εκκλησίας. Τα επόμενα 23 
χρόνια αποτελούν την περίοδο των ιεραποστολικών περιοδειών του π. 
Ευσεβίου61, κατά τα οποία πέρασε απ’ όλη την Ελλάδα62, πολεμώντας τη 
θρησκευτική άγνοια και την ηθική κατάπτωση του λαού, με το κήρυγμα 
και την ποιμαντική του δράση63. Συνέπεια όλης αυτής της ποιμαντικής 
δράσης και έντονης εργασίας του, με το κήρυγμα, την εξομολόγηση, τις 
συζητήσεις και τις «κατ’ οίκον» επισκέψεις, τη δημοσίευση άρθρων του σε 
θρησκευτικού περιεχομένου έντυπα και την εκτεταμένη αλληλογραφία 
του ήταν να δημιουργηθεί σταδιακά μια αφυπνιστική Κίνηση, με κύριο 
χαρακτηριστικό της την ποιμαντική κατά ομάδες64. Εξ αρχής οι 
θεμελιώδεις στόχοι και το όραμα του ήταν η ηθική συνέπεια στην 
εκκλησιαστική και ατομική ζωή, η αναγέννηση σύνολης της ζωής της 
κοινότητας, η αναγέννηση της Ελλάδας με πνευματικά μέσα και η 
θεμελίωση ενός ελληνοχριστιανικού πολιτισμού65. Από την εμπειρία του 
γνώριζε ότι αυτό ήταν ένα απαιτητικό εγχείρημα, που προϋπέθετε 
                                                           

59 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.173 και 175. 
60 Στα έργα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη διασώζονται πολλά περιστατικά από τη 

δράση του Απόστολου Μακράκη, βλ. Κεσελόπουλου, Η λειτουργική, σ.82-91. 
61 Τρεμπέλα, Ομιλητική, σ.152-153, όπου δίνονται περισσότερα και αναλυτικότερα 

ιστορικά στοιχεία για το κήρυγμα και τους διακόνους του στην Ελλάδα κατά τον 19ο και 
20ο αιώνα σ.147-163 και Φουντούλη, Ομιλητική, σ.48-54. 

62 Στο έργο του Maczewski σημειώνεται: «Σε ένα επίσημο έγγραφο της Ιεράς 
Συνόδου, στις 12 Ιουλίου 1895, αναγνωρίζεται και επαινείται το κήρυγμα και η 
παιδαγωγική εργασία του π. Ευσεβίου και του παρέχεται απεριόριστα η άδεια, να 
επεκτείνει τη δραστηριότητά του σε όλο το έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Εκτός 
αυτού η Σύνοδος τον εφοδίασε με μια συστατική επιστολή προς τις όμορες Ορθόδοξες 
Εκκλησίες, με την οποία επεκτείνει ο ακάματος ιεραπόστολος τη δραστηριότητα του 
στην Κωνσταντινούπολη, τη Μικρά Ασία και την Κρήτη.» Maczewski, Η Κίνηση, σ.42-43. 

63 Maczewski, Η Κίνηση, σ.41-42. 
64 Maczewski, Η Κίνηση, σ.42-43. 
65 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.176. 
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συστηματική δομή και μακρόχρονη, ομαδική και προγραμματισμένη 
συνεργασία. Έτσι γεννήθηκε η ιεραποστολική Αδελφότητα Θεολόγων 
«Ζωή», η σταθερή ομάδα των ικανών συνεργατών, που είχαν θεολογική 
και παιδαγωγική κατάρτιση66, ως καρπός προσευχής του ιδρυτού της, με 
έντονα χαρισματικό χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον της Αδελφότητας και των 
ιδρυτών της, για την ανανέωση της θρησκευτικής ζωής και την ηθική 
εξυγίανση του λαού, οδηγούσε στην αμφισβήτηση των μέσων που 
χρησιμοποιούσε η Εκκλησία αλλά όχι στην απόρριψη της ίδιας της 
Εκκλησίας και του σκοπού της67. 

Το όνομα «Ζωή»68, που επιλέχθηκε και δόθηκε στην Αδελφότητα το 
1909, δύο χρόνια μετά τη σύστασή της69, θεμελιώνεται σε δύο ευαγγελικές 
ρήσεις του ίδιου του Χριστού στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς 
καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»70 και «τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι 
καὶ ζωή ἐστιν»71. Καθένα απ’ αυτά τα χωρία δίνει το βασικό 
χαρακτηριστικό της θεολογίας της Αδελφότητας και αντανακλά την 
ουσία και το πρόγραμμά της. Με το πρώτο υπογραμμίζεται η 
χριστοκεντρική θεολογία και κατά συνέπεια, η πραγματοποίηση της εν 
Χριστώ ζωής μέσα από τη χριστιανική διαμόρφωση της προσωπικότητας 
και την κοινωνική δράση της Αδελφότητας, ενώ με το δεύτερο εκφράζεται 
η θεολογία του Λόγου και επομένως η διάδοση του ζωογόνου λόγου του 
Χριστού με το κήρυγμα και τη διδασκαλία72.  

                                                           
66 Maczewski, Η Κίνηση, σ.44. 
67 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.308-309 όπου σημειώνονται και τα εξής: «οι 

χριστιανικές κινήσεις δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε ως κομφορμιστικές ούτε ως 
ριτουαλιστικές. Όπως είναι γνωστό, ο κομφορμισμός εκδηλώνεται ως απόλυτη αποδοχή 
των θεσμικών μέσων και του σκοπού, ενώ ο ριτουαλισμός ως κατάφαση των θεσμικών 
μέσων και άρνηση ή αδιαφορία για το σκοπό. Οι κινήσεις όμως αυτές αποδέχονται το 
σκοπό του έργου της Εκκλησίας στο οποίο εντάσσονται, αλλά αμφισβητούν τα μέσα που 
χρησιμοποιούνται. Τα στοιχεία αυτά τις κατατάσσουν στα ανανεωτικά κινήματα.».  

68 Constanelos, The Zoe Movement, p.1: “”Zoe” means life, and the Zoe Movement is 
nothing less. It is life, a life of the spirit, a new life within the Greek Orthodox Church and 
probably a unique one in the Christian World… The Movement is known as “Zoe” after the 
name of the Brotherhood of Theologians Zoe, which constitutes the nucleus of the movement 
as a whole. However, the formal name for the movement is “The Cooperating Christian 
Societies of St. Paul.””. 

69 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.176. 
70 Ιωάν. 14,6. 
71 Ιωάν. 6,63. 
72 Maczewski, Η Κίνηση, σ.49. 



39 
 

Η Αδελφότητα συγκροτήθηκε με βάση τις τρεις μοναχικές αρετές του 
κοινοβιακού βίου, την υπακοή, την ακτημοσύνη και την αγαμία73 σε 
συνδυασμό με την προσευχή74, την άσκηση και τη συχνή συμμετοχή στα 
μυστήρια της εξομολογήσεως και της θείας ευχαριστίας. Η άσκηση 
ωστόσο δεν νοούνταν με τη μορφή της ησυχίας και της αυστηρής 
νηστείας, για τη δουλαγωγία του σώματος και των παθών, αλλά 
περιεχόμενο της ήταν η ιεραποστολική κηρυκτική δράση των μελών της 
Αδελφότητας, τα οποία χαρακτήριζε το υψηλό θεολογικό επίπεδο 
εκπαίδευσης και κατάρτισης75. Η Αδελφότητα κατά βάση ήταν 
«Αδελφότητα Θεολόγων» γι’ αυτόν τον λόγο μέλη της μπορούσαν να 
γίνουν μόνο Θεολόγοι με ολοκληρωμένη πανεπιστημιακή εκπαίδευση76. 
Όσα μέλη είχαν τη μοναχική κουρά, ήταν ιερομόναχοι. Η Αδελφότητα 
στεγάζονταν στο κέντρο της Αθήνας και ανέπτυξε τη δράση της κυρίως 
στην πρωτεύουσα και στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας. 

Σκοπός της «Ζωής» ήταν η διαμόρφωση των μελών της σε 
υποδειγματικούς χριστιανούς και ο ευαγγελισμός του λαού77, για την 
πραγμάτωση του οράματος της κοινωνικής αναδιοργάνωσης και της 
θεμελίωσης του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού78. Ο βασικός τρόπος με 

                                                           
73 Constantelos, “The Zoe”, p.2: “These people live in a monastic community exercising 

the three principles of monastic life. However, no one is forced to stay in the brotherhood in 
case he decides to enter family life”. 

74 Η Αδελφότητα δεν ακολούθησε το μοναστικό τυπικό προσευχής και δεν τηρούσε 
τον κανόνα προσευχής των μοναχών: «... Η Αδελφότης μας δεν είναι μοναστική, ώστε να 
έχη εις ημερησίαν διάταξιν όλας τας ακολουθίας που συνετέθησαν από ανθρώπους οι 
οποίοι έζων εις μοναστήρια και έπρεπε να έχουν την ιεράν αδολεσχίαν. Δεν πρόκειται να 
τηρήσωμεν αυτόν τον κανόνα.» Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.400. 

75 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ. 43. 
76 Maczewski, Η Κίνηση, σ.47 - Κατ’ εξαίρεση και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

όταν κρίνονταν πως ήταν προς όφελος της Αδελφότητας, γίνονταν δεκτά ως μέλη 
πρόσωπα χωρίς Θεολογική Πανεπιστημιακή κατάρτιση, όπως για παράδειγμα πολλοί 
τυπογράφοι, οι οποίοι και είχαν αναλάβει το έργο των Εκδόσεων της. 

77 Στη γενική συνέλευση της Αδελφότητας που πραγματοποιήθηκε το 1947, ο 
κεντρικός της άξονας προσδιορίζεται ως εξής: «Αυτή είναι η κεντρική γραμμή της 
Αδελφότητος. Δεν δύναται να γίνη τάγμα ελέους. Ούτε είδος εκκλησιαστικής ή κρατικής 
προνοίας, ούτε Αδελφότης εισαγωγής μεταρρυθμίσεων εις την Εκκλησίαν. Ούτε πάλιν 
Αδελφότης μοναστηριακή, όπως εννοούν οι πολλοί τα Μοναστήρια. Είναι Αδελφότης 
αφωσιωμένη εις την ιεραποστολικήν ενέργειαν, εις διακονίαν και σωτηρίαν ψυχών, 
διακονίαν δε απερίσπαστον. Το «οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ 
εὐαγγελίζεσθαι», εφαρμόζει και εδώ. Εις την Εκκλησίαν του Χριστού θα εφαρμόζεται το 
«ἕκαστος δὲ ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι». Του τάγματος του ιδικού μας σκοπός είναι η σωτηρία 
ψυχών, ο διά του κηρύγματος διαφωτισμός και προσέλκυσις εις σωτηρίαν.», Γιανναρά, 
Ορθοδοξία, σ.400. 

78 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.176. 
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τον οποίο επιτυγχάνονταν αυτό ήταν η διακονία του λόγου, το κήρυγμα 
σε όλες του τις μορφές79, γραπτό ή προφορικό και η διάδοση του 
Ευαγγελίου κατά ομάδες, μέσα από ένα ευρέως διαρθρωμένο σύστημα 
Συλλόγων80. Η εξειδίκευση της Αδελφότητας στο κήρυγμα είχε τα 
ερείσματά της στην αδυναμία της Εκκλησίας της Ελλάδας της εποχής να 
προσφέρει στους πιστούς τον λόγο του Θεού, ενώ τα μυστήρια 
προσφέρονταν επαρκώς81. 

 Οι αρχές του 20ου αιώνα αποτελούσαν την ιστορική εκείνη συγκυρία 
κατά την οποία η ελληνική αστική κοινωνία εγκατέλειπε το στάδιο της 
κοινωνίας που κατευθύνεται από την παράδοση και διαμόρφωνε έναν νέο 
κοινωνικό χαρακτήρα. Οι τρόποι συμπεριφοράς των πολιτών 
υπαγορεύονται από το φρόνημα και τις προσωπικές τους αρχές, που 
βρίσκονται μέσα τους και διαμορφώνονται με τον λόγο, ως μέσο 
επικοινωνίας, καθοδηγήσεως και ελέγχου. Έτσι και ο λόγος του 
κηρύγματος, ως μέσο διαφωτίσεως του πιστού με χριστιανικό φρόνημα 
και χριστιανικές αρχές χαρακτηρίζει την Εκκλησία που ζει στην κοινωνία 
αυτή82. Στον ελλαδικό χώρο όμως των αρχών του 20ου αιώνα, ο κλήρος 
αδυνατούσε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα αυτό των καιρών και οι 
ποιμαντικές ανάγκες καλύφθηκαν από τους κληρικούς και τα λαϊκά μέλη 
της Αδελφότητας83. Η αναγκαιότητα να μεταδοθεί ο λόγος του Θεού, για 
τη διαμόρφωση του εκκλησιαστικού φρονήματος και ως πηγή της 
χριστιανικής συμπεριφοράς, καθιστούσε την ειδίκευση της «Ζωής» στη 

                                                           
79 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.49: «Το κήρυγμα, με όλες τις μορφές που 

μπορεί να προσλάβει ο λόγος του Θεού, ως εκκλησιαστικό κήρυγμα, ως κατηχητικό 
μάθημα, ως διάλεξη σε αίθουσα, ως συμβουλή στο μυστήριο της ιεράς εξομολογήσεως, 
ως γραπτός λόγος κ.ο.κ., αποτελεί από κοινωνιολογική άποψη το δραστικότερο 
ποιμαντικό μέσο...». 

80 Maczewski, Η Κίνηση, σ.47-48. 
81 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ. 45. 
82 Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία, σ. 148: «Για να προσφέρεται το Ευαγγέλιο 

ανόθευτο, για να μεταδίδεται ο λόγος του Θεού αναλλοίωτος, πρέπει ο τρόπος 
προσφοράς του, δηλαδή το κήρυγμα, να προσαρμόζεται στο περιβάλλον... Αυτό έγινε 
στην Παράδοση της Εκκλησίας.». 

83 Constantelos, “The Zoe”, p.2: “The brotherhood’s main aim and purpose is the 
teaching of the Gospel of Christ, according to the Orthodox interpretation, to all classes of the 
Greek people. They try to penetrate every class of people through the oral and the written 
word of God, to find and at the same time, train workers who will be able and willing to 
create a living Christian movement all over Greece and wherever Greeks are to be found. In 
order to succeed in its ultimate purpose, the brotherhood has made use of various means and 
it has established a number of organizations with an analogous function.”. 
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διακονία του λόγου, όχι απλώς δυνατή αλλά ακόμη και ποιμαντικά 
αναπόφευκτη84. 

Ο π. Ευσέβιος και η Αδελφότητα απάλλαξαν το κήρυγμα από τα 
πολιτικά και εθνικά οράματα του προηγούμενου αιώνα85, κάτι που ήταν 
εξαιρετικά σημαντικό και με ανυπολόγιστες ευεργετικές συνέπειες για το 
πλήρωμα των πιστών86. Ταυτόχρονα όμως απέφευγαν τις θεολογικές και 
δογματικές αναφορές και αναλύσεις, αρκούμενοι στην πρακτική 
εφαρμογή του Ευαγγελίου, χωρίς να απορρίπτεται ή να περιφρονείται η 
δογματική αλήθεια της πίστης και με πλήρη σεβασμό προς αυτή87. Η αιτία 
αυτής της τακτικής δεν μπορεί να αναζητηθεί παρά στο οδυνηρό 
παράδειγμα του Μακράκη, η ενασχόληση του οποίου με τις δογματικές 
αλήθειες της πίστης έφεραν τη σύγκρουση και εν συνεχεία τη ρήξη με την 
Ιεραρχία και τη Σύνοδο88. 

                                                           
84 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.47-51. 
85 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.313: «...από τις χριστιανικές κινήσεις δεν έλειψε και 

το πνεύμα του μεσσιανισμού. Έτσι συνδέθηκαν με οραματισμούς για μια καινούργια 
Ελλάδα, που θα μπορούσε να δώσει το μήνυμα της αλήθειας σε ολόκληρο τον κόσμο. 
Σαφέστεροι ήταν οι οραματισμοί αυτοί στην κίνηση του Μακράκη. Ο ιδρυτής της Ζωής 
Ευσέβιος Ματθόπουλος δεν συνέδεσε τα κηρύγματά του με τέτοιους οραματισμούς. Με 
την ακμή όμως των χριστιανικών κινήσεων άρχισαν οι οραματισμοί αυτοί και πάλι να 
κάνουν την εμφάνισή τους.» και Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.177: «Παρ’ ότι δε 
εχρησιμοποίησεν ιδιαιτέρως το μεσσιανικόν στοιχείον διά την προσέλκυσιν των νέων, εν 
τούτοις δύναται να λεχθή ότι μέχρις ενός σημείου επέτυχε να αποκαθάρη το 
χριστιανικόν κήρυγμα εκ των πλέον συγκεκριμένων εθνικών και πολιτικών 
οραματισμών. Ο παλαιός γεωγραφικός μεσσιανισμός της Μεγάλης Ιδέας, η οποία 
απέβλεπεν εις την αναβίωσιν του βυζαντινού μεγαλείου, είχεν ήδη αποδειχθή 
ουτοπικός. Μετά την μικρασιατικήν καταστροφήν παρέστη ανάγκη αντικαταστάσεως 
του απομακρυθέντος γεωγραφικού μεσσιανισμού υφ’ ενός πνευματοκεντρικού, εντός 
του οποίου υπήρχον μεγάλα περιθώρια κοινωνικών, φυλετικών και ανθρωπιστικών 
οραματισμών. Κατά τούτο η όλη προσπάθεια αποτελεί πρόοδον έναντι της γραμμής του 
Φλαμιάτου, ιδίως δε του Μακράκη.». 

86 Περισσότερα και αναλυτικότερα για το κήρυγμα του αρχιμ. Ευσεβίου 
Ματθόπουλου και της «Ζωής» βλ. Μποροβίλου, «Το εσχάτως», σ.35-87. 

87 Maczewski, Η Κίνηση, σ.164: «...Την επίσημη διδασκαλία της πίστεως την έχει 
διατηρήσει αναλλοίωτη, και μάλιστα από φόβο για μια πτώση στην αίρεση δεν 
ασχολήθηκε μαζί της. Την μετέδωσε απλά με σεβασμό στο κήρυγμα, τη διδασκαλία και 
την ιεραποστολή...» 

88 Αλεξανδρίδη, «Οι Χριστιανικές Οργανώσεις», περιοδικό Σύνορο, Φθινόπωρο 1966, 
τεύχος 39, σ.199 όπου σημειώνονται και τα εξής: «...το Μακράκη τον ενδιέφερε το δόγμα, 
το ερευνούσε, στοχαζόταν πάνω σ' αυτό, φιλοσοφούσε. Αυτός όμως ο στοχασμός πάνω 
στο δόγμα του άφησε μίαν ακάλυπτη πλευρά, όπου η ιεραρχία μπόρεσε να τον χτυπήσει 
- σωστά η λάθος αδιάφορο - όταν το θέλησε. Στις νέες κινήσεις αυτό απετέλεσε ένα 
δίδαγμα που θα μπορούσε να διατυπωθεί ως εξής: «Μην καταπιάνεστε με δογματικές 
εμβαθύνσεις και συζητήσεις - είναι επικίνδυνες». Και φτάνουμε στην πάρα πολύ σίγουρη 
συμπεριφορά, που παλιότερα εφαρμοζόταν πολύ καλά στη Δύση: «Πιστεύω ό,τι πιστεύει 
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2. Οι Σύλλογοι της Αδελφότητας 

Η πρώτη περίοδος, μετά την ίδρυση της Αδελφότητας, χαρακτηρίζεται 
για τον μικρό σχετικά αριθμό των μελών της και την εργασία τους σ’ ένα 
ενιαίο έργο, χωρίς ιδιαίτερη ιεραρχική διάκριση, γύρω από τον ιδρυτή της, 
ο οποίος θεωρούνταν η κεφαλή και ο αποκλειστικός υπεύθυνος αυτής89. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, που προϊστάμενος της 
Αδελφότητας παρέμενε ο π. Ευσέβιος Ματθόπουλος, το ιεραποστολικό 
έργο της «Ζωής» περιοριζόταν στην κηρυκτική, προφορική, ως επί το 
πλείστον, δραστηριότητα των αδελφών, με κύρια χαρακτηριστικά της το 
κήρυγμα κατά τη διάρκεια των λατρευτικών συνάξεων, τις 
απογευματινές ομιλίες, την εξομολόγηση, την έκδοση και διάδοση του 
περιοδικού «Ζωή» καθώς και βιβλίων, κατά κύριο λόγο μεταφράσεων90.  

Με την πάροδο του χρόνου όμως και την αθρόα προσέλευση νέων 
μελών δημιουργήθηκε θέμα ιεραρχικής δομής και η Αδελφότητα 
αναγκάσθηκε να θεσπίσει ιεραρχική κλιμάκωση, τυπική διάταξη εισόδου 
των νέων μελών, αλλά και εσωτερική οργάνωση, η οποία στηρίζονταν 
στην αρχή της κατανομής των διακονημάτων, κατά το πρότυπο της 
οργάνωσης και λειτουργίας του κοινοβιακού μοναχισμού91. Ταυτόχρονα, 
οι καινούργιες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές συνθήκες, που 
εμφανίσθηκαν μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, καθιστούσαν 
αναγκαία την προσαρμογή του κηρύγματος στις σύγχρονες απαιτήσεις. 
Αυτές οι απαιτήσεις μεταφράζονταν στη μεταλλαγή της δομής της 
ελληνικής κοινωνίας σε πολυμορφική, κατά τα δυτικά πρότυπα, και κατά 
συνέπεια και στην αναγκαία προσαρμογή του κηρύγματος σ’ αυτές, με 
κύρια αλλαγή τη στροφή στο γραπτό λόγο και την έντυπη μορφή, 

                                                                                                                                                        
η Εκκλησία και κοιτάζω την πρακτική ευσέβεια, χωρίς να συζητώ μέσα μου τί πιστεύει η 
Εκκλησία». - Ο Χρ. Γιανναράς, στο έργο του Ορθοδοξία και Δύση στη νεώτερη Ελλάδα, 
υπογραμμίζει ότι αυτή η αποφυγή της ενασχόλησης με το δόγμα βρίσκει την ερμηνεία 
της στις προτεσταντικές καταβολές της «Ζωής» και στη χρήση της Αγίας Γραφής κατά τα 
πρότυπα των μισσιοναρίων  και του προτεσταντικού ευσεβισμού τους, Γιανναρά, 
Ορθοδοξία, σ.364-365. 

89 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.187. 
90 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.370. 
91 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.187 και 196: «αι αδελφότητες, ως έκφρασις 

κοινοβιατισμού, εδέχθησαν και εχρησιμοποίησαν ταύτα (τα διακονήματα). Κατά την 
μοναστικήν παράδοσιν τα διακονήματα είναι η συγκεκριμένη υπηρεσία και προσφορά 
εκάστου μέλους της μοναστικής κοινότητος. Η ανάθεσις δε του διακονήματος 
αποσκοπεί, αφ’ ενός μεν εις την χρησιμοποίησιν των μελών χάριν της συλλογικής 
ευρυθμίας, αφ’ ετέρου δε εις την προσωπικήν διά της ταπεινώσεως άσκησιν του 
μέλους.». 
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ανταποκρινόμενο στις ιδιαιτερότητες των επιμέρους κοινωνικών ομάδων. 
Η νέα αστική τάξη, η πολυπληθής φοιτητική παρουσία, οι διανοούμενοι, 
οι εκπαιδευτικοί, οι εργαζόμενοι νέοι, τα παιδιά των σχολείων, 
παράλληλα προς το λαό της υπαίθρου και τους μικροεπαγγελματίες των 
αστικών κέντρων, αποτελούσαν πια τα νέα πεδία της κηρυκτικής δράσης 
των αδελφών της «Ζωής»92. Μέσα σε τέτοια πλαίσια απαιτήθηκε μεγάλος 
αριθμός μελών και συνεργατών και φυσικά, ανάλογη ευελιξία και 
προσαρμογή για την ικανοποιητική και επαρκή αξιοποίηση των 
στελεχών, σύμφωνα με τις ανάγκες του κοινωνικού συνόλου αλλά και τα 
ιδιαίτερα τάλαντα και επιθυμίες του καθενός χωριστά93. 

Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, όταν προϊστάμενος της 
Αδελφότητας είχε αναλάβει ο αρχιμανδρίτης π. Σεραφείμ Παπακώστας, 
σημειώθηκε η πρώτη διεύρυνση της ιεραποστολικής δραστηριότητας 
αρχικά με την ίδρυση των Κατηχητικών Σχολείων για παιδιά και στη 
συνέχεια με το «Σύλλογο Εσωτερικής Ιεραποστολής ‘Ο Απόστολος 
Παύλος’». Κατά το σχολικό έτος 1926-27, με την έγκριση και ευλογία του 
Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, άρχισε η δράση των Κατηχητικών 
Σχολείων. Η επεξεργασία του προγράμματος διδασκαλίας και 
εκπαίδευσης, ανατέθηκε στον αδελφό της «Ζωής» Δημήτριο 
Παναγιωτόπουλο, ο οποίος δημιούργησε το σύστημα των Κατηχητικών 
Σχολείων της Αδελφότητας, που περιλάμβανε όλη την εργασία στον χώρο 
της νεολαίας και επικράτησε στη χώρα, ενώ, αργότερα, παραλήφθηκε και 
από την Εκκλησία της Ελλάδος94.  

Την ίδια χρονιά, ιδρύθηκε και ο πρώτος σύλλογος, με συμμετοχή 
πολλών από τους φίλους της «Ζωής», με σκοπό να συνδράμουν στο έργο 
της εσωτερικής ιεραποστολής, χωρίς όμως να υπόκεινται στις δεσμεύσεις 
της αγαμίας, της ακτημοσύνης και της κοινοβιακής ζωής95. Ο 
νεοσυσταθείς σύλλογος ονομάστηκε «Σύλλογος Εσωτερικής 

                                                           
92 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.190.   
93 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.97 όπου σημειώνονται τα εξής: «Η ίδρυση 

και λειτουργία των «Χριστιανικών Σωματείων» μπορεί να ερμηνευθεί ως εφαρμογή του 
17ου κανόνα της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου και του 38ου κανόνα της Πενθέκτης 
Οικουμενικής Συνόδου, σύμφωνα με τους οποίους τα εκκλησιαστικά πράγματα πρέπει 
να συμμεταβάλλονται με τα πολιτικά: το κυρίαρχο είδος της κοινωνικής οργανώσεως 
πρέπει να υιοθετείται από την Εκκλησία ως το επιτυχέστερο είδος οργανώσεως της, 
εφόσον δεν αντιτίθεται στην θεολογική της βάση.» 

94 Maczewski, Η Κίνηση, σ. 50-51. 
95 Αλεξανδρίδη, «Οι Χριστιανικές Οργανώσεις», περιοδικό Σύνορο, Φθινόπωρο 1966, 

τεύχος 39, σ.201. 
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Ιεραποστολής “Απόστολος Παύλος”» και σκοπός του ήταν η διάδοση του 
Ευαγγελίου στην Ελλάδα και η χριστιανική εκπαίδευση του λαού. Κύρια 
μορφή της δράσης του αποτελούσαν οι τακτικές ιεραποστολικές 
εκδηλώσεις και η σύσταση φοιτητικών οικοτροφείων και οικοτροφείων 
επαγγελματικής εκπαίδευσης96. Μαζί με την Αδελφότητα ο πρώτος αυτός 
σύλλογος αποτέλεσε την αφετηρία μιας πλειάδας συλλόγων που 
δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια των επόμενων τριανταπέντε ετών, με 
εξειδικευμένη αποστολή και δράση, διασκορπισμένων στα μεγάλα αστικά 
κέντρα της χώρας. Το σύνολο των συλλόγων αυτών ονομάστηκε 
«Ιεραποστολική Ένωση Συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων 
“Απόστολος Παύλος”»97 και αποτελούσε το συντονιστικό όργανο της 
Αδελφότητας, στο οποίο συνενώνονταν όλες οι Ενώσεις της «Ζωής», ενώ 
σχεδίαζε και συντόνιζε το σύνολο των εργασιών των επιμέρους 
Συλλόγων98. 

Το 1935 δημιουργήθηκε η «Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων “Η 
Χριστιανική Αγωγή”»99. Όταν ιδρύθηκαν τα Κατηχητικά Σχολεία, σε κάθε 
σχολείο δημιουργήθηκε και μια εφορεία γονέων100, διότι είχε γίνει 
                                                           

96 «Το 1959 ανήκαν σ’ αυτό το Σύλλογο 8 Οικοτροφεία Φοιτητών στην Αθήνα, τη 
Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, στα οποία διαβιούσαν, σε μια χριστιανική κοινωνία, 800 
φοιτητές, και δύο νυκτερινά Σχολεία στον ευρύτερο Αθηναϊκό χώρο, στα Πετράλωνα και 
στον Πειραιά, στα οποία 740 μαθητευόμενοι, στην εξειδίκευση και την κοινοβιακή ζωή 
τους, λαμβάνουν μια χριστιανική εκπαίδευση.», Maczewski, Η Κίνηση, σ.52. 

97 Maczewski, Η Κίνηση, σ.52.   
98 Maczewski, Η Κίνηση, σ.300. 
99 Σύμφωνα με την άποψη του Maczewski το αρχικό όνομα του Συλλόγου ήταν 

«Πανελλήνιος Ένωσις Γονέων διά την χριστιανικήν διαπαιδαγώγησιν» και μόνο το 1968, 
όταν πια είχε γίνει η διάσπαση της Αδελφότητας σε «Ζωή» και «Σωτήρα» και ο Σύλλογος 
είχε προσχωρήσει στο δεύτερο, μετονομάστηκε σε «Χριστιανική Ένωσις Γονέων», βλ. 
Maczewski, Η Κίνηση, σ.298. Η  άποψη αυτή, ωστόσο, δεν συναντάται στο έργο του 
Γιανναρά βλ. Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.371. 

100 Στα Πρακτικά της ΙΗ΄ Συνελεύσεως της Αδελφότητος Θεολόγων «Η Ζωή», του 
Αυγούστου του 1946, σημειώνονται τα εξής: «Σημαντικός βοηθός και συμπαραστάτης 
του έργου των Κατηχητικών Σχολείων παρουσιάσθη τα δύο τελευταία χρόνια η ίδρυσις 
των Εφορειών... Τα πρόσωπα που μετέχουν τελούν υπό εποπτείαν και καθοδήγησιν, η 
οποία πολύ καλά ειργάσθη και έδωκε κατευθύνσεις καλάς... Η Εφορεία εγύριζε όλην την 
ενορίαν διά να συστήση εις τους γονείς το Κατηχητικόν Σχολείον. Τα αποτελέσματα 
ήσαν πολύ καλά, διότι πολλοί γονείς, που δεν ήξεραν τίποτε, έστειλαν τα παιδιά των και 
έτσι ηυξήθη πολύ ο αριθμός των μαθητών. Το δεύτερον έτος σκοπός ετέθη η επαφή με 
τας οικογενείας των παιδιών. Και τούτο διότι παιδιά πολύ καλά εύρισκαν εις το σπίτι των 
αντίθετον και βλαβερόν περιβάλλον. Προσπαθούν λοιπόν αι Εφορείαι να επιδράσουν εις 
το οικογενειακόν περιβάλλον, ώστε να γίνη χριστιανικόν και κατάλληλον διά την 
ανατροφήν των παιδιών... Σκοπός των ακόμη είναι να ανακαλύψουν γονείς ευσεβείς και 
ζηλωτάς, οι οποίοι θα εχρησίμευον διά το έργον των Κ.Σ. ή δι’ άλλον τομέα του 
χριστιανικού έργου...» Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.37-38. 
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αντιληπτό και αποδεκτό, ότι η εκπαίδευση της νεολαίας δεν είναι δυνατή 
χωρίς τη συνεργασία με το οικογενειακό περιβάλλον. Το 1935 αυτές οι 
εφορείες των Κατηχητικών συγκροτήθηκαν σε ενιαίο σωματείο με το 
παραπάνω όνομα101. Κύρια αποστολή του Συλλόγου ήταν να υποστηρίζει 
την εργασία των Κατηχητικών Σχολείων και να κρατάει επαφή με τους 
γονείς των μαθητών που συμμετείχαν σ’ αυτά, με συχνές κατ’ οίκον 
επισκέψεις, ενώ, παράλληλα, εξέδιδε παιδικά και νεανικά βιβλία, 
οργάνωνε δραστηριότητες για τον ελεύθερο χρόνο και παιδικές 
κατασκηνώσεις. Η Ένωση Γονέων αποτέλεσε επίσης το κανάλι για τη 
δικτύωση και τη διάδοση των «Φιλικών Κύκλων μελέτης της Αγίας 
Γραφής», καθώς η δράση της επεκτείνονταν σε διαλέξεις για γονείς και 
συμμελέτη της Αγίας Γραφής, σε ένα είδος κατηχητικού για ενηλίκους102.  

Οι «Φιλικοί Κύκλοι μελέτης της Αγίας Γραφής» ήταν μια σύναξη 
κυριών, σε κάποιο από τα σπίτια των συμμετεχόντων, όπου μετά την 
ανάγνωση ενός αγιογραφικού αποσπάσματος ακολουθούσε συζήτηση για 
το μήνυμα και το νόημα του κειμένου. Η υπεύθυνη του Κύκλου, η 
«κυκλάρχις» καθοδηγούσε τη συζήτηση, ώστε στο τέλος να καταλήξει σε 
κάποιο ηθικό συμπέρασμα. Εναλλακτικά, αντί για χωρίο ή απόσπασμα 
της Αγίας Γραφής, επιλέγονταν για μελέτη και συζήτηση κάποιο άρθρο 
από το περιοδικό «Ζωή». Η ιεραποστολική δράση των «Φιλικών Κύκλων» 
συνοψίζονταν αφενός στην εγγραφή νέων συνδρομητών του περιοδικού 
«Ζωή» και αφετέρου στην προσέλκυση νέων μελών στον Κύκλο. Όταν ο 
αριθμός των μελών πλήθαινε ικανοποιητικά, σηματοδοτούσε τη 
δημιουργία ενός νέου κύκλου103.  

Η Αδελφότητα «Ζωή» δέχονταν ως μέλη μόνον άνδρες. Έτσι το 1938 
κατά το πρότυπο της ανδρικής αδελφότητας, ιδρύθηκε104 η αντίστοιχη 
προς τη «Ζωή» γυναικεία αδελφότητα, «Ευσέβεια». Όλες οι 
δραστηριότητες της «Ζωής» για τη γυναίκα ήταν δική της μέριμνα κι αυτό 
σήμαινε ότι ήταν στη δική της αρμοδιότητα η επίβλεψη όλων των 

                                                           
101 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.371. 
102 Maczewski, Η Κίνηση, σ.52-53. 
103 Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.36-37. 
104 Η έπαυλη όπου στεγάζονταν η Αδελφότητα «Ευσέβεια», στο προάστιο της Αγίας 

Παρασκευής, ήταν περιουσία του αθηναίου γιατρού Δημητρίου Μαστρογιαννόπουλου, 
του οποίου η οικογένεια, μετά τον θάνατο του ιδίου, αφιερώθηκε ολόκληρη και 
ολοκληρωτικά στη «Ζωή». Γιος του ήταν ο π. Ηλίας Μαστρογιαννόπουλος, Θεολόγος και 
μέλος της Αδελφότητας, τον οποίο ο π. Σεραφείμ, με τη διαθήκη του, είχε ορίσει διάδοχό 
του. Η μητέρα και η αδελφή του π. Ηλία υπήρξαν οι ιδρύτριες της Αδελφότητας 
«Ευσέβεια» βλ. Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.81 
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γυναικείων ομάδων, σε κάθε κλάδο εργασίας και σε κάθε Ένωση της 
«Ζωής»105. Η «Ευσέβεια» τροφοδοτούσε επίσης με διευθυντικά στελέχη 
όλα τα γυναικεία τμήματα και εκπαίδευε τα ηγετικά στελέχη των 
Κατηχητικών Σχολείων Θηλέων, των Ομάδων μαθητριών και των 
Οικοτροφείων Θηλέων106. Ιδιαίτερος τομέας δράσης της ήταν και η 
εργασία με τα παιδιά και τη νεολαία, τόσο με τις κατασκηνώσεις των 
κοριτσιών όσο και με την έκδοση του περιοδικού «Η Ζωή του Παιδιού»107. 

Το 1940 ιδρύθηκε από τα «Συνεργαζόμενα Χριστιανικά Σωματεία» η 
«Πρόνοια», προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες των 
οικογενειών, που είχαν χάσει στον πόλεμο τους φυσικούς προστάτες τους. 
Η «Πρόνοια» ήταν ο φορέας που συνένωνε τη δράση των γυναικών, οι 
οποίες ήταν περιορισμένες στο οικιακό και οικογενειακό περιβάλλον και 
γι’ αυτό λιγότερο εκτεθειμένες στις συγκρούσεις της χριστιανικής 
υπάρξεως με την κοινωνία108. Η προσφορά των γυναικών αυτού του 
Συλλόγου, που επιλέγονταν από τους «Φιλικούς Κύκλους Μελέτης Αγίας 
Γραφής»109, δεν συνίστατο μόνο σε υλική, αλλά κατά κύριο λόγο σε 
πνευματική και ηθική βοήθεια. Κάθε Σύλλογος, παράλληλα με τη 
δραστηριότητά του, στον δικό του επιμέρους τομέα, μπορούσε να 
προσφέρει υπηρεσίες και στην «Πρόνοια»110. Ειδικά μετά τη λήξη του 
πολέμου η «Υπηρεσία Προνοίας» δραστηριοποιήθηκε στους πληγέντες 
του πολέμου, στους κοινωνικά ανέντακτους και σε οικογένειες που είχαν 
περιέλθει σε εξαθλίωση, υλική και πνευματική, με κύρια μορφή δράσης 
και προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών τις κατ’ οίκον επισκέψεις111. 
Χαρακτηριστικό του τομέα της «Πρόνοιας» είναι ότι γνωρίζει μια διαρκή 

                                                           
105 Maczewski, Η Κίνηση, σ.298. 
106 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.373 και Maczewski, Η Κίνηση, σ.53. 
107 Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.82-83. 
108 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.89. 
109 Στο αυτοβιογραφικό έργο του Χρ. Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.36, αναφέρονται 

τα εξής: «Η “πρόνοια” ήταν ένας παράλληλος “κύκλος” με αρμοδιότητα να 
συμπαραστέκεται στο έργο του Κατηχητικού. Ως οργανωτικό σχήμα προηγήθηκε από 
τους “Κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής” – πρωτοεμφανίστηκε ως “Εφορεία” ή 
“Εφορευτική Επιτροπή” του Κατηχητικού, και η επιτυχία του σχήματος οδήγησε στη 
γενίκευση της οργάνωσης των κύκλων. Στην τελική φάση, οι “εφορείες” των 
Κατηχητικών μιας ενορίας συγκροτούσαν τον “κύκλο προνοίας” – βέβαια, χώρια οι 
άντρες από τις γυναίκες, όπως παντού μέσα στην “κίνηση”...». 

110 Maczewski, Η Κίνηση, σ.54: «Παράλληλα με τη συχνά διευρυμένη διακονική τους 
δραστηριότητα, στο δικό τους το καθένα τομέα, τα επί μέρους Σωματεία συναντώνται σε 
μια κοινή μέριμνα, η οποία δεν συνίσταται μόνο σε υλική αλλά κατά κύριο λόγο σε 
πνευματική βοήθεια...». 

111 Maczewski, Η Κίνηση, σ.53-54. 
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αύξηση και εξάπλωση των δραστηριοτήτων του καθ’ όλη τη 
μεταπολεμική περίοδο και τη δεκαετία, που η οξεία κρίση κτύπησε το 
κέντρο της Αδελφότητας και οδήγησε στη διάσπαση. Αριθμητικά 
αποτελεί τη μεγαλύτερη Ένωση, με 3.000 μέλη να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στην πρωτεύουσα και 5.000 να δραστηριοποιούνται στην 
υπόλοιπη Ελλάδα112. 

Ο «Ακαδημαϊκός Κοινωνικός Σύνδεσμος», το πρώτο σωματείο 
χριστιανών φοιτητών, ιδρύθηκε το 1933 και το 1945 μετονομάστηκε 
«Χριστιανική Φοιτητική Ένωσις»113. Αρχικά τα μέλη114 του 
συγκεντρώνονταν σε διαλέξεις και συζητήσεις, με άξονα κυρίως το θέμα 
«πίστη και επιστήμη», με στόχο να καταστούν ικανοί οι νέοι φοιτητές να 
κατανοούν και να υποστηρίζουν την πίστη τους, ως σύγχρονοι 
επιστήμονες115 και σταδιακά ανέπτυξαν εντυπωσιακή δραστηριότητα 
μέσα στις Ανώτατες Σχολές, με παρεμβάσεις που είχαν κυρίως 
απολογητικό χαρακτήρα, για την υπεράσπιση της χριστιανικής πίστης116. 
Παράλληλα τα μέλη της Χ.Φ.Ε. μετείχαν σε ιδιαίτερες Θείες Λειτουργίες, 
σε κύκλους μελέτης της Αγίας Γραφής και ομάδες συζήτησης, σε 
διαλέξεις και σεμινάρια, σε εκδρομές και κατασκηνώσεις, χορωδίες και 
θεατρικές ομάδες και διοργάνωναν ιεραποστολικές εκδηλώσεις στην 
επαρχία, φτάνοντας μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά της ελληνικής 
υπαίθρου. Οι καθοδηγητές των ομάδων της Ένωσης Φοιτητών ήταν 
νεαροί επιστήμονες, γιατροί, νομικοί, θεολόγοι ή τεχνικοί, που είχαν 
παρακολουθήσει ειδικό επιμορφωτικό σεμινάριο στη «Ζωή»117. 

Οι φοιτητές της «Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης» ήταν πάντα στη 
διάθεση της Αδελφότητας, όταν και όπου χρειάζονταν βοήθεια και 
συνεργάτες, όπως στα Κατηχητικά Σχολεία και στη «Χριστιανική Ένωση 
Εργαζόμενης Νεολαίας». Το 1947 η Φοιτητική Ένωση προχώρησε στην 
ίδρυση της «Πρόνοιας του Στρατιώτου», τα μέλη της οποίας διατηρούσαν 
αλληλογραφία με χιλιάδες στρατιώτες, προμηθεύοντας το στράτευμα με 
βιβλία και περιοδικά θρησκευτικού περιεχομένου, μικρές μελέτες και 

                                                           
112 Maczewski, Η Κίνηση, σ.89 και σ.300. 
113 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.373. 
114 Costanelos, The Zoe Movement, p.7: “… it comprises as its members students of both 

sexes of the Universities, of the Polytechnic School, of the School of Commercial and 
Economic Studies, and of the other Schools of higher education of the State”. 

115 Maczewski, Η Κίνηση, σ.54. 
116 «αποδείχθηκαν η μόνη δύναμη αναμέτρησης με το καλά οργανωμένο στα 

Πανεπιστήμια κομμουνιστικό κίνημα» Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.373. 
117 Maczewski, Η Κίνηση, σ.55. 
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βιβλία προσευχών. Επισκέπτονταν τραυματίες στα νοσοκομεία της 
χώρας, υποστήριζαν φοιτητές με οικονομικά προβλήματα και έκαναν 
επισκέψεις σε ορφανοτροφεία και σε άλλα κοινωνικά ιδρύματα118. 

Η «Χριστιανική Ένωσις Εργαζόμενης Νεολαίας» ιδρύθηκε το 1946 και 
απευθύνονταν σε εργάτες, τεχνίτες και εμποροϋπαλλήλους. Η δράση της 
είναι σχεδόν ίδια με την αντίστοιχη της Ένωσης Φοιτητών, Κύκλοι 
μελέτης Αγίας Γραφής, μετοχή σε Θείες Λειτουργίες, εκδρομές και 
δραστηριότητες στον ελεύθερο χρόνο, θερινές κατασκηνώσεις. Η δράση 
που διαφοροποιούσε τη Χ.Ε.Ε.Ν. ήταν η στροφή της στις κοινωνικές 
ανάγκες, που εκφράζονταν με επισκέψεις σε νοσοκομεία και φυλακές, 
βοήθεια των φτωχών στην καλλιέργεια των αγρών τους, χτίσιμο σπιτιών 
για απόρους και μέσα από τις Κατασκηνώσεις Εργασίας, που 
διοργανώνονταν τα καλοκαίρια, προσφορά εθελοντικής εργασίας στο 
χτίσιμο εκκλησιών και σχολείων. Πέρα όμως απ’ αυτά η Ένωση 
Εργαζόμενης Νεολαίας διατηρούσε και ένα σχολείο κωφών και ένα 
σχολείο οικιακής οικονομίας για κορίτσια119. 

Την ίδια χρονιά, το 1946, ιδρύθηκε και η «Χριστιανική Ένωση 
Επιστημόνων», που προϋπήρχε με την ονομασία «Ακτίνες» ήδη από το 
1937120.  Ξεκίνησε με είκοσι μόνο μέλη και το 1959 αριθμούσε 1.450121. Η  
πρωτοβουλία ίδρυσης της ανήκε στον τότε προϊσταμένου της «Ζωής» π. 
Σεραφεὶμ Παπακώστα και στον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδρο Τσιριντάνη. Η Χ.Ε.Ε. έμελε να γίνει η 
κεντρική Ένωση της Αδελφότητας και να προσφέρει στη «Ζωή» όλα τα 
πνευματικά ηγετικά στελέχη της. Τα μέλη της «Χριστιανικής Ένωσης 
Επιστημόνων» ήταν επαγγελματίες επιστήμονες και στόχος τους ήταν η 
μεταφορά του χριστιανικού ιδεώδους σε όλο τον ακαδημαϊκό κόσμο122. Με 
όργανο την Ένωση Επιστημόνων η Αδελφότητα εργάστηκε για τη 
συμφιλίωση και τη συνεργασία της πίστης με όλο το φάσμα των 
επιστημών123. Εργοστάσια, νοσοκομεία, στρατιωτικές ακαδημίες και άλλα 
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αποτελούσαν τους χώρους που 
οργάνωναν τις εκδηλώσεις τους. Τα μέλη της Χ.Ε.Ε. συμμετείχαν και σε 

                                                           
118 Maczewski, Η Κίνηση, σ.55. 
119 Maczewski, Η Κίνηση, σ.56. 
120 Maczewski, Η Κίνηση, σ.132. 
121 Maczewski, Η Κίνηση, σ.56-57. 
122 “There are no professional theologians among them” βλ. Constanelos, “The Zoe”, p.9. 
123 Maczewski, Η Κίνηση, σ.132 και http://www.xee.gr/dioLogia.html, προσπελάστηκε 

στις 16 Μαΐου 2015. 

http://www.xee.gr/dioLogia.html
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ιεραποστολικές δραστηριότητες στην επαρχία, ενώ είχε συσταθεί και μια 
ειδική ομάδα, «Οι φίλοι των κατοίκων της υπαίθρου», που η αποστολή της 
ήταν να χειρίζεται προβλήματα της αγροτικής ζωής με επιστημονικές 
μεθόδους124. 

Ο επόμενος χρόνος, το 1947, ήταν η χρονιά ίδρυσης της «Χριστιανικής 
Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών», με κύριο σκοπό τον διαποτισμό του 
σχολικού συστήματος με χριστιανικές αρχές και τη θεμελίωση της 
παιδαγωγικής στον Χριστιανισμό. Η Ένωση φροντίζει για τον τρόπο ζωής 
των μαθητών εντός και εκτός σχολείων και για την προώθηση των 
Κατηχητικών Σχολείων, ειδικά στις πιο βόρειες περιοχές της χώρας. Τα 
μέλη της στελεχώνουν με διευθυντές, δασκάλους και συνεργάτες τα 
Φοιτητικά Οικοτροφεία και τα βραδινά  σχολεία της Ένωσης «Απόστολος 
Παύλος». Το 1957 η «Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών» επέκτεινε τη 
δράση της με την ίδρυση συγκροτήματος ιδιωτικών Σχολείων, όλων των 
βαθμίδων, από το Δημοτικό μέχρι το τότε οκτατάξειο γυμνάσιο, τα οποία 
στελέχωνε με μέλη της. Ταυτόχρονα ιδρύεται και ο ειδικός σύλλογος 
«Ελληνική Παιδεία», ως φορέας των ιδιωτικών σχολείων της Ένωσης 
Εκπαιδευτικών. Ο Σύλλογος αυτός στοχεύει στην εφαρμογή των νέων 
παιδαγωγικών αντιλήψεων, με βάση τις ελληνοχριστιανικές αξίες, δίνει 
ιδιαίτερη βαρύτητα και προσοχή στη διαρκή και εκ του σύνεγγυς επαφή 
των δασκάλων με τους γονείς και εφαρμόζει τακτικές εκδηλώσεις για 
τους γονείς, στα πλαίσια μιας μορφής εκπαίδευσης των ενηλίκων125. 
Αρωγός της Ένωσης Εκπαιδευτικών, εκτός από το Σύλλογο «Ελληνική 
Παιδεία», από το 1959 προστίθεται και η «Χριστιανική Ένωση “Ελπίς”». 
Πρόκειται για μια δεύτερη γυναικεία αδελφότητα, τα μέλη της οποίας 
είναι γυναίκες εκπαιδευτικοί, δασκάλες δημοτικού σχολείου και 
καθηγήτριες γυμνασίου, που ασπάζονται τα ίδια παιδαγωγικά ιδανικά 
και στόχους και είναι αφιερωμένες στο ιεραποστολικό έργο της «Ζωής»126. 
Στον εκπαιδευτικό τομέα κάνει την εμφάνιση του το 1961 και το 
«Ελληνικόν Κέντρον Αγωγής», που σύντομα όμως περιόρισε τις 
δραστηριότητες του μόνο στη διατήρηση ενός Νηπιαγωγείου, Δημοτικού 
και Γυμνασίου127. 

                                                           
124 Maczewski, Η Κίνηση, σ.57. 
125 Maczewski, Η Κίνηση, σ.59. 
126 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.375. 
127 Maczewski, Η Κίνηση, σ.299. 
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Εξάλλου, ήδη από το 1949, μια ακόμα γυναικεία αδελφότητα έχει 
προστεθεί στο σύνολο των συλλόγων της «Ιεραποστολικής Ένωσης 
Συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων “Απόστολος Παύλος”», με την 
ονομασία «Χριστιανική Ένωση “H Αγία Ευνίκη”». Πρόκειται για 
επισκέπτριες ασθενών και αδελφές νοσοκόμες των μεγάλων 
νοσοκομείων της Αθήνας, οι οποίες ήδη άτυπα είχαν ξεκινήσει την 
εργασία τους από το 1939. Δέκα χρόνια αργότερα συγκρότησαν τη 
γυναικεία αδελφότητα της «Αγίας Ευνίκης», με κύρια μορφή δράσης τους 
την προσφορά περίθαλψης και επισκέψεων στους ασθενείς των 
νοσοκομείων και στόχο να μεταφέρουν σ’ αυτούς και το Ευαγγέλιο. Η 
αδελφότητα αυτή σε σύντομο χρονικό διάστημα αναδεικνύεται το 
καύχημα της «Ζωής» και εντυπωσιάζει τον ελληνικό λαό με την 
αυταπάρνηση και τη θυσιαστική διακονία των μελών της κοντά στους 
ασθενείς των νοσοκομείων128. Οι γυναίκες Θεολόγοι της αδελφότητας 
«Ευσέβεια» είχαν επωμιστεί τόσο τη γενική διεύθυνση της νέας 
γυναικείας αδελφότητας «Αγία Ευνίκη», όσο και την πνευματική και 
εκκλησιαστική κατάρτισή τους, προκειμένου να ανταποκριθούν οι 
αδελφές στο έργο της μετάδοσης του Ευαγγελίου. Η ιεραποστολική 
δραστηριότητα της «Ζωής», με τη δράση των μελών της Ένωσης «Αγία 
Ευνίκη» επεκτάθηκε και στον ευαίσθητο χώρο της υγείας και της 
νοσοκομειακής περίθαλψης129. 

Το 1950 ο ψυχίατρος Αρίστος Ασπιώτης, μέλος της «Χριστιανικής 
Ένωσης Επιστημόνων», ίδρυσε το «Κέντρο Κοινωνικής Μορφώσεως της 
Ελληνίδος»130. Στόχος του Κέντρου ήταν η επιμόρφωση και κατάρτιση των 
γυναικών, ώστε να είναι ικανές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις 
υποχρεώσεις της σύγχρονης ζωής. Η επιμόρφωση παρέχονταν με τη 
μορφή σεμιναριακών μαθημάτων και απευθύνονταν σε γυναίκες κάθε 
ηλικίας, μαθήτριες, φοιτήτριες, νεαρές ενήλικες, έγγαμες ή άγαμες, 
ακόμα και σε γυναίκες πιο προχωρημένης ηλικίας131. Η παρακολούθηση 

                                                           
128 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.375. 
129 Maczewski, Η Κίνηση, σ.60. 
130 Maczewski, Η Κίνηση, σ.60 και Μ.Β.Κ., «Η Ελληνίς, εργάτις πολιτισμού», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.1. 
131 «Χρειάζεται λοιπόν μια ζωντανή μόρφωσις, παρμένη από τις διάφορες επιστήμες, 

που ν’ ανυψώνη το πνεύμα και την ψυχή και να δίνη στη γυναίκα τα εφόδια ν’ 
αντιπετωπίση τις ανάγκες της ζωής με θάρρος και αυτοκυριαρχία και να είναι παράγων 
ικανός να δώση όχι μόνο στην οικογένεια, αλλά και στην κοινωνία τις δυνάμεις που όλοι 
περιμένουν απ’ αυτήν. Δηλαδή, χρειάζεται εκτός από τις γνώσεις τις γραμματικές, μια 
συμπληρωματική εξωσχολική, ειδικώς γυναικεία, συνθετική μόρφωσις, μια μόρφωσις 
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αυτών των μαθημάτων απέβλεπε κυρίως στην εκπαίδευση στελεχών, 
κατάλληλων να διευθύνουν κύκλους γυναικείας αγωγής και μορφώσεως, 
και αν είναι δυνατόν, να μεταφυτεύσουν τις γνώσεις και τα εφόδια που 
παίρνουν, σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού132. 

Τον αμέσως επόμενο χρόνο, το 1951, ο ίδιος ίδρυσε και το «Ινστιτούτον 
Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής»133, που λειτουργούσε κι αυτό 
με τη μορφή σεμιναρίου, ενώ παράλληλα είχαν ιδρυθεί και 
λειτουργούσαν ένα «Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού», που 

                                                                                                                                                        
ζωντανή, με συμμετοχή όλων εις τα αγαθά της πνευματικής και ψυχικής αναπτύξεως 
της συγχρόνου γυναικός ως κοινωνικής εργάτιδος, αγάμου ή εγγάμου. Και ακριβώς αυτή 
είναι η προσπάθεια του έργου της Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος... το οποίον 
μελετά συστηματικά, όλα τα ζητήματα τα σχετικά με τη γυναίκα και τα προβλήματά 
της, μέσα εις τα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητος και κάτω από το φως της 
χριστιανικής κοσμοθεωρίας... και εν συνεργασία με πολλούς επιστήμονας και 
κοινωνικούς εργάτες –άνδρες και γυναίκες- προσπαθεί να δημιουργήση και στην 
πατρίδα μας, όπως γίνεται και σε άλλες χώρες, μια κίνησι για την υπεύθυνη και 
αποδοτική μελέτη των θεμάτων, που ανάγονται στη σύγχρονη κοινωνική μόρφωσι της 
Ελληνίδος. Έτσι, μέλη των διαφόρων κύκλων του «Ελληνικού Φωτός» παρακολουθούν 
θέματα κοινωνικής μορφώσεως για τη γυναίκα από ειδικούς επιστήμονας, με 
αποτελέσματα πολύ ικανοποιητικά. Τα θέματα αυτά αφορούν την ψυχολογία της 
γυναικός και τα ψυχικά της προβλήματα μέσα στη σύγχρονη πραγματικότητα, την 
ψυχολογία του παιδιού, ανατομία, φυσιολογία, τα προβλήματα του γάμου και 
συμβιώσεως, βρεφοκομική-παιδολογία, οικιακή οικονομία, υγιεινή, νοσηλευτική, πρώτες 
βοήθειες, ομιλητική, ψυχαγωγία, αισθητική, φυσικές επιστήμες, ιστορία, τέχνη, 
κοινωνιολογία, νομικά και γενικώτερα θέματα από τις διάφορες τέχνες και επιστήμες. 
Και όλα αυτά σαν μέσα σε μια συνθετική προσπάθεια, για να μας δώση μια τέτοια 
μόρφωσι ως κατάλληλο όργανο για την αληθινή γνωριμία της ζωής και την επιτυχία της 
νέας γυναίκας μέσα σ’ αυτήν. Η παρακολούθησις των μαθημάτων αυτών... αποβλέπει 
κυρίως εις την εκπαίδευσι στελεχών, καταλλήλων να διευθύνουν κύκλους γυναικείας 
αγωγής και μορφώσεως, και να μεταφυτεύσουν, ει δυνατόν, όλας τας ως άνω γνώσεις 
και όλα τα εφόδια. Διαφορετικά η μόρφωσις αυτή δεν θα είχε τόση αξία, εάν δεν θα 
θέλαμε να την εκμεταλλευθούμε για να προσφέρουμε και σ’ άλλους την ευκαιρία να 
κατακτήσουν τη ζωή, και αν δεν προσπαθούσαμε ν’ αναπτύξωμε ό,τι καλύτερο 
διαθέτομε...» Δημητριάδου Νίνα, «Η Κοινωνική Μόρφωσις της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.9-10 - Το «Κέντρο Κοινωνικής Μορφώσεως 
της Ελληνίδος» ήταν όργανο και δημιούργημα του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως», ιδρυτής 
και ψυχή του οποίου υπήρξε ο καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Αλέξανδρος Τσιριντάνης. Περισσότερα για το Σύλλογο «Ελληνικόν Φως» βλ. 
στο έργο του Χρ. Γιανναρά. Ορθοδοξία, σ.375 κι εξής και Αλ. Γουσίδη, Οι Χριστιανικές 
Οργανώσεις, σ.100 κι εξής. 

132 Νίνα Ν. Δημητριάδου, «Η Κοινωνική Μόρφωσις της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, τεύχ.1 σ.9-10. 

133 Σύμφωνα με την άποψη του Δημητρίου Κωνστανέλου “An offshoot of the “School 
of General Christian Studies” is the “Institute of Mental Hygiene and Medical Psychology” 
founded in 1949. Its purpose is to give its students the opportunity of studying the present 
status of psychology and of following the development of psychological research in the light 
of the Christian faith…”, Costanelos, “The Zoe”, p.14. 
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απευθύνονταν κυρίως σε νέους κι ένα «Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο»134. 
Σκοπός του τελευταίου, όπως διατυπώνεται στο πρώτο τεύχος του 
«Κόσμου της Ελληνίδος» ήταν να «...αντιμετωπίση με ειδικές μελέτες και 
με πρακτικές εφαρμογές τα προβλήματα της ψυχικής ζωής του παιδιού, με 
βάσι την ελληνική πραγματικότητα... να δώση σωστές κατευθυντήριες 
γραμμές που θα οδηγήσουν το παιδί στην ολοκλήρωσι της προσωπικότητός 
του και στην καλύτερη δυνατή κοινωνική προσαρμογή του...»135.  

Από το κοινωνικό έργο των Κύκλων Κοινωνικής Μορφώσεως «των 
κυριών και νεανίδων» και την επαφή τους με τα ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα προέκυψαν οι «Φάροι», οργανώσεις περιφερειακές κατά 
συνοικίες με κέντρο μια πνευματική εστία136. Οι Φάροι απευθύνονταν 
στον κόσμο των εργαζομένων, «όστις βρίσκεται μακράν πάσης 
πνευματικής κινήσεως». Κάθε Κυριακή γίνονταν εκεί λαϊκές 
συγκεντρώσεις και καταβαλλόταν προσπάθεια πνευματικής διαφωτίσεως 
και μορφώσεως των προσερχομένων. Λειτουργούσαν τμήματα τόσο για 
άνδρες όσο και για γυναίκες, καθώς και παιδικό τμήμα. Αυτή η άμεση 
επικοινωνία των εργατών της κοινωνικής πρόνοιας με τον εργαζόμενο 
πληθυσμό είχε σκοπό να συντελέσει στην πνευματική καθοδήγηση του 
λαού137. Οι συχνές και καρποφόρες επισκέψεις των μελών των κύκλων 
στα μέλη των Φάρων, που αποτελούσε μία από τις δράσεις του τομέα της 
Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας, ήταν πλήρως διαφοροποιημένη από 
τη γνωστή «φιλανθρωπία»138, καθώς ο στόχος των επισκέψεων αυτών, 
ξεπερνούσε την υλική συμπαράσταση και άγγιζε τις καρδιές για να τις 
ξεκουράσει και να τις αναγεννήσει πνευματικά139. 

                                                           
134 Maczewski, Η Κίνηση, σ.61. 
135 Ε.Χ.Ο., «Κέντρον μελέτης της ψυχικής ζωής του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

Αθήνα, Νοέμβριος 1953, τεύχ.1, σ.23. 
136 Στις αρχές του 1954 λειτουργούσαν έξι μόνο Φάροι, στην ευρύτερη περιοχή της 

πρωτεύουσας, με στόχο, σε σύντομο χρονικό διάστημα, να λειτουργήσουν ακόμα 14, σε 
διάφορες περιοχές της χώρας, βλ. Ένας Φαροφύλακας, «Προσκλητήριον Εργασίας - 
Φάροι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, Αθήνα, Ιανουάριος 1954, τεύχ.1, σ.111-112. 

137 «...κοινωνικώς δυσπραγούντα και υπό οποιανδήποτε ψυχικήν δυσχέρειαν 
ευρισκόμενα μέλη της κοινωνίας... προσέρχωνται αυθορμήτως προς τους κοινωνικούς 
εργάτας και διανοίγουν τον εσωτερικόν άνθρωπον. Υπό την επίδρασιν της τελουμένης 
πνευματικής επικοινωνίας λαμβάνουν το θάρρος να εμπιστευθούν πάσαν αυτούς 
καταπονούσαν ψυχικήν δυσπραγίαν…» Γερουλάνος Μαρίνος, «Το νόημα της Κοινωνικής 
Προνοίας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, τεύχ.1, σ.8. 

138 Ένας Φαροφύλακας, «Προσκλητήριο εργασίας – Φάροι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
Αθήνα, Ιανουάριος 1954, τεύχ.1, σ.111-112. 

139 «...Πώς μαλακώνει η ψυχή της μάνας ή και του σκληρού πατέρα ακόμη, όταν ιδή πως 
φροντίζει κάποιος άλλος, να μπη το παιδί στο νοσοκομείο και πως αυτός ο άλλος δεν 
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Ως ένας από τους σημαντικότερους συλλόγους της «Ζωής», που 
καταγράφεται στη βιβλιογραφία, ήταν ο σύλλογος «Ελληνικόν Φως». 
Ιδρύθηκε κατά τη διάρκεια του εμφυλίου140 από το ηγετικό στέλεχος της 
«Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων» και καθηγητή της Νομικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών Αλέξανδρο Τσιριντάνη και προσείλκυσε 
στους κόλπους του πρόσωπα της ηγετικής τάξης της Ελλάδας, τον ίδιο το 
Βασιλιά, πολιτικούς, καθηγητές Πανεπιστημίου, στρατιωτικούς, 
ανώτερους δικαστικούς και κρατικούς λειτουργούς. Στόχος αυτού του 
φορέα ήταν η γενικότερη επίδραση του χριστιανισμού στην ελληνική 
κοινωνία, μέσα από τον εκχριστιανισμό του πολιτισμού141 και σύνολης της 
κοινωνίας, ώστε να δηλωθεί, με κάθε τρόπο, ο οικουμενικός χαρακτήρας 
του χριστιανισμού, κυρίως έμπρακτα142. Η προσπάθεια για εδραίωση του 
χριστιανικού πολιτισμού, ωστόσο, αποτελούσε γνώρισμα όλης της 
δεκαετίας του 1950 και σε διεθνές επίπεδο. Οι συνθήκες που πρόσφεραν 
τα μεταπολεμικά χρόνια, για το έργο του εκχριστιανισμού του πολιτισμού 
                                                                                                                                                        
περιμένει καμμιά υλική αμοιβή... Αν απλή θωπεία συγκινή, πόση ανακούφισι προσφέρει το 
μοίρασμα του πόνου με κάποιον άλλον!...» Ένας Φαροφύλακας, «Προσκλητήριο εργασίας 
– Φάροι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, Αθήνα, Ιανουάριος 1954, τεύχ.1, σ.111-112.  

140 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.375. 
141 Maczewski, Η Κίνηση, σ.278-279: «...Το χρέος της εποχής μας είναι να οικοδομήση 

ένα Χριστιανικόν Πολιτισμόν. Τον ονομάζομεν χριστιανικόν, διότι πρέπει να 
καθοδηγηθή από μίαν χριστιανικήν θεώρησιν του κόσμου και να αντλήση δύναμιν από 
την χριστιανικήν πίστιν. Τον ονομάζομεν πολιτισμόν, διά να δείξωμεν δύο πράγματα: 
Πρώτον την γενικήν εφαρμογήν του εις όλας τας εκφάνσεις της ζωής, όπως ήδη είπαμε. 
Και δεύτερον τον τρόπον της εφαρμογής του, που δεν είναι εξαναγκασμός και πολιτική 
δύναμις (πολιτειακή επιβολή), αλλά αναγέννησις της ζωής διά της δυνάμεως του 
πνεύματος και της ελευθερίας. Το αίτημα αυτό του Χριστιανικού Πολιτισμού είναι 
επιτακτικόν υπό δύο εννοίας. Υπό την έννοιαν μιας αυταποδείκτου χριστιανικής 
αληθείας και υπό την έννοιαν μιας επιτακτικής ανάγκης του ανθρώπου που υποφέρει, 
μέσα εις ένα αποτυχημένον πολιτισμόν, ο οποίος δεν εθεμελιώθη επί του χριστιανικού 
εδάφους. Είτε ξεκινήσετε ως πραγματικός Χριστιανός από τον γνήσιον Χριστιανισμόν, 
θα φθάσετε εις το συμπέρασμα ότι αυτό το έργον πολιτισμού είναι αναγκαίος καρπός 
του γνησίου Χριστιανισμού... Είτε ξεκινήσετε από τα ερείπια που έχουν πλημμυρίσει την 
Ευρώπην, από το ναυάγιον του σημερινού ανθρώπου, θα αναγνωρίσετε πάλιν ότι 
θέλομε πολιτισμόν. Και επειδή πολιτισμός δεν μπορεί να γίνη άλλως παρά διά του 
Χριστιανισμού, θα καταλήξετε πάλιν εις τον Χριστιανικόν πολιτισμόν. Όλαι αι αξίαι του 
πολιτισμού πρέπει να είναι θεμελιωμέναι εις τον Χριστιανισμόν, διά να έχωμεν γνήσιον 
πολιτισμόν. Όλαι αι αξίαι του Χριστιανισμού πρέπει να εκφαίνωνται εμπράκτως εις τον 
πολιτισμόν διά να έχωμε γνήσιον Χριστιανισμόν. Αν αυτό δεν γίνη, θα έχωμε από το ένα 
μέρος Χριστιανισμόν άκαρπον και από το άλλο πολιτισμόν χιμαιρικόν. Αυτό είναι το 
συμπέρασμα, εις το οποίον καταλήγουν και ο Χριστιανός και ο δυστυχισμένος άνθρωπος 
της εποχής μας.» Από το κύριο έργο του Ιδεολόγου της Κίνησης της Ζωής, καθηγητού της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλεξάνδρου Ν. Τσιριντάνη, Προς ένα 
χριστιανικόν πολιτισμόν, Αθήνα 1949, §61, σ.116-117. 

142 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.100-101. 
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και των κοινωνιών, ήταν ευνοϊκές, καθώς ο δυτικός κόσμος ενοποιούνταν 
ολοένα και περισσότερο, σε κάθε επίπεδο, οικονομικό, πολιτικό, 
θρησκευτικό, πολιτιστικό143. Ήταν περισσότερο, θα μπορούσε να πει 
κανείς, ένα αίτημα των καιρών σε παγκόσμια κλίμακα,  καθώς ο κίνδυνος 
της εξάπλωσης του κομμουνισμού ήταν ορατός και έπρεπε να πολεμηθεί. 
Η «Ζωή» και κατ’ επέκταση το «Ελληνικόν Φως», αποτελούσε το μοναδικό 
ισχυρό αντίπαλο δέος του κομμουνισμού στη μεταπολεμική Ελλάδα και 
ανέλαβε,  το πνευματικό μέρος του «αντικομμουνιστικού αγώνος»144.  

Προκειμένου να εκχριστιανιστεί ο πολιτισμός και η ελληνική κοινωνία 
στο σύνολό της, ο ιδρυτής του «Ελληνικού Φωτός» απευθύνθηκε τόσο στα 
μορφωμένα μέλη της ελληνικής κοινωνίας όσο και στη διεθνή κοινότητα 
«καλώντας όλους σε συναγερμό για την πραγμάτωση του Χριστιανισμού 
στην καθημερινή ζωή μέσα στο πλαίσιο ενός χριστιανικού πολιτισμού»145. 
Μ’ αυτό τον τρόπο η «Ζωή» και τα «Συνεργαζόμενα Χριστιανικά 
Σωματεία “Ο Απόστολος Παύλος”» έβγαιναν από τα στενά και ανεπαρκή 
πλέον για την εποχή και τα αιτήματά της, πλαίσια τους και μέσα από την 
αναπροσαρμογή της ιεραποστολικής τους δράσης, σε κοινωνικό, 
πολιτιστικό και προσωπικό επίπεδο, καλούνταν να κάνουν ένα 
γενικότερο άνοιγμα εθνικής και διεθνούς κλίμακας146. Ο καθηγητής 
Αλέξανδρος Τσιριντάνης και ο φορέας που δημιούργησε ήταν η έμπρακτη 
απάντηση της Αδελφότητας στις προκλήσεις των καιρών. Το σύστημα του 
χριστιανικού πολιτισμού147 που ευαγγελίζονταν απέβλεπε «στην 
ενοποίηση των χριστιανών και έμμεσα των κοινωνιών τους με τη βίωση των 
χριστιανικών αξιών και πραγμάτωση των κανόνων, που απέρρεαν από τις 
αξίες αυτές»148. Το όραμα του χριστιανικού πολιτισμού προσέφερε στην 
                                                           

143 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.103: «Στο οικονομικό επίπεδο με το σχέδιο 
Μάρσαλ, την επέκταση σ’ όλες τις δυτικές χώρες των πολυεθνικών εταιριών, την 
ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου, στο πολιτικό επίπεδο με την ίδρυση και λειτουργία του 
ΟΗΕ, την υιοθέτηση του ίδιου συστήματος διακυβερνήσεως όλων των δυτικών κρατών 
και την εξομοίωση της εξωτερικής τους πολιτικής καθώς και την ίδρυση του 
Βορειοατλαντικού Αμυντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), στο θρησκευτικό επίπεδο με την 
ανάπτυξη της Οικουμενικής Κινήσεως. Η ενοποίηση αυτή των δυτικών κοινωνιών 
κορυφωνόταν στο πολιτιστικό επίπεδο με την ανάπτυξη κοινών αξιών.». 

144 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.375. 
145 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.101. 
146 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.100-101. 

147 Περισσότερα για τον χριστιανικό πολιτισμό του Αλέξανδρου Τσιριντάνη, στο 
άρθρο του Χρ. Α. Σταμούλη, «Το αίτημα και ο πόθος δια μια καλλιτέρα αύριον. 
Εισαγωγικά σχόλια στον Χριστιανικό πολιτισμό του Αλέξανδρου Τσιριντάνη» στον 
ιστότοπο https://antidosis.wordpress.com/, προσπελάστηκε στις 16 Μαΐου 2015. 

148 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.102. 

https://antidosis.wordpress.com/
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Αδελφότητα την έξοδο στην ευρύτερη κοινωνία, μέσα από την υπέρβαση 
των στόχων των περιορισμένων, επαγγελματικών κατά κύριο λόγο, 
συλλόγων και σωματείων της, παρέχοντάς της τη σφαιρικότητα εκείνη 
που της ήταν απαραίτητη τόσο για την επιτυχία της χριστιανικής ζωής σε 
προσωπικό επίπεδο, όσο και για την ανανέωση της αποστολής της και του 
έργου της, υπό τις νέες κοινωνικοπολιτικές συνθήκες149. 
 

3. Οι εκδόσεις και τα περιοδικά  

Ο ιεραποστολικός προσανατολισμός και χαρακτήρας της 
Αδελφότητας βρήκε την έκφραση και την εκπλήρωσή του στο πλήθος των 
εκδόσεών της, που ξεπέρασαν αριθμητικά κατά πολύ το σύνολο των 
μελών και των συνεργατών της και σφράγισαν τη θρησκευτική, ηθική και 
εθνική ακόμα σκέψη, ευρύτερων στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας. Με 
τη συνεργασία και τη σύμπραξη των επιμέρους συλλόγων και σωματείων 
της Κίνησης, εκπληρώθηκε πολύπλευρα, πολυποίκιλα και ευρύτατα η 
διπλή αποστολή της Αδελφότητας, η διάπλαση και ολοκλήρωση 
χριστιανικών προσωπικοτήτων αφενός και ο επανευαγγελισμός της 
ελληνικής κοινωνίας αφετέρου150. Πριν ακόμα φτάσουν τα επιμέρους 
σωματεία της «Ενώσεως Χριστιανικών Σωματείων “Απόστολος Παύλος”» 
να εκδίδουν τα δικά τους περιοδικά, η Αδελφότητα είχε αναπτύξει έντονη 
εκδοτική δραστηριότητα με την έκδοση του ομώνυμου φυλλαδίου, τα 
συγγράμματα των δύο πρώτων ηγετών της, Αρχιμ. Ευσεβίου 
Ματθόπουλου και Αρχιμ. Σεραφείμ Παπακώστα, τις πολλαπλές εκδόσεις 
των βιβλικών κειμένων και τις εκδόσεις ερμηνευτικών υπομνημάτων των 
αγιογραφικών βιβλίων151. 

Οι εκδόσεις της Αδελφότητας κάνουν την εμφάνισή τους το 1911, δύο 
χρόνια μετά την ίδρυσή της από τον Αρχιμ. Ευσέβιο Ματθόπουλο, με την 
έκδοση τού εβδομαδιαίου εντύπου πνευματικής καθοδήγησης, που φέρει 
κι αυτό το όνομα «Ζωή»152. Το περιοδικό βασίζεται στην Αγία Γραφή153 και 

                                                           
149 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.106-107. 
150 Maczewski, Η Κίνηση, σ.158. 
151 Maczewski, Η Κίνηση, σ.158-161. 
152 Σύμφωνα με την άποψη του Maczewski το όνομα «Ζωή» δόθηκε αρχικά στο 

έντυπο φυλλάδιο και εν συνεχεία απ’ αυτό πήρε το όνομα της και η Αδελφότητα και η 
Κίνηση, βλ.:  Maczewski, Η Κίνηση, σ.49. 

153 «...η Γραφή χρησιμοποιείται για την εξαγωγή διδαγμάτων βελτίωσης του 
χαρακτήρα και της συμπεριφοράς, το κήρυγμα αποβλέπει αποκλειστικά στην 
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ασχολείται με θέματα που δεν μπορούσαν πάντα να αναπτυχθούν από 
τον άμβωνα. Στόχος του φυλλαδίου ήταν η ενίσχυση και η βοήθεια των 
χριστιανών στον αγώνα της πνευματικής τους προαγωγής154 και η 
δυνατότητα προσέγγισης και επαφής με τη διδασκαλία και τα μηνύματα 
του Ευαγγελίου, ανθρώπων, που λόγω της απόστασής τους από τα αστικά 
κέντρα, δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στο προφορικό κήρυγμα155. 
Στο κύριο άρθρο του πρώτου τεύχους δηλώνεται ο παιδαγωγικός και 
ιεραποστολικός χαρακτήρας του περιοδικού, καθώς και ο στόχος της 
αναζωπύρωσης της πίστης με την ερμηνεία και διάδοση των χριστιανικών 
διδασκαλιών156. 

                                                                                                                                                        
ηθικοποίηση των ατόμων. Η ηθική είναι αυτοσκοπός –τα δόγματα, η λατρεία, τα 
μυστήρια της Εκκλησίας ενδιαφέρουν μόνο στο ποσοστό που υπηρετούν την πρακτική 
ατομικών αρετών...» Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.365. 

154 Γουσίδη, Οι Χριστιανικές Οργανώσεις, σ.82. 
155 Maczewski, Η Κίνηση, σ.257-259, κύριο άρθρο του πρώτου τεύχους του περιοδικού 

«Ζωή» της 7ης Ιουλίου 1911, με τίτλο: «Το πρόγραμμά μας»: «...Αλλ’ εις την Αγίαν Γραφήν 
και την Εκκλησιαστικήν Ιστορίαν προβάλλει φαεινή η αλήθεια ότι φωτισμός και 
ανακαίνισις  και κατά Θεόν μόρφωσις των ανθρώπων είναι αδύνατον να επιτευχθή άνευ 
του κηρύγματος του λόγου του Θεού. Διά του κηρύγματος ο Χριστός μετέδωκε την ζωήν εις 
τα πλήθη, τα οποία εξεκρέμοντο εκ των χειλέων Αυτού. Διά του κηρύγματος οι Απόστολοι 
εθεμελίωσαν και εκράτυναν την Εκκλησίαν του Χριστού. Διά του κηρύγματος οι αθάνατοι 
Εκκλησιαστικοί Πατέρες ημών ενεψύχουν τους χριστιανούς και υπεξέκαιον το αίσθημα της 
προς τον Χριστόν αγάπης και υπακοής. Διά τούτο και ημείς, εν Αθήναις και εν ταις 
Επαρχίαις, τη εγκρίσει και ταις ευλογίαις του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Αθηνών και 
των σεβασμιωτάτων του Κράτους Ιεραρχών, δεν θα παραλίπωμεν, καθόσον θα μας είνε 
δυνατόν, να κηρύττωμεν τον λόγον του Θεού...». 

156 Στο κύριο άρθρο του πρώτου τεύχους του περιοδικού «Ζωή» της 7ης Ιουλίου 1911, 
με τίτλο: «Το πρόγραμμά μας», διαβάζουμε: «...Ερχόμεθα με την βοήθειαν της θείας 
χάριτος να συνεργήσωμεν μάλλον εις την αναζωπύρησιν του θρησκευτικού αισθήματος και 
εις την επάνοδον του αρχαίου χριστιανικού βίου. Πεπεισμένοι ακραδάντως περί της 
δυνάμεως του Χριστιανισμού, έχοντες δ’ υπ’ όψιν την ζώσαν ιστορίαν των γεγονότων 
μαρτυρούσαν περιφανώς, ότι ένθα ο χριστιανισμός εισέδυσε και κατέκτησε καρδίας, εκεί 
ήνθησε και έθαλεν η δικαιοσύνη και η αλήθεια, και ηξηγνίσθησαν τα ήθη και ευημέρησαν αι 
κοινωνίαι, και εδοξάσθησαν τα έθνη, ερχόμεθα να εργασθώμεν διά των ασθενών ημών 
δυνάμεων, ώστε ο χριστιανισμός, η θρησκεία του Εσταυρωμένου Κυρίου ημών, να θερμάνη 
τας ψυχάς των αδελφών ημών χριστιανών. Εντεύθεν διά των στηλών του ημετέρου 
Περιοδικού θέλομεν προσπαθήσει να μεταδώσωμεν, κατά το μέτρον των δυνάμεών μας, την 
γνώσιν των σωτηρίων αρχών του χριστιανισμού, να καταστήσωμεν γνωστόν εις τους 
αγνοούντας το ύψος της ηθικής του Ευαγγελίου διδασκαλίας και, με την ζείδωρον των 
λόγων του Υιού του Θεού, να επιδιώξωμεν την αναβίωσιν της θρησκευτικής ζωής. Θέλομεν 
συνεργήσει, το γ’ εφ’ ημίν, εις το να καταδειχθή και νοηθή παρά πάντων ότι ο Χριστός είνε 
η δύναμις και η ζωή των οικογενειών και κοινωνιών, η δε οικογένεια και κοινωνία άνευ 
Χριστού είνε πλοίον άνευ πηδαλίου εν μαινομένη θαλάσση. Ποθούμεν τέλος, ώστε, εάν είνε 
δυνατόν, όλα τα επαγγέλματα και όλαι αι τάξεις των ανθρώπων να γνωρίσουν και να 
αγαπήσουν τον Χριστόν και να πειθαρχήσουν εις το θέλημά Του. Και εις τον σκοπόν τούτον 
θέλομεν αφιερώσει τας στήλας της «Ζωής»...»,  Maczewski, Η Κίνηση, σ.257-259. 
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Σ’ αυτή την αρχική φάση της δράσης της Αδελφότητας, το περιοδικό 
«Ζωή» διαδραμάτισε ρόλο ιδιαίτερο και καθοριστικό, καθώς αποτελούσε 
τη δεύτερη, μετά την Αγία Γραφή, πηγή μελέτης και σπουδής. Οι «Φιλικοί 
Κύκλοι Μελέτης της Αγίας Γραφής», που συναθροίζονταν σε εβδομαδιαία 
βάση σε όλη την επικράτεια, συνήθως μετά την Αγιογραφική μελέτη ή 
αντί αυτής, στρέφονταν στη μελέτη και συζήτηση άρθρων του περιοδικού 
«Ζωή» 157.  

Το επόμενο εκδοτικό εγχείρημα εκείνων των πρώτων χρόνων ζωής και 
δράσης της Αδελφότητας ήταν η κυκλοφορία του συγγράμματος του 
ιδρυτή της, «Ο προορισμός του ανθρώπου», το οποίο αποτέλεσε το κύριο 
σύγγραμμα της «Ζωής». Η πρώτη του δημοσίευση πραγματοποιήθηκε στα 
1915 και μέχρι το 1959 είχαν κυκλοφορήσει 65.000 αντίτυπα158. Ήταν ένα 
εκλαϊκευμένο εγχειρίδιο κατήχησης και ηθικής, ένας οδηγός λαϊκής 
ευσέβειας159. Την εκδοτική επιτυχία αυτού του έργου τη συναγωνίζεται 
μόνο το 100σέλιδο ποιμαντικό σύγγραμμα του π. Σεραφείμ «Η Μετάνοια», 
που αποτελεί μια σύντομη διδασκαλία περί πίστεως, η οποία 
τεκμηριώνεται  καινοδιαθηκικά, όπως άλλωστε και η μελέτη του π. 
Ευσεβίου. Τα αντίτυπα αυτού του έργου, που κυκλοφόρησαν μέχρι το 1959 
ανέρχονται στις 200.000160. Ο δεύτερος προϊστάμενος της Αδελφότητας, 
που διακόνησε και ως ιεροκήρυκας του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών 
για εικοσιπέντε χρόνια, κληροδότησε στην Αδελφότητα κι άλλα έργα 
εποικοδομητικού χαρακτήρα. Τρία καινοδιαθηκικά ερμηνευτικά έργα: «Η 
επί του όρους ομιλία του Κυρίου», «Αι παραβολαί του Κυρίου» και «Τα 
θαύματα του Κυρίου», μια βιογραφία του Ευσέβιου Ματθόπουλου και μια 
μελέτη με τίτλο «Το ζήτημα της τεκνογονίας»161. 

Η μεγάλη άνθηση και αποφασιστικής σημασίας πρωτοβουλία για τις 
εκδόσεις της «Ζωής» υπήρξε η έκδοση βιβλικών κειμένων, 
αναλαμβάνοντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο η Αδελφότητα την αποστολή 
μιας Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, που απουσίαζε από τον ελληνικό 

                                                           
157 Αργότερα στις συνάξεις των Φιλικών Κύκλων έκαναν χρήση κι άλλων περιοδικών 

της Κίνησης, όπως για παράδειγμα τον «Κόσμο της Ελληνίδος», όπου υπήρχε και η 
στήλη «Από τη Ζωή του Κύκλου μας», στην οποία αναλύονταν και προσφέρονταν προς 
συζήτηση τα θέματα που θα αναπτύσσονταν κατά τη διάρκεια του μήνα στους Φιλικούς 
Κύκλους, βλ. «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» τόμ. 1ος, Νοέμβριος 1953, σ.38-39. 

158 Maczewski, Η Κίνηση, σ.159. 
159 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.365. 
160 Maczewski, Η Κίνηση, σ.160. 
161 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.369. 
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χώρο εκείνα τα χρόνια162. Ο εκδοτικός οίκος της «Ζωής», που ξεκίνησε το 
1929, πρόσφερε στο ποίμνιο της ελληνικής Εκκλησίας, εκατοντάδες 
χιλιάδες αντίτυπα νεοελληνικής μετάφρασης της Καινής Διαθήκης και 
του κειμένου των Ο΄, εγκεκριμένα από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της 
Ελλάδος και από το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινουπόλεως, 
αγγίζοντας μέχρι το 1959 μια συνολική έκδοση 650.000 αντιτύπων της 
Καινής Διαθήκης163.  

Το αμέσως επόμενο εκδοτικό βήμα της Αδελφότητας ήταν η 
προσφορά ερμηνευτικών υπομνημάτων των βιβλικών κειμένων, με στόχο 
την κατανόηση της Αγίας Γραφής, ώστε οι πιστοί να προχωρούν στην 
πρακτική εφαρμογή του ευαγγελικού λόγου στην καθημερινή ζωή τους. Η 
αρχή έγινε με την έκδοση μικρών σχολίων, εποικοδομητικού χαρακτήρα. 
Το 1954 κυκλοφόρησαν οι Ψαλμοί και η Καινή Διαθήκη, με σύντομες 
ερμηνείες δίπλα στο βιβλικό κείμενο, από τον συνιδρυτή της 
Αδελφότητας, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Παναγιώτη Τρεμπέλα, οι οποίες μέσα στα επόμενα τέσσερα 
χρόνια βρήκαν μεγάλη απήχηση164.  

Σε μικρό χρονικό διάστημα οι εκδόσεις της «Ζωής» αναδείχθηκαν στον 
μεγαλύτερο εκδοτικό οίκο της χώρας, με τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις 
και ευρωπαϊκές περιστροφικές μηχανές165. Στεγάζονταν σε ιδιόκτητο 
κτίριο, πολύ κοντά στα κεντρικό κτίριο της Αδελφότητας, στο κέντρο της 
Αθήνας και έφτασε να απασχολεί πάνω από 100 εργαζόμενους μέλη της 
«Ζωής», που πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους στα πλαίσια της αφιέρωσης 
και της διακονίας τους στην Αδελφότητα. Στόχος των εκδόσεων 
αποτελούσε αφενός η τόνωση του θρησκευτικού συναισθήματος και 
αφετέρου η συνειδητοποίηση της χριστιανικής ιδιότητας από τα ευρύτερα 
λαϊκά στρώματα. Η εξάπλωση και καλλιέργεια της αντίληψης ότι η 
μελέτη του χριστιανικού εντύπου αποτελεί κριτήριο υγιούς 
πνευματικότητας και η διάδοσή του, έκφραση και εφαρμογή της 
ιεραποστολικής εντολής166 συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στην άνθηση 

                                                           
162 Η Ελληνική Βιβλική Εταιρεία ιδρύθηκε μόλις το 1992, αν και οι ρίζες της 

εντοπίζονται στα υπό Βρετανική κατοχή Ιόνια νησιά πριν από την επανάσταση του 1821. 
Το πρώτο ξεκίνημα έγινε στην Κέρκυρα τον Ιούλιο του 1819, βλ.: 
http://www.greekbibles.org/ προσπελάστηκε στις 16 Μαΐου 2015. 

163 Maczewski, Η Κίνηση, σ.160. 
164 Maczewski, Η Κίνηση, σ.161. 
165 Maczewski, Η Κίνηση, σ.61-62. 
166 Σ’ ένα λόγο του π. Ηλία Μαστρογιαννόπουλου διαβάζουμε: «Σήμερα είναι εορτή 

και θα κάνωμεν επισκέψεις. Αντί να προσφέρωμεν ένα κουτάκι σοκολατάκια, κατά το 

http://www.greekbibles.org/
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των εκδόσεων167. Ταυτόχρονα, η προσωπική άμισθη δουλειά των μελών 
της Αδελφότητας, τόσο στη διαδικασία του τυπογραφείου, όσο και στη 
διακίνηση μεγάλου μέρους των έργων168, παρείχε τη δυνατότητα διάθεσης 
των έργων σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.  

Εφημερίδες των Συλλόγων και περιοδικά, απλά φυλλάδια και 
επιστημονικές πραγματείες, λογοτεχνικά έργα όλων των ειδών και για 
κάθε ηλικία, ιεραποστολικές μελέτες, ιστορικά, απολογητικά και 
εποικοδομητικά έργα, βιβλικά, ερμηνευτικά και λειτουργικά υπομνήματα, 
μελέτες για παιδαγωγικά, ψυχολογικά και κοινωνικά θέματα, εκδόσεις 
για παιδιά και νέους, για οικογένειες, για ενήλικες και ηλικιωμένους, για 
απλούς ή περισσότερο απαιτητικούς αναγνώστες, κάλυπταν όλο το 
φάσμα των εκδόσεων της «Ζωής» και προωθούνταν μέσω των 
βιβλιοπωλείων της Αδελφότητας, που είχαν ιδρυθεί στα μεγάλα αστικά 
κέντρα169. Τα βιβλιοπωλεία της «Ζωής» διέθεταν επιπλέον και 
μεταφράσεις ξένων έργων εποικοδομητικού χαρακτήρα, λειτουργικά 
βιβλία, εκκλησιαστικά είδη καθώς και χριστιανικούς δίσκους βινυλίου170. 
Μεγάλη ώθηση στην αύξηση των εκδόσεων πρόσφεραν επίσης τα 
αναγνωστήρια και οι δανειστικές βιβλιοθήκες, που διατηρούσε η 
Αδελφότητα καθώς και οι «Εκθέσεις Χριστιανικού Βιβλίου», που 
διαφήμιζαν και προωθούσαν τις εκδόσεις της πανελλαδικά. Παράλληλα ο 
τομέας των εκδόσεων της «Ζωής», διεύρυνε τις δράσεις του με σεμινάρια 

                                                                                                                                                        
ειωθός, ημπορούμεν να κάνωμεν ιεραποστολήν με ένα βιβλίον. Ίσως μερικοί να 
νομίζουν, ότι δεν είναι και πολύ ‘σικ’, να χαρίσης ένα βιβλίον. Θα δώσης σοκολατάκια, 
διά να είσαι περισσότερον εν τάξει με τα κοινωνικά θέσμια. Εάν προτιμώμεν τα 
σοκολατάκια και δεν θέλωμεν να προσφέρωμεν βιβλίον, τότε ας ομολογήσωμεν: Δεν 
είμαι μέλος ιεραποστολικού Σωματείου, προτιμώ τα σοκολατάκια. Δεν θέλω να δώσω 
βιβλίον, διότι ‘σοκάρει’ το βιβλίον εις μίαν εορτήν, εις ένα ωραίο σαλόνι, που είναι όλοι 
περιποιημένοι, οι κύριοι και αι κυρίαι. Αλλά μη λησμονούμεν: Ιεραποστολή δεν γίνεται 
κυρίως, όταν εγώ ανέλθω εις το βήμα. Γίνεται και εις το σαλόνι, με τον κατάλληλον 
τρόπον. Εις τας φιλικάς μας συναντήσεις και συναναστροφάς και αύριον το πρωί εις το 
γραφείον μας...», Maczewski, Η Κίνηση, σ.164. 

167 Γιούλτση, Κοινωνιολογική θεώρησις, σ.192-193. 
168 Η διακίνηση των περιοδικών και των εντύπων της Αδελφότητας και η συλλογή 

των συνδρομών γινόταν για χρόνια από τους ίδιους τους αδελφούς της «Ζωής» ή από τα 
μέλη των Σωματείων, πόρτα-πόρτα και εντάσσονταν μέσα στα καθήκοντά τους. 
Ενδεικτικά βλ. Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.40 και 45. 

169 Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Βόλο, Ηράκλειο Κρήτης και Κύπρο στη 
Λευκωσία, Maczewski, Η Κίνηση, σ.61 και 299-300. 

170 Maczewski, Η Κίνηση, σ.299-300. 
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και λογοτεχνικούς κύκλους σε νέους ταλαντούχους Έλληνες ποιητές, ενώ 
εκπαίδευε και προωθούσε και νέους λογοτέχνες171 

Ο τομέας των εκδόσεων βιβλίων και περιοδικών άρχισε να 
οργανώνεται, να εξειδικεύεται και να αναπτύσσεται, καθώς οι Ενώσεις 
της Αδελφότητας ξεκίνησαν βαθμιαία να αξιοποιούν τον έντυπο λόγο και 
να εκδίδουν πληθώρα εβδομαδιαίων ή μηνιαίων εντύπων. Το 1949 τα μέλη 
της «Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων» ίδρυσαν τις εκδόσεις 
«Δαμασκός», οι οποίες ειδικεύονταν και επιμελούνταν την έκδοση 
επιστημονικών και λογοτεχνικών κειμένων χριστιανικού χαρακτήρα 
καθώς και σειρά μεταφράσεων έργων από τη δυτική και ετερόδοξη 
Ευρώπη172. Οι «Εκδόσεις “Η Δαμασκός”» αποτελούσαν αυτόνομο εκδοτικό 
οίκο για τη χριστιανική λογοτεχνία, που επεδίωκαν μ’ αυτόν τον τρόπο 
«να φτάσουν και αυτούς, που είναι μακριά από την Εκκλησία»173. 

Την «άνοιξη του 1946, μια καινούργια ενθουσιαστική εκστρατεία 
ξεσηκώνει τον κατηχητόκοσμο... Θα εκδοθεί περιοδικό και για μας τα παιδιά 
–θα έχουμε κι εμείς τη δική μας Ζωή, τη Ζωή του Παιδιού...»174. Η έκδοση 
αυτού του δεκαπενθήμερου παιδικού περιοδικού ήταν ευθύνη και έργο 
της γυναικείας αδελφότητας «Ευσέβεια» και η διακίνηση του είχε 
ανατεθεί στα παιδιά των Κατηχητικών Σχολείων, τα «κυκλάμινα»175. Σε 
μέγεθος η «Ζωή του Παιδιού» ήταν μισή από τη «Ζωή» και αριθμούσε 
δεκαέξι μονόχρωμες σελίδες. Ο ενθουσιασμός όμως με τον οποίο έγινε 
αποδεκτή από τον παιδόκοσμο της εποχής, ήταν αρκετός για να εκτινάξει 
την κυκλοφορία της από το πρώτο τεύχος στα 200.000 αντίτυπα176, ενώ 
είκοσι σχεδόν χρόνια αργότερα, το 1945, κι αφού είχε καταλαγιάσει ο 

                                                           
171 Maczewski, Η Κίνηση, σ.62. 
172 Maczewski, Η Κίνηση, σ.299. 
173 Maczewski, Η Κίνηση, σ.62. 
174 Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.39. 
175 «...Ο Έφορος είχε μπροστά του πάνω στην έδρα ένα μικρό ανθοδοχείο με ροζ 

λουλουδάκια. Ρωτούσε τί λουλούδια ήταν αυτά, πώς τα λένε –μα κανένας μας δεν ήξερε. 
Μας αποκάλυψε λοιπόν ότι είναι κυκλάμινα κι ότι από δω και πέρα θα μας λένε κι εμάς 
–τα παιδιά που διαδίδουν τη Ζωή του Παιδιού- με το ίδιο όνομα. Όπως τα κυκλάμινα 
ξεφυτρώνουν παντού στην εξοχή μόλις έρθει το φθινόπωρο, έτσι πρέπει κι εμείς να 
ξεφυτρώνουμε παντού φέρνοντας σε όλους το λόγο του Θεού: να μη μείνει ούτε ένα 
παιδί που να μη γνωρίσει τον Χριστό, δηλαδή τη Ζωή του Παιδιού. Καλούμαστε να 
γίνουμε μικροί ιεραπόστολοι, να αγωνιστούμε κι εμείς με τον δικό μας τρόπο για μια 
χριστιανική Ελλάδα...» Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.54. 

176 Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.39-40. 
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πρώτος ζήλος για τη διάδοσή της, η κυκλοφορία της είχε σταθεροποιηθεί 
στα 130.000 φύλλα177.  

Ευρείας αποδοχής και απήχησης έτυχε και το μηνιαίο περιοδικό της 
Αδελφότητας, «Ακτίνες». Αρχικά, το 1937 ιδρύθηκε ο ομώνυμος Σύλλογος, 
που το 1946 μετονομάστηκε σε «Χριστιανική Ένωση Επιστημόνων»178. 
Πρωτοστάτες του δυναμικού επιτελείου των επιστημόνων που εξέδιδαν το 
περιοδικό ήταν ο Αλέξανδρος Τσιριντάνης, νεαρός τότε Καθηγητής της 
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και ο θεολόγος και ποιητής 
της Αδελφότητας Αλέξανδρος Γκιάλας, γνωστός με το ψευδώνυμο Γ. 
Βερίτης179. Οι «Ακτίνες» είναι άρρηκτα συνυφασμένες με όλη την ιστορική 
πορεία της Ένωσης Επιστημόνων και αποτελούν το επίσημο όργανό της 
μέχρι τις μέρες μας180. Στα μεταπολεμικά χρόνια, πριν τη διάσπαση της 
Αδελφότητας είχε φτάσει μέχρι και τις 40.000 αντίτυπα181. Τα θέματα που 
διαπραγματεύονταν τα άρθρα των «Ακτίνων» άγγιζαν επιστημονικούς 
και φιλοσοφικούς προβληματισμούς, κοινωνικά, εθνικά και ιστορικά 
ζητήματα, θέματα τέχνης, γραμμάτων και πολιτισμού, στοχεύοντας στην 
κάλυψη πεδίων της διανόησης, πέραν της κηρυκτικής διδαχής, 
διατηρώντας όμως τον απολογητικό χαρακτήρα της πίστης182. 

Τα Χριστούγεννα του 1946 οι «Ακτίνες» δημοσίευσαν την «Δήλωσιν 
Ελλήνων Επιστημόνων, Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών» που έφερε τις 
υπογραφές 220 διακεκριμένων προσωπικοτήτων της ελληνικής διανόησης 
των χρόνων εκείνων. Η «Δήλωσις» κατήγγελλε ως σκόπιμα μεθοδευμένη, 
στην ουσία όμως ανυπόστατη, την αντίθεση μεταξύ θρησκείας και 
επιστήμης183 και προσκαλούσε τον Ελληνικό λαό, προκειμένου να βγει 
από τη σύγχυση του πολέμου, να επιστρέψει στη χριστιανική πίστη και τις 
αξίες του Χριστιανισμού. Η ανασυγκρότηση της Ελλάδας αλλά και της 
ανθρωπότητας στο σύνολό της μπορούσε να γίνει πραγματικότητα 
μόνον, αν θεμελιώνονταν στο γνήσιο Χριστιανικό πολιτισμό και τις αξίες 
του, γιατί μόνο ο Χριστιανισμός μπορεί να δώσει απαντήσεις στα 
ερωτήματα και λύσεις στα προβλήματα της μεταπολεμικής γενιάς184. 

                                                           
177 Maczewski, Η Κίνηση, σ.298. 
178 Maczewski, Η Κίνηση, σ.56-57. 
179 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.373. 
180 http://www.xee.gr/istoriko.html και http://www.xee.gr/aktines.html προσπελάστηκε 

στις 16 Μαΐου 2015 
181 Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.41. 
182 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.373-374. 
183 Γιανναρά, Ορθοδοξία, σ.374. 
184 Maczewski, Η Κίνηση, σ.57. 

http://www.xee.gr/istoriko.html
http://www.xee.gr/aktines.html
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Η «Δήλωσις Ελλήνων Επιστημόνων, Λογοτεχνών και Καλλιτεχνών» 
επανακυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, ως έκδοση της «Χριστιανικής 
Ενώσεως Επιστημόνων», σε ξεχωριστό 200σέλιδο τόμο, όπου 
παρουσιάζονταν αναλυτικά οι θέσεις των συντακτών της, με τον τίτλο 
«Διακήρυξις της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων», ως ένα είδος 
επισημοποίησης και καθιέρωσης του χριστιανισμού και των αξιών του 
στην κοινωνία και την πολιτική185. Ακολούθησε το 1950, το δεύτερο έργο 
του καθηγητή Τσιριντάνη, που κυκλοφόρησε και στα Αγγλικά, «Προς 
έναν χριστιανικόν πολιτισμόν» και το 1957, με το ψευδώνυμο Π. Μελίτης, 
το τρίτο έργο της τριλογίας του «Για ν’ ανοίξει ο δρόμος». Τα τρία αυτά 
έργα της Ενώσεως Επιστημόνων και πιο συγκεκριμένα του καθηγητή 
Τσιριντάνη, αποτέλεσαν την ιδεολογική βάση και τον πνευματικό 
προσανατολισμό της Ενώσεως Επιστημόνων και κατ’ επέκταση της 
«Ζωής»186 στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Τα δύο Ινστιτούτα που ίδρυσε το μέλος της «Χριστιανικής Ενώσεως 
Επιστημόνων», ο ψυχίατρος Αρίστος Ασπιώτης έχουν να επιδείξουν 
πλούσια εκδοτική παραγωγή. Το «Ινστιτούτον Ιατρικής Ψυχολογίας και 
Ψυχικής Υγιεινής» εξέδωσε πολυάριθμες μελέτες, συγγράμματα κυρίως 
του ιδρυτού του καθηγητή Αρ. Ασπιώτη ή μεταφράσεις ξένων 
συγγραφέων στη σειρά «Ψυχολογία και Ζωή»187. Τα ενδιαφέροντά που 
καλύπτει η σειρά αφορούν κυρίως στην ψυχολογία της παιδικής και 
εφηβικής ηλικίας, χωρίς να παραλείπονται μελέτες για την ψυχολογία 
της γυναίκας ή για θέματα γάμου. 

Ο έτερος φορέας, που ίδρυσε ο Αρ. Ασπιώτης, το «Κέντρο Κοινωνικής 
Μορφώσεως της Ελληνίδος», σε συνεργασία με τη γυναικεία αδελφότητα 
«Ευσέβεια», η οποία είχε την αποκλειστική ευθύνη όλων των 
δραστηριοτήτων της «Ζωής» των σχετικών με τη γυναίκα, προχώρησε 
στην έκδοση του μηνιαίου περιοδικού «Ο Κόσμος της Ελληνίδος», που από 
τον Νοέμβριο του 1953 κι έκτοτε έχει μια συνεχή παρουσία στον ελληνικό 
περιοδικό τύπο188.   

Από τα υπόλοιπα Σωματεία της Αδελφότητας, που παρουσιάστηκαν 
στην αρχή του κεφαλαίου, τα περισσότερα έχουν να επιδείξουν κάποια 
εκδοτική περιοδική προσπάθεια, που ανάλογα με τις ανάγκες που 

                                                           
185 Γιανναρά, Καταφύγιο ιδεών, σ.41. 
186 Maczewski, Η Κίνηση, σ.57-58. 
187 Maczewski, Η Κίνηση, σ.61. 
188 Maczewski, Η Κίνηση, σ.60. 
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εξυπηρετούσε ή τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, εξασφάλιζε την 
επιτυχία και τη μακροημέρευση ή όχι. Για τα ηγετικά στελέχη των 
«Χριστιανικών Μαθητικών Ομάδων» κυκλοφόρησε από το 1963 το δελτίο 
επικαιροτήτων «Μια Καρδιά». Η «Χριστιανική Φοιτητική Ένωση» εξέδωσε 
το 1965 το μηνιαίο περιοδικό «Χριστιανικοί παλμοί». Η «Χριστιανική 
Ένωση Επιστημόνων», που πήρε στα χέρια της τη συνέχεια της έκδοσης 
του περιοδικού «Ακτίνες», εγκαινίασε από το 1959 και τη μηνιαία έκδοση 
του περιοδικού «Πληροφορίες». Για τα μέλη της «Χριστιανικής Ένωσης 
Εργαζόμενης Νεολαίας» ξεκίνησε από 1957 η κυκλοφορία του μηνιαίου 
περιοδικού «Εργατικόν Φως». Η «Χριστιανική Ένωση Εκπαιδευτικών 
Λειτουργών» είχε όργανο της το περιοδικό «Ελληνοχριστιανική Αγωγή» 
και προωθούσε τον χριστιανικό προσανατολισμό της παιδαγωγικής, ενώ 
ασχολούνταν με τα παιδαγωγικά και ψυχολογικά προβλήματα της 
νεανικής ηλικίας189. Το «Ελληνικόν Κέντρον Αγωγής», που είχε ένα 
σύντομο βίο, εξέδιδε από το 1961 μέχρι το 1963 το μηνιαίο περιοδικό για τη 
νεολαία με την ονομασία «Σκαπάνη»190. Τέλος η «Πρόνοια» εξέδιδε το 
δίμηνο περιοδικό ειδήσεων «Λογία»191, το όνομα του οποίου παραπέμπει 
ευθέως στη συγκέντρωση χρημάτων από τον Απόστολο Παύλο, υπέρ της 
εκκλησίας των Ιεροσολύμων192. 

Με την πληθώρα των εκδόσεων της Αδελφότητας και την 
πολυποίκιλη και πολύπλευρη θεματολογία του περιεχομένου τους, ο 
ιεραποστολικός στόχος των εκδόσεων, ήταν επιτυχής. Αν και ήταν κάτι 
που για πρώτη φορά επιχειρήθηκε στον ελλαδικό χώρο, οι υψηλοί αριθμοί 
κυκλοφορίας, των κάθε είδους εντύπων της, μαρτυρούν την απήχησή 
τους. 

                                                           
189 Maczewski, Η Κίνηση, σ.59. 
190 Maczewski, Η Κίνηση, σ.299. 
191 Maczewski, Η Κίνηση, σ.95. 
192 Α΄ Κορ. 16,1: «Περὶ δὲ τῆς λογίας τῆς εἰς τοὺς ἁγίους, ὥσπερ διέταξα ταῖς 

ἐκκλησίαις τῆς Γαλατίας οὕτω καὶ ὑμεῖς ποιήσατε.». 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΟΣ» 

 
1. Εισαγωγικά  

α) Εκδότες – Υπεύθυνοι 

Το περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» αποτελούσε την έντυπη 
έκδοση των μαθημάτων Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος, που 
οργάνωνε το ομώνυμο Κέντρο του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως». Όπως 
γνωρίζουμε από το ιστορικό των συλλόγων της «Ζωής», η έκδοση του 
περιοδικού ήταν ευθύνη της γυναικείας αδελφότητας «Ευσέβεια» σε 
συνεργασία με το «Κέντρο Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος» και  
σύμφωνα με τους πίνακες των εκδοτικών στοιχείων κάθε τεύχους, 
συνιστούσε μια ακόμα έκδοση της Χριστιανικής Ενώσεως «Ακτίνες». Το 
περιοδικό «Ακτίνες» και ο ευρύτερος κύκλος των συνεργατών του, 
Ελλήνων και ξένων, είχε στενή πνευματική συγγένεια με τον «Κόσμο της 
Ελληνίδος» και προσέφερε σημαντική βοήθεια στο νέο περιοδικό, όπως 
δηλώνεται στο πρώτο τεύχος του193. Γενική υπεύθυνη της έκδοσης, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της χρονικής περιόδου που ερευνούμε, ήταν η κυρία 
Μαίρη Β. Κωτσοπούλου. 

Η έκδοση ήταν μηνιαία και αρχικά το κάθε τεύχος κυκλοφορούσε την 
15η κάθε μήνα. Από το Φεβρουάριο του 1956 καθιερώνεται η 2α εκάστου 
μηνός, ως ημέρα κυκλοφορίας.  

Τα γραφεία του περιοδικού στεγάζονταν επί της οδού Αμαλίας 6, ενώ 
η εκτύπωση γινόταν στα τυπογραφικά καταστήματα Κ. Κακουλίδη, στην 
οδό Ισαύρων 19.  

  

                                                           
193 Μ.Β.Κ., «Το τεύχος Νοεμβρίου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.1-2: «Ήδη αι ‘Ακτίνες’ είχαν εκδώσει από το 1944, ένα ειδικό τεύχος ‘για 
τη γυναίκα και τα προβλήματά της’ προετοιμάζοντας τον δρόμο μιας συγχρόνου 
φεμινιστικής κινήσεως, που θα βοηθούσε την Ελλάδα στην αναγέννησί της. Πολλοί 
αναγνώσται των ‘Ακτίνων’ είχαν ζητήσει κατά καιρούς την αναδημοσίευσι σε ειδικά τεύχη 
άρθρων και μελετών, που έθιγαν καίρια προβλήματα του συγχρόνου πνευματικού 
ανθρώπου. Τέτοια θέματα, που σήμερα έχουν μιαν άμεση επικαιρότητα και αναγκαιότητα, 
είναι ευκαιρία να εμφανισθούν στις στήλες του καινούργιου μας περιοδικού...». 
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β) Οι στόχοι του «Κόσμου της Ελληνίδος»  

Η αδελφότητα «Ζωή» και πιο συγκεκριμένα ο Σύλλογος «Το 
Ελληνικόν Φως», ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες της Ελληνίδας των 
μεταπολεμικών χρόνων, για πνευματική και κοινωνική κατάρτιση και 
επιμόρφωση, ταυτόχρονα σχεδόν με την ίδρυση του «Κέντρου Κοινωνικής 
Μορφώσεως της Ελληνίδος» προχώρησαν και στην έκδοση του περιοδικού 
«Ο Κόσμος της Ελληνίδος»194. Η εκδοτική αναγκαιότητα ενός περιοδικού, 
που να καλλιεργεί πνευματικά τη γυναίκα, να τη βοηθά και να της 
παρέχει την απαραίτητη πνευματική και πολιτιστική κατάρτιση για την 
αντιμετώπιση της σύγχρονης ζωής, θεμελιώνονταν στο γεγονός ότι ο 
περιοδικός τύπος της μεταπολεμικής εποχής δεν είχε να παρουσιάσει και 
να προσφέρει στην ελληνίδα αναγνώστρια τίποτα αντίστοιχο. «Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος» δεν αντικατέστησε κανένα άλλο γυναικείο περιοδικό, 
αλλά κάλυψε ένα κενό στον γυναικείο περιοδικό τύπο της εποχής.  

Το περιοδικό απευθύνεται στην Ελληνίδα της πρωτεύουσας, της πόλης 
και του χωριού, αλλά και στην ομογενή του εξωτερικού, με στόχο να τη 
στηρίξει, ώστε να ανταποκριθεί στα αιτήματα της εποχής της, που 
αλλάζει ραγδαία και δραματικά και διαφέρει κατά πολύ από τις 
αντίστοιχες κοινωνίες των αμέσως προηγούμενων γενεών195. Αυτή είναι η 
εθνική και πολιτιστική προσπάθεια του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως» και 
με όργανο το περιοδικό προσπαθεί να δώσει στην Ελληνίδα των πρώτων 
μεταπολεμικών χρόνων «μια μόρφωσι παρμένη από τη ζωή, χρήσιμη για 
τη ζωή, που να περιλαμβάνη την ολότητα της ζωής»196. Σκοπός αφενός η 
απαλλαγή της γυναίκας από φόβους, προκαταλήψεις, μικρότητες και 
κακίες και αφετέρου η καλλιέργεια της καθαρής σκέψης και η ανάπτυξη 
του αισθήματος της ευθύνης για το σύνολο, ώστε η γυναίκα να συμβάλλει 
στην εκπολιτιστική προσπάθεια, η οποία επιθυμεί ν’ αναδείξει την 

                                                           
194 Μ.Κ.Β., «Η Ελληνίς εργάτις πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.1: «...Στο προσκλητήριο του “Κέντρου Κοινωνικής Μορφώσεως της 
Ελληνίδος”, που πρωτοακούσθηκε πριν από τρία σχεδόν χρόνια, η Ελληνίς από την 
πρωτεύουσα και την επαρχία... από τις πολιτείες του εξωτερικού ακόμη, απήντησε με 
προθυμία και ενθουσιασμό. Ήδη “Ο Κόσμος της Ελληνίδος”, όργανο αυτής της 
προσπαθείας, ας γίνη η καμπάνα που θα διαλαλή σ’ όλη την Ελλάδα και περ’ απ’ αυτήν, ότι 
η Ελληνίδα, υπεύθυνα και με το δικό της τρόπο, επιθυμεί να συμβάλη στην εκπολιτιστική 
προσπάθεια του τόπου μας...». 

195 Μελίτης Π., «Δρόμος πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1953, σ.50-51. 

196 Μ.Κ.Β., «Η Ελληνίς εργάτις πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953. 
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Ελλάδα πεδίο του πνεύματος και του πολιτισμού. Χαρακτηριστικά 
σημειώνεται στο πρώτο τεύχος: «...“Ο Κόσμος της Ελληνίδος” θέλει να 
γίνη πραγματικώς το όργανο της αληθινής μορφώσεως και της 
κοινωνικής και πνευματικής αναπτύξεως της σημερινής Ελληνίδος 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας. Θέλει να 
γίνη ακόμη ο τόπος της συναντήσεως όλων των Ελληνίδων που πονούν 
για τον τόπο τους και τα προβλήματά τους και την πνευματική προκοπή 
της Πατρίδας τους. Γι’ αυτό κάθε τι που αφορά τη γυναίκα ως μητέρα, ως 
σύζυγο, ως άτομο κοινωνικό και κοινωνική εργάτιδα και κάθε τι που 
αφορά τη γενικώτερη πολιτιστική προσπάθεια για μια καινούργια 
Ελλάδα θα βλέπη το φως της δημιοσιότητος από τις στήλες μας. Ιδιαίτερα, 
σημασία θα δώσωμε και στα προβλήματα της αγωγής, για να ανοίξωμε 
το δρόμο στη νέα γενεά, από δικές μας και ξένες επιστημονικές εργασίες. 
Από τις στήλες μας θα περνά ό,τι ενδιαφέρον και υγιές υπάρχει στη 
σύγχρονη διανόησι του τόπου μας...» 197. 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» στοχεύει στην ανάδειξη της πιστής 
γυναίκας και στη δύναμη της πίστης της, ώστε να υπερνικήσει κάθε 
πρόβλημα και δυσκολία του καιρού της. Η γυναίκα του πνεύματος και της 
ζωής, γεμάτη φως, έρχεται σε κραυγαλέα αντίθεση με τη γυναίκα της 
άρνησης και του αντρικού μιμητισμού. Ο αγώνας της είναι αφανής αλλά 
τα αποτελέσματά του είναι φανερά στην οικογένειά, την κοινωνία και την 
ιστορία. Η πίστη των γυναικών, η αυτοθυσία τους, η αρετή και η σύνεσή 
τους, η πολυμήχανη αγάπη τους, η καρτερία και η υπομονή τους 
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, οι οποίες ανέδειξαν το «ασθενές φύλο», 
ισχυρότατο και παντοδύναμο. «...“Μεγάλα τα της πίστεως 
κατορθώματα”198. Και μέγιστα, στη μεγαλύτερή τους λάμψι, όταν τα 
εμφανίζη η πιστή γυναίκα! Μεσ’ στη γυναίκα-σύζυγο, στην γυναίκα-μητέρα, 
στην γυναίκα-θυγατέρα και αδελφή, η πίστις, η νικήσασα τον κόσμον199 
υπερνίκησε (και εχρειάσθηκε να υπερνικήση) και την ωμήν βιαιότητα και 
την αποκτηνωτική υλοκρατία, και τα πλάνα όνειρα χιμαιρικών 
“ιδεαλισμών” και ανθρωποφάγων ρωμαντισμών...»200. 

                                                           
197 Μ.Β.Κ., «Το τεύχος Νοεμβρίου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.1-2. 
198 Απολυτίκιο αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος 17 Φεβρουαρίου. 
199 Α΄ Ιω. 5,4: «ὅτι πᾶν τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ Θεοῦ νικᾷ τὸν κόσμον· καὶ αὕτη ἐστὶν 

ἡ νίκη ἡ νικήσασα τὸν κόσμον, ἡ πίστις ἡμῶν». 
200 Μελίτης Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 
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Το ενδιαφέρον του περιοδικού, όπως δηλώνεται από τις πρώτες 
σελίδες του, δεν προβάλει μόνον τις γυναίκες του παρελθόντος, των 
οποίων η συμβολή στους ποικίλους αγώνες, έχει ήδη αναγνωρισθεί. Στα 
άμεσα ενδιαφέροντά του ανήκουν «οι άγνωστες αγωνίστριες του καλού 
αγώνος»201, που αγωνίζονται ακατάπαυστα μέσα στο σπίτι τους και στην 
κοινωνία, με μοναδικό οδηγό τους την πίστη και την εφαρμογή της, στις 
απειράριθμες εκφάνσεις της ζωής. Είναι τα ποικίλα και πολλά 
προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η γυναίκα της 
μεταπολεμικής Ελλάδας. Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» έρχεται αρωγός και 
πολύτιμος οδηγός της σ’ αυτόν τον αγώνα. Πρωταρχικά στοχεύει να 
προσφέρει εμπεριστατωμένη, αντικειμενική, πλήρη και επιμελημένη 
παρουσίαση και μελέτη όλων των προβλημάτων, με τα οποία έρχεται 
αντιμέτωπη η Ελληνίδα της μεταπολεμικής εποχής202. Ταυτόχρονα, 
αξιοποιώντας τη δύναμη που χαρίζει η πίστη, αναζητά τις λύσεις με 
αλήθεια, αγάπη και έρευνα «κατ’ επιστήμην»203, που δεν γνωρίζει εμπόδια 
και παρωπίδες. 

Για το ζήτημα, του «συγχρονισμού», σύμφωνα με την διατύπωση του 
αρθρογράφου, τη δυνατότητα ή μη, προσαρμογής της πίστης στη σκέψη, 
τη νοοτροπία, τις ροπές και τα ρεύματα της εποχής, το περιοδικό 
αποφαίνεται ότι οι αλήθειες της πίστης είναι ακατάλυτες και σταθερές. 
Είναι η φωνή της αιωνιότητας μέσα στην ιστορία. Αυτές οι αλήθειες 
ξεπερνούν τα ρεύματα, τις ταλαντεύσεις, τα πάθη και την αστάθεια της 
κάθε εποχής και γι’ αυτόν τον λόγο ο εκσυγχρονισμός της πίστης σ’ αυτό 
το επίπεδο συνιστά κάτι το ψεύτικο και επικίνδυνο για τον άνθρωπο, το 
οποίο δεν οικοδομεί, αλλά οδηγεί στη ματαίωση και την ψευτιά, που 
κουράζουν. Επειδή όμως η πίστη είναι στενά συνυφασμένη με τη ζωή, οι 
εκφάνσεις της στην ανθρώπινη ζωή και τις παραλλαγές της, όχι μόνο 
είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται, προκειμένου να γίνει φανερή η 
δύναμη «της αιωνιότητος να διαμορφώνη οργανικά, να ζωογονή κι όχι να 

                                                           
201 Μελίτης Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 
202 Μελίτης Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 
203 Μελίτης Π., «Δρόμος πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1953, σ.50-51. 
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αγνοή ή να σκοτώνη την επικαιρότητα της στιγμής, να συνθέτη το αιώνιο με 
το πρόσκαιρο...» 204. 

Με αφετηρία λοιπόν, την τοποθέτηση σχετικά με τον διαχωρισμό 
μεταξύ των αμετάβλητων αληθειών της πίστης και των επιβαλλόμενων 
και αναγκαίων προσαρμογών της έκφρασής της, στις ιδιομορφίες του 
εκάστοτε παρόντος και της κάθε κοινωνικής πραγματικότητας, το 
περιοδικό προχωρά στην επισήμανση και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων 
της Ελληνικής μεταπολεμικής κοινωνίας. Στόχος δεν είναι η καταγραφή 
των προβλημάτων της κοινωνίας, που ζει ακόμα υπό τη σκιά των 
συνεπειών του πολέμου, αλλά η ανάδειξη της σύνδεσής τους με τη 
ζωντανή και βιωμένη πίστη, κάτι το οποίο βέβαια, θα ξεδιπλώνεται και 
θα αναπτύσσεται διεξοδικά στο εξής, στις σελίδες του «Κόσμου της 
Ελληνίδος».  

Η σύζευξη της πίστης με τα κοινωνικά προβλήματα, όπως 
εμφανίζονται στο μεταπολεμικό παρόν, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, 
με τις δεδομένες δυσκολίες και δεσμεύσεις, συνθέτει την έννοια του 
συγχρονισμού, έτσι όπως παρουσιάζεται στον «Κόσμο της Ελληνίδος», 
«...είναι η προσαγωγή της σύγχρονης ζωής με τον σύγχρονο ρυθμό και τα 
σύγχρονα προβλήματα στην αιώνια πίστι, στην αιώνια αγάπη, στην αιώνια 
ελπίδα που ξεπήδησε από τον Γολγοθά, κι από το μνημείο που το άδειασε η 
Ανάστασις...» 205. Αυτή η μέθοδος προσέγγισης των κοινωνικών 
προβλημάτων υπό το φως του Ευαγγελίου και της πίστης, θα προσφέρει, 
σύμφωνα με το περιοδικό, τη θεραπεία των αναγκών του μεταπολεμικού 
ανθρώπου, καθώς και τη δύναμη για την έμπρακτη εφαρμογή των 
Ευαγγελικών επιταγών.  

Η αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων και η κατανόησή τους, 
δεν περιορίζεται σε γενικότητες, αλλά βασίζεται στη μελέτη των 
ιδιαιτεροτήτων του κάθε θέματος. Έτσι υπό το ερευνητικό μικροσκόπιο 
του «Κόσμου της Ελληνίδος» τίθενται τα θέματα της οικογένειας, του 
άντρα, της γυναίκας, ο,τιδήποτε αφορά την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο, το σπίτι, την επαγγελματική καθοδήγηση, τη διατροφή, την 
ψυχαγωγία, την προστασία της παιδικής ηλικίας, την ευγηρία, την 
αστυφιλία, τις επιστήμες, τα γράμματα, τις τέχνες. Ταυτόχρονα, στόχος 

                                                           
204 Μελίτης Π., «Δρόμος πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1953, σ.50-51. 
205 Μελίτης Π., «Πίστις και συγχρονισμός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.3, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1954, σ.98-99. 
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του περιοδικού είναι η σπουδή και προβολή του χριστιανικού φεμινισμού 
και ο,τιδήποτε συντελεί στην εξύψωση της γυναίκας. Κάθε πτυχή τού 
τρόπου ζωής της μεταπολεμικής Ελληνίδας προσεγγίζεται και εξετάζεται 
υπό το φως του Ευαγγελίου˙ «...η προσαγωγή αυτή, η αιώνια προσαγωγή 
και η ακατάπαυστη σύνθεσις, αυτή είναι η ζωή μας. Η επιτυχής ή όχι 
αντιμετώπισις του προβλήματος της προόδου θα παίξη αποφασιστικό ρόλο 
στον πολιτισμό που έρχεται. Και η γυναίκα, πλασμένη για την αρμονία, 
είναι σε θέσι να εναρμονίση τις αιώνιες αξίες με τις απαιτήσεις των καιρών 
μας...» 206. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από αρθρογράφους του «Κόσμου 
της Ελληνίδος», ο σύγχρονος μεταπολεμικός κόσμος, σε όλες του τις 
εκδηλώσεις, θεωρείται, πλήρως αποτυχημένος και χρεωκοπημένος207. Οι 
προσωπικές σχέσεις και η γενική κατάσταση της κοινωνίας δεν έχουν να 
παρουσιάσουν τίποτα το αισιόδοξο και ελπιδοφόρο. Πόνος, συντρίμμια 
ψυχικά και οικοδομικά, οικονομική εξαθλίωση, επισφαλής παγκόσμια 
ειρήνη, αβεβαιότητα, που παραλύει κάθε δημιουργικό οραματισμό, 
έλλειψη χαράς, επικράτηση του φόβου είναι μερικές από τις σκοτεινές 
όψεις της μεταπολεμικής πραγματικότητας, που το περιοδικό 
επισημαίνει. Κοντά σ’ αυτά, έρχεται και ο μαρασμός των τεχνών και των 
γραμμάτων και η ανακοπή της επιστημονικής παραγωγής. Το όραμα και 
η ελπίδα στρέφεται αποκλειστικά στο μέλλον και στον καινούργιο 
πολιτισμό, που οικοδομείται με βάση τις χριστιανικές αξίες του 
Ευαγγελίου. Θεωρείται ανεπίτρεπτο να παραμείνει ο άνθρωπος σε μια 
απαισιόδοξη μοιρολατρία και το χάος και η κρίση, που επικρατεί, 
λογίζονται ως ευκαιρίες για μια νέα κοσμογονία208.  

Ο ρόλος της γυναίκας σ’ αυτό το νέο ξεκίνημα είναι, σύμφωνα με το 
περιοδικό, καίριας σημασίας και εξαιρετικής σπουδαιότητας. Ξεκινώντας 
από την ανάγκη να εντοπιστούν τα πρωταρχικά αίτια αυτής της 
πολυμέτωπης αποτυχίας, που μαστίζει την ανθρωπότητα στα 
μεταπολεμικά χρόνια, το περιοδικό επισημαίνει το χρέος αλλά και την 
ανάγκη του γυναικείου φύλου, να τα αναζητήσει και να προσφέρει τη 
λύση τους στην κοινωνία. Καθώς το χάος, η ακαταστασία και ο φόβος δεν 
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Ιανουάριος 1954, σ.98-99. 
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Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.146-147. 
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ταιριάζουν στην ψυχοσύνθεση της γυναίκας, η αναζήτηση της σιγουριάς, 
της τάξης, της χαράς και της ομορφιάς της ζωής, θα την οδηγήσουν 
ασφαλέστερα στον σκοπό της209. 

Το πρώτο βήμα για τη διόρθωση του κακού, δηλαδή η αναζήτηση των 
αιτιών της αποτυχίας του ανθρώπου, κατά τη διάρκεια του χρυσού αιώνα 
της τεχνικής προόδου, πρέπει να γίνει με ειλικρίνεια. Κάθε είδους ψεύτικη 
αιτιολόγηση επιφέρει βαρύτατες συνέπειες. Και η αλήθεια, κατά τον 
«Κόσμο της Ελληνίδος» εντοπίζεται στην έλλειψη του πνευματικού 
πολιτισμού. Η πνευματική εξαθλίωση της ανθρωπότητας, η πνευματική 
αποτυχία, είναι παρούσα μέσα σε μια πρωτόγνωρη άνθιση του τεχνικού 
πολιτισμού, επειδή ο πνευματικός προσανατολισμός του ανθρώπου είχε 
υπόβαθρο λαθεμένο και ψεύτικο.  

Κατά το περιοδικό, η ρίζα του κακού εντοπίζεται δύο με τρεις αιώνες 
πριν, όταν άρχισε να εξαπολύεται μια βίαιη και ολόπλευρη επίθεση, με 
σκοπό το ξερίζωμα κάθε πνευματικής αξίας, μέσα από την ψυχή του 
ανθρώπου, στο όνομα μιας απερίφραστης και ακραιφνούς αρνήσεως. 
Άρχισε ένας συστηματικός πόλεμος για την εκρίζωση της χριστιανικής 
πίστης από τους λαούς, που με την πίστη είχαν δει το φως του 
πολιτισμού210. Αποτέλεσμα αυτού του πνευματικού πολέμου, ώστε να 
εξοβελιστεί η πίστη από την ψυχή του ανθρώπου, είναι τόσο ο τελευταίος 
πόλεμος όσο και η εξαχρείωση του πολιτισμού, που βιώνει ο 
μεταπολεμικός άνθρωπος.  

Η διαπίστωση αυτή οδηγεί ταυτόχρονα και στην έξοδο από την 
πνευματική χρεωκοπία. Σύμφωνα με τον «Κόσμο της Ελληνίδος», η 
πνευματική αναγέννηση της Ελλάδας, αλλά και η αναγέννηση όλου του 
κόσμου, θα έρθει με την στήριξη του πνευματικού πολιτισμού και την 
στροφή του προς την καινούργια ζωή, της αλήθειας, της χαράς και του 
γνήσιου πολιτισμού, με την προσήλωση στις πνευματικές αξίες. Ο 
«Κόσμος της Ελληνίδος» δεν μπορεί παρά να είναι μαζί με τους 
πρωτοπόρους στις εκδηλώσεις του πολιτισμού και να ενώνει τη φωνή του 
με τις φωνές που αναγγέλλουν την πνευματική αναγέννηση και 
μάχονται γι’ αυτή, με όλες τους τις δυνάμεις211.   

                                                           
209Μελίτης Π., «Ατενίζοντας την εποχή μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1954, σ.146-147. 
210 Μελίτης Π., «Να νοιώσωμε την εποχή μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, 

Αθήνα, Μάιος 1954, σ.290-291. 
211 Μελίτης Π., «Να νοιώσωμε την εποχή μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, 

Αθήνα, Μάιος 1954, σ.290-291. 
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2. Εκδοτικά χαρακτηριστικά   
α) Εξώφυλλο 

Κατά την περίοδο 1953 μέχρι 1967 που ερευνούμε, η διακόσμηση των 
εξωφύλλων των τευχών παρέμεινε η ίδια. Ο τίτλος, με κεφαλαία 
γράμματα, που παραπέμπουν σε αρχαιοελληνική γραμματοσειρά, είναι 
τοποθετημένος στο κέντρο στο πάνω μέρος της σελίδας. Δεξιά, κάτω από 
τον τίτλο, μέσα σε πλαίσιο με μικρά διακοσμητικά φύλλα ή άνθη σε 
μαύρο χρώμα, υπάρχει πάντα μια επιλογή άρθρων, από τα περιεχόμενα 
του κάθε τεύχους, με τον τίτλο και τον συγγραφέα τους, χωρίς αναφορά 
στις σελίδες του κάθε άρθρου. Αριστερά αυτού του πλαισίου, δίνονται τα 
στοιχεία του κάθε τεύχους: ο μήνας, το έτος, ο αριθμός τεύχους, 
διατηρώντας συνεχόμενη αρίθμηση από το πρώτο τεύχος. Στην κάτω 
δεξιά γωνία, κάτω από τον πίνακα περιεχομένων, αναγράφεται η τιμή 
του τεύχους212. Ολόκληρο το εξώφυλλο περιβάλλεται από πλαίσιο, 
διαφορετικού κάθε φορά χρώματος, στο οποίο εναλλάσσονται μαίανδροι 
και αστεροειδή λουλούδια, σε χρώμα λευκό.  

 
β)  Οπισθόφυλλο  

Τα οπισθόφυλλα χρησιμοποιούνται για την προβολή χρήσιμων 
βιβλίων. Επικρατούν κατά κύριο λόγο τα βιβλία του ψυχιάτρου Αρ. 
Ασπιώτη, Ψυχολογία και Ζωή του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας και 
Ψυχικής Υγιεινής. Αρκετά συχνά προβάλλονται τα εκπαιδευτήρια «Αι 
Αθήναι» καθώς και τα περιοδικά του Ελληνικού Φωτός, όπως η 
«Συζήτησις». Όχι σπάνια υπάρχουν και ανακοινώσεις προς τις 
συνδρομήτριες του «Κόσμου της Ελληνίδος», με στόχο την διεύρυνση των 
συνδρομητριών του περιοδικού. Μερικές φορές φιλοξενούνται και 
διαφημίσεις για προϊόντα διατροφής ή ηλεκτρικές συσκευές, ή ακόμα και 
για ταξιδιωτικούς προορισμούς.  

Ο,τιδήποτε  αναγράφεται στο οπισθόφυλλο πλαισιώνεται από λεπτό 
περίγραμμα, μιας ή δυο γραμμών, του ιδίου χρώματος με το εξώφυλλο.
   

                                                           
212 Η τιμή πώλησης των περιοδικών αντικατοπτρίζει την πορεία της νομισματικής 

αξίας της δραχμής: α) Νοέμβριος 1953 – Απρίλιος 1954: 5.000 δρχ. το τεύχος.  
    β) Μάιος 1954 – Οκτώβριος 1956: 5 δρχ.  
    γ) Νοέμβριος 1956 – Δεκέμβριος 1963: 6 δρχ.  
    δ) Ιανουάριος 1964 – Δεκέμβριος 1967: 8 δρχ. το τεύχος. 
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γ) Εσωτερικά φύλλα 

Όλα τα τεύχη του περιοδικού είναι τυπωμένα σε κανονικό χαρτί 
διαστάσεων 21χ28εκ. Η έκδοση στο εσωτερικό είναι πάντα ασπρόμαυρη, 
συμπεριλαμβανομένων και των φωτογραφιών και των σκίτσων των 
άρθρων. Η στοιχειοθεσία των άρθρων εναλλάσσεται μεταξύ της δίστηλης 
και της τρίστηλης μορφής. Στα κενά μεταξύ των άρθρων συναντάμε 
μικρά σκίτσα, άλλοτε σχετικά με το θέμα του άρθρου κι άλλοτε απλώς 
διακοσμητικά213. Από το πρώτο τεύχος τα άρθρα κοσμούνται με 
φωτογραφίες σχετικές με το θέμα που πραγματεύονται, χωρίς αυτό να 
αποτελεί κανόνα για όλα τα άρθρα και χωρίς η εικόνα να είναι το βασικό 
χαρακτηριστικό του περιοδικού. Χρησιμοποιείται με μέτρο διακόπτοντας 
την μονοτονία του κειμένου. 

Από την έναρξη της έκδοσης του περιοδικού οι σελίδες των τευχών 
αριθμούνται συνεχόμενα ανά έτος, ώστε στο τέλος του κάθε έτους να 
συγκροτούν έναν ενιαίο τόμο. Η αρίθμηση ξεκινά από την 1η σελίδα του 
Ιανουαρίου κάθε χρόνου και ολοκληρώνεται στην τελευταία του 
Δεκεμβρίου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας 
του «Κόσμου της Ελληνίδος», τα τεύχη ήταν πολυσέλιδα, κατά μέσο όρο 
περίπου 45 με 50 σελίδες κάθε μήνα, ενώ το 1967, το τελευταίο έτος της 
έρευνας μας, τα τεύχη αριθμούν 25 με 30 σελίδες ανά μήνα. 

Το εσωτερικό μέρος του εξώφυλλου είναι χωρισμένο σε τρία τμήματα, 
οριοθετημένα το καθένα με πλαίσιο. Εκεί παραθέτονται σταθερά οι 
εκδοτικές πληροφορίες του περιοδικού. Στο πρώτο αναγράφεται ο πλήρης 
τίτλος του περιοδικού, ο φορέας του οποίου είναι όργανο και τα στοιχεία 
του Ινστιτούτου υπό την επιμέλεια του οποίου εκδίδεται. Δίνονται 
πληροφορίες για την περιοδικότητα της έκδοσης, τη διεύθυνση των 
γραφείων και τα τηλέφωνα, το κόστος της ετήσιας συνδρομής εσωτερικού 
και εξωτερικού, την τιμή του τεύχους, τα στοιχεία του υπεύθυνου που 
δέχεται τις παραγγελίες και τα εμβάσματα και δηλώνεται ότι δεν 
επιστρέφονται τα χειρόγραφα που αποστέλλονται στο περιοδικό για 
δημοσίευση. Στο δεύτερο τμήμα αναγράφονται τα περιεχόμενα του κάθε 
τεύχους. Δίνεται πλήρης ο τίτλος του άρθρου, ο συγγραφέας και η σελίδα 
στην οποία βρίσκεται το άρθρο. Τέλος στο τελευταίο τμήμα αναγράφεται 
πάλι ο τίτλος του περιοδικού, τα ονόματα και τα στοιχεία των υπευθύνων 

                                                           
213 Για παράδειγμα χριστουγεννιάτικα στολίδια όταν τα άρθρα αναφέρονται στα 

Χριστούγεννα ή μικρά λουλούδια ή καλάθια ή αστέρια σε διάφορα άλλα άρθρα. 
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έκδοσης και τυπογραφείου καθώς και η διεύθυνση και το τηλέφωνο του 
εκδοτικού οίκου. 

Γενικά όλα τα εκδοτικά χαρακτηριστικά του περιοδικού παραπέμπουν 
σε επαγγελματική έκδοση, με στοιχειοθετημένη και επαγγελματική 
επεξεργασία, από το πρώτο του τεύχος, η οποία διατηρείται η ίδια μέχρι 
το τελευταίο τεύχος της παρούσας έρευνας. 
 
δ) Η δομή της ύλης 

Στο σύνολο των τευχών που ερευνούμε, παρατηρείται συνέχεια και 
σταθερότητα στα θέματα με τα οποία ασχολείται το περιοδικό, όπως 
φαίνεται από τη σταθερή παρουσία στηλών από το 1ο ως το 144ο τεύχος. 
Οι προσθαφαιρέσεις που σημειώνονται δεν είναι τέτοιας ευρύτητας, ώστε 
να γίνεται λόγος για αλλαγή της δομής της ύλης του, αλλά εντάσσονται 
στα πλαίσια του εμπλουτισμού και της βελτίωσής της. 

Ο κύριος κορμός της ύλης αναπτύσσεται στους θεματικούς άξονες που 
αφορούν στην ψυχολογία της γυναίκας, τους παιδαγωγικούς 
προβληματισμούς της, τη δράση της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας 
και την κοινωνική και πολιτιστική ζωή της. 

Η στήλη «Ψυχολογία της γυναίκας» ασχολείται με θέματα της 
γυναικείας ψυχολογίας, κυρίως σε συνάρτηση με προβλήματα και θέματα 
συζυγικής και οικογενειακής ζωής. 

Παιδαγωγικής φύσεως θέματα, που ανταποκρίνονται στις ανησυχίες 
και τους προβληματισμούς των μητέρων και φροντίζουν να τις 
διαφωτίζουν για τα νεότερα ρεύματα της παιδαγωγικής παρέχουν οι 
στήλες «Γύρω στο παιδί και την οικογένεια» ή «Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο», «Η γωνιά της μητέρας», «Από το φροντιστήριο των μητέρων». 

Δημοσιεύματα που αφορούν στην Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια και 
ενημερώνουν και καταρτίζουν για την άσκηση της οργανωμένης 
κοινωνικής αλληλεγγύης, εντάσσονται στη στήλη με το γενικό τίτλο 
«Κοινωνική πρόνοια». 

Στις στήλες που παρέχουν ψυχαγωγία και ταυτόχρονα επιμόρφωση 
και ενημέρωση εντάσσονται όσες ασχολούνται με την λογοτεχνία, την 
ποίηση, τα βιβλία, τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μουσική, τη 
ζωγραφική, τα εικαστικά («Καλλιτεχνική κίνηση»), τα ταξίδια στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, τη γνωριμία με αρχαιολογικούς χώρους 
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μοναστήρια και μνημεία αρχαιολογικού ή βυζαντινού πολιτισμού («Τόποι 
τουριστικοί και αρχαιολογικοί-Ταξίδια»).  

Οι στήλες που ασχολούνται με κείμενα της αρχαιοελληνικής 
γραμματείας («Από την πνευματική μας κληρονομιά»), πατερικά ή 
αγιογραφικά («Η ζωή του κύκλου μας») καθώς και τα επιστημονικά 
άρθρα, παρέχουν γνώσεις, επιμόρφωση και πνευματική καλλιέργεια, 
εναλλάσσονται και δεν έχουν σταθερή και ταυτόχρονη παρουσία σε κάθε 
τεύχος. Η ίδια εναλλαγή παρατηρείται και με τη στήλη που ασχολείται με 
το σπίτι και τη διακόσμηση του («Αισθητική του σπιτιού») κι εκείνη που 
ασχολείται με την ένδυση της γυναίκας («Μόδα»). 

Αντίθετα, η στήλη «Από τη ζωή του μηνός-Απόψεις», που καλύπτει 
την ειδησεογραφία και σχολιάζει την επικαιρότητα, όπως και η στήλη «Τί 
μπορούμε να κάνωμε για σας», που απαντά σε γράμματα των 
αναγνωστών, έχουν μια σταθερή παρουσία και απαντούν στο σύνολο των 
τευχών που ερευνούμε. Σταθερή παρουσία έχει και η στήλη «Μορφές», 
όπου παρουσιάζονται βιογραφίες προσωπικοτήτων. 

Τέλος, υπό το γενικό τίτλο «Διάφορα άρθρα» το περιοδικό ασχολείται 
με θέματα ποικίλης θεματολογίας, που δεν εντάσσονται σε καμιά από τις 
ειδικές κατηγορίες άρθρων. 

 
3. Ο ρόλος της εικόνας 

α) Εικόνες και σκίτσα των άρθρων 

Η εικόνα έχει σημαίνουσα βαρύτητα στη μετάδοση των μηνυμάτων 
ενός κειμένου. Στον «Κόσμο της Ελληνίδος» το οπτικό μήνυμα 
αποτυπώνεται κατά κύριο λόγο με ασπρόμαυρα σκίτσα και φωτογραφίες. 
Απουσιάζουν διχρωμίες ή πολυχρωμίες. Στα εξώφυλλά των τευχών που 
ερευνούμε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά διακοσμητικά μονόχρωμα 
σχέδια, ενώ στα οπισθόφυλλα απαντούν σκίτσα, κάθε φορά που 
διαφημίζεται κάποιο προϊόν.  

Τα σκίτσα και οι φωτογραφίες που κοσμούν τις εσωτερικές σελίδες του 
περιοδικού έχουν πάντα σχέση με το θέμα του άρθρου που συνοδεύουν, 
επιτελώντας μια επιτυχή σύζευξη λόγου και εικόνας. Εξαίρεση 
αποτελούν τα μικρά διακοσμητικά σκίτσα, συνήθως με άνθη, που 
καλύπτουν τον κενό χώρο, όταν δημιουργείται μεταξύ των άρθρων.  

Οι φωτογραφίες δεν είναι ενυπόγραφες. Σπάνια αναφέρεται η πηγή 
προέλευσή τους, αλλά συχνά φέρουν επεξηγηματικό υπότιτλο. 
Συμβολικές εικόνες δεν υπάρχουν, ενώ εντοπίζονται σποραδικά 
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συμβολικά σκίτσα, όπως ο σταυρός, ο ιχθύς, ο δικέφαλος αετός ή 
εορταστικά σχέδια όπως καμπάνες, κεριά, αστέρια, χριστουγεννιάτικα 
δέντρα καθώς και σημαίες ή όπλα της εποχής της ελληνικής 
επανάστασης του 1821. 

Φωτογραφίες ή σκίτσα δεν συνοδεύουν απαραίτητα όλα τα άρθρα 
κάθε τεύχους και η παρουσία τους συνολικά σε κάθε τόμο του περιοδικού 
είναι επουσιώδης.  

 
β) Η σχέση λόγου και εικόνας 

Οι φωτογραφίες και τα σκίτσα του περιοδικού αντανακλούν την 
προσπάθεια των εκδοτών του να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 
αναγνωστών και να διευκολύνουν την πρόσληψη του μηνύματος του 
κάθε άρθρου από τους αποδέκτες του. Ταυτόχρονα, κάνοντας χρήση των 
τεχνολογικών μέσων της εποχής214, είναι εμφανής η προσπάθειά τους να 
προβάλλουν τη φύση, τα μνημεία και της ομορφιές της χώρας, να φέρουν 
σε επαφή το αναγνωστικό κοινό τους με αξιοθέατα και τοπωνύμια χωρών 
του εξωτερικού ή να καλλιεργήσουν την αισθητική του, παρουσιάζοντας 
φωτογραφίες με έργα τέχνης στην στήλη των εικαστικών καλλιτεχνικών 
ειδήσεων. Η μέριμνα για την ενημέρωση, αποτυπώνεται σε φωτογραφίες 
της ειδησεογραφικής ή της καλλιτεχνικής επικαιρότητας (θέατρο, 
κινηματογράφος, εκθέσεις) καθώς και των δράσεων της Χριστιανικής 
Κοινωνικής Πρόνοιας. 

Φωτογραφίες προσώπων, ανδρών ή γυναικών, που προβάλλονται από 
το περιοδικό για τις κοινωφελείς δράστηριότητές τους ή για το έργο τους, 
σε συνδυασμό με την ακεραιότητα του βίου και την πίστη τους, 
συνοδεύουν πάντα τα σχετικά άρθρα. 

Στις περιπτώσεις των επιστημονικών και ιατρικών άρθρων, τα σκίτσα 
ή οι φωτογραφίες που τα συμπληρώνουν, έχουν επεξηγηματικό 
χαρακτήρα και διευκολύνουν στην κατανόηση του κειμένου.  

Αγιογραφίες πλαισιώνουν άρθρα που παρουσιάζουν ναούς, 
μοναστήρια ή εκθέσεις ζωγραφικής.  

Γενικά η χρήση των οπτικών στοιχείων στον «Κόσμο της Ελληνίδος» 
έχει χαρακτήρα συμπληρωματικό και ενισχυτικό της κατανόησης του 
κειμένου των άρθρων και σε κάποιες  περιπτώσεις επεξηγηματικό. 

                                                           
214 Οι φωτογραφίες του περιοδικού, κατά την περίοδο που εξετάζουμε, δεν 

διακρίνονται για την καλή ποιότητα ανάλυσης και ευκρίνειας. 
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4. Η γλώσσα του περιοδικού 

Καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που μελετούμε, η επίσημη γραπτή 
γλώσσα στη δημόσια ζωή της χώρας, ήταν η καθαρεύουσα. Ο «Κόσμος 
της Ελληνίδος» διατηρεί μόνον ορισμένους γραμματικούς της τύπους 
όπως, για παράδειγμα, το τελικό «ν», στην αιτιατική ενικού ουσιαστικών 
και επιθέτων, την κατάληξη «–ις» στην ονομαστική των τριτόκλιτων 
θηλυκών και την κατάληξη «–η» των ρημάτων στον μέλλοντα και την 
υποτακτική . Το σύνολο των άρθρων είναι γραμμένα στην δημοτική, την 
οποία κατανοεί η μέση Ελληνίδα της εποχής.  

Οι μεταφράσεις των ξενόγλωσσων κειμένων, κυρίως αγγλικών ή 
γαλλικών, φέρουν την υπογραφή κάποιου συνεργάτη του περιοδικού ή 
κάποιου επιστήμονα, που γνωστοποιεί στο ευρύτερο ελληνικό κοινό 
απόψεις της επιστήμης του, διατυπωμένες από συναδέλφους του στο 
εξωτερικό. Το όνομα τού μεταφραστή δεν δηλώνεται πάντα. Άλλοτε 
δίνονται μόνο τα αρχικά του κι άλλοτε διατηρεί την ανωνυμία του. 

Τα ονοματεπώνυμα, τα τοπωνύμια καθώς και ξενόγλωσσοι 
επιστημονικοί όροι, είτε αποδίδονται στην ελληνική, είτε διατηρούν την 
ξενόγλωσση εκφορά τους, με ελληνικούς χαρακτήρες. Πιο σπάνια, 
αποδίδονται αυτούσιοι οι όροι στα αγγλικά ή τα γαλλικά, με λατινικούς 
χαρακτήρες. 

Κείμενα της αρχαιοελληνικής γραμματείας, παρατίθενται στο 
πρωτότυπο και δίπλα η μετάφρασή τους στα νέα ελληνικά. 
Αποσπάσματα λογοτεχνικών ή ιστορικών βιβλίων, Ελλήνων 
συγγραφέων, ποικίλων ιστορικών περιόδων, παρατίθενται αυτούσια. Η 
επιλογή τους όμως είναι προσεκτική, ώστε να γίνονται εύκολα αντιληπτά 
και κατανοητά από τις αναγνώστριες του περιοδικού. Στην παράθεση 
πατερικών κειμένων, ακολουθείται η ίδια τακτική με τα κείμενα της 
αρχαιοελληνικής γραμματείας. Παρατίθεται το πρωτότυπο και ακολουθεί 
η μετάφραση στα νέα ελληνικά. Αγιογραφικά χωρία, τόσο από την 
Παλαιά Διαθήκη, όσο και από την Καινή, εντοπίζονται διάσπαρτα μέσα 
στα άρθρα του «Κόσμου της Ελληνίδος». Τα χωρία δεν μεταφράζονται, 
αλλά ακόμα κι αν δεν είναι γνωστά ή κατανοητά από το αναγνωστικό 
κοινό, το νόημα τους εύκολα συνάγεται από τα συμφραζόμενα. 

Η επιλογή των εκδοτών του «Κόσμου της Ελληνίδος» να 
χρησιμοποιείται στην αρθρογραφία του περιοδικού η καθομιλουμένη, η 
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ζωντανή γλώσσα του λαού, δείχνει το ενδιαφέρον τους για την άμεση 
πρόσληψη των μηνυμάτων του περιοδικού, από τους αναγνώστες του215. 
 

5. Οι αρθρογράφοι 

Οι αρθρογράφοι του περιοδικού, που στην έρευνά μας αποτελούν τους 
πομπούς του μηνύματος του περιοδικού, παρουσιάζουν ποικίλα 
χαρακτηριστικά. Υπερτερούν αριθμητικά οι γυναίκες ελληνικής 
καταγωγής, ενώ δεν είναι ευκαταφρόνητος και ο αριθμός των ανδρών, με 
ποικίλες ιδιότητες, όπως καθηγητές πανεπιστημίου, της Ελλάδας ή του 
εξωτερικού και σπανιότερα κληρικοί. 

Στο περιοδικό υπάρχουν μόνιμοι αρθρογράφοι, μεγάλος αριθμός 
υπογράφουν με ψευδώνυμο ή μόνο με τα αρχικά του ονόματός τους. 
Πολλά άρθρα εξάλλου είναι ανώνυμα. 

Η παρουσία ξένων αρθρογράφων είναι έντονη και φέρνει την 
ελληνίδα αναγνώστρια σε επαφή με χώρες του εξωτερικού, κυρίως από 
την Ευρώπη και την Αμερική, διευρύνοντας τους ορίζοντές της.  

 
6. Οι αναγνώστες 

Το περιοδικό, ως όργανο του «Κέντρου κοινωνικής μορφώσεως της 
Ελληνίδος», απευθύνεται στη γυναίκα της μεταπολεμικής εποχής με 
σκοπό να της προσφέρει ψυχαγωγία αλλά, κυρίως, αγωγή και 
επιμόρφωση, που θα τη βοηθήσει να ανυψωθεί πνευματικά ώστε στη 
συνέχεια η ίδια, να συνεισφέρει στην πνευματική ανύψωση της 
κοινωνίας216. 

Απευθύνεται στις γυναίκες-μέλη των κύκλων, που παρακολουθούν τα 
μαθήματα του «Κέντρου κοινωνικής μορφώσεως της Ελληνίδος» με στόχο 
την επαρκή εκπαίδευσή τους, ώστε να λάβουν τα απαραίτητα εφόδια, για 
να διευθύνουν αργότερα τους κύκλους γυναικείας αγωγής και 
μορφώσεως217. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούμε 
                                                           

215 Δ. Κούκουρα, Εκκλησία, σ.98-99: «...Το μήνυμα της Εκκλησίας μας παραμένει 
πάντοτε αναλλοίωτο... Οι υπόλοιποι παράγοντες που συντελούν στη μετάδοση, πρόσληψη 
και αποδοχή του λόγου/μηνύματος ή και της πίστης/πρότασης της Εκκλησίας μας, 
μεταβάλλονται μέσα στο χρόνο και οφείλουν να προσαρμόζονται στα μέτρα της κάθε 
εποχής, εφ’ όσον το ζητούμενο παραμένει πάντοτε η επικοινωνία...». 

216 Δημητριάδου Ν. Νίνα, «Η κοινωνική μόρφωσις της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.9-10. 

217 Δημητριάδου Ν. Νίνα, «Η κοινωνική μόρφωσις της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.9-10. 
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κυρίως από τη στήλη «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», το περιοδικό 
απευθύνεται και σε ένα ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, το οποίο έχει 
πνευματικά ενδιαφέροντα, αλλά δεν δραστηριοποιείται σε κανέναν από 
τους συλλόγους της Αδελφότητας ή του «Ελληνικού Φωτός», κυρίως λόγω 
της διαμονής του μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.  

Οι αναγνώστριες του «Κόσμου της Ελληνίδος» είναι γυναίκες κάθε 
ηλικίας και ποικίλων μορφωτικών επιπέδων. Οι νέες γυναίκες, που 
κάνουν τα πρώτα βήματα στη ζωή, προσπαθώντας να κερδίσουν τη θέση 
τους μέσα σ’ αυτή ως σύζυγοι, μητέρες, εργαζόμενες ή εθελόντριες της 
χριστιανικής κοινωνικής πρόνοιας αποτελούν τον κύριο κορμό των 
αναγνωστριών του περιοδικού, εφόσον η πλειοψηφία των άρθρων είναι 
αφιερωμένη σε ανάλογη θεματολογία. Δεν λείπουν όμως και άρθρα που 
απευθύνονται σε νεαρές γυναίκες, οι οποίες αναζητούν τον 
επαγγελματικό τους δρόμο, είναι μαθήτριες ή σπουδάζουν στην ανώτερη 
εκπαίδευση ή βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για τον γάμο. Για 
τις μαθήτριες και τις φοιτήτριες μάλιστα, προβλέπεται ειδική εκπτωτική 
συνδρομή218. Από τις σελίδες του περιοδικού δεν απουσιάζουν και οι 
στήλες που ψυχαγωγούν τα παιδιά, προσφέροντας παραμύθια ή 
παιχνίδια και σπαζοκεφαλιές.  

Ο απλός και κατανοητός λόγος των άρθρων, ακόμα και εκείνων που 
διαπραγματεύονται επιστημονικά θέματα, επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι 
το περιοδικό απευθύνονταν σε αποδέκτες μέσου μορφωτικού επιπέδου. Η 
ποικιλία των θεμάτων με τα οποία ασχολούνται οι αρθρογράφοι του 
περιοδικού (λογοτεχνία, ποίηση, παιδαγωγικά, κοινωνικά, επιστημονικά, 
ιατρικά, ιστορικά, καλλιτεχνικά κ.α.) οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι 
αναγνώστριες του «Κόσμου της Ελληνίδος» είχαν ποικίλα και 
πολύπλευρα ενδιαφέροντα, τα οποία το περιοδικό αποσκοπούσε να 
καλλιεργήσει και να διευρύνει.  

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» απευθύνεται και στις Ελληνίδες του 
εξωτερικού219. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνονται στο εσώφυλλο των 
τευχών του, γίνονται δεκτές συνδρομές από το εξωτερικό σε δολάρια, 

                                                           
218 Η σχετική ενημέρωση καταγράφεται στο εσωτερικό των εξωφύλλων, όπου 

δίνονται και τα υπόλοιπα στοιχεία για τις συνδρομές (ποσά που αντιστοιχούν στις 
συνδρομές του εσωτερικού, του εξωτερικού και της Κύπρου και οι αντίστοιχες 
διευθύνσεις όπου μπορούν να αποσταλούν). 

219 Henri Berger, Μφρ. Ελένη Κουλουμπαρίτση, Βελγικό Κογκό, «Η ζωή είναι η πιο 
ωραία περιπέτεια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.26, Αθήνα, Φεβρουάριος 1956, σ.78, 
μετάφραση που έστειλε στο περιοδικό μια ελληνίδα συνδρομήτρια της διασποράς. 
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λίρες Αγγλίας και λίρες Κύπρου. Επιπλέον επιστολές και άρθρα, που 
κατά καιρούς φιλοξενούνται στις σελίδες του, έρχονται από χώρες της 
Ευρώπης, την Αμερική και κυρίως την Κύπρο. Στην Κύπρο άλλωστε 
υπάρχει και μόνιμη συνεργάτης του περιοδικού, υπεύθυνη για τις 
συνδρομές και τις απαραίτητες διεκπεραιώσεις. Αξιοσημείωτο είναι το 
γεγονός ότι κατά τη διάρκεια των πολιτικών αναταραχών στην Κύπρο, η 
Βρετανική κυβέρνηση επέβαλε την αναγκαστική παύση κυκλοφορίας του 
περιοδικού στο νησί220, με αποτέλεσμα να διακοπεί η επικοινωνία με τις 
γυναίκες της Κύπρου. Μετά τον απελευθερωτικό αγώνα και την αίσια 
έκβασή του, η επικοινωνία και η αποστολή του περιοδικού 
αποκαταστάθηκε και χαιρετίστηκε με χαρά και ενθουσιασμό από τις 
Ελληνίδες συνεργάτριες221. 

Τέλος, επισημάνεται ότι στο αναγνωστικό κοινό του «Κόσμου της 
Ελληνίδος» συγκαταλέγονται και άντρες. Η υπενθύμιση για την 
ανανέωση της συνδρομής απευθύνεται «εις τους κ.κ. Συνδρομητάς και 
Συνδρομητρίας»222, ενώ επιστολές ανδρών, που φιλοξενούνται στη στήλη 
«Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;»223, επιβεβαιώνουν την παρατήρηση.  

                                                           
220 Μ.Β.Κ., «Τί θα κερδίσουν;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.39, Αθήνα, Μάιος 1957, 

σ.193: «...Αν οι αρχές της νήσου επείσθησαν ότι το περιοδικό μας δεν θα μπορούσε ν’ 
απομακρυνθή από ωρισμένες γραμμές που έχει θέσει και που φαίνονται ενοχλητικές σ’ 
αυτές, τότε... θάπρεπε να χαρούμε γι’ αυτό. Και θα χαιρόμαστε πραγματικά αν δεν μας 
συγκρατούσε η σκέψις των τόσων μας αναγνωστριών και αναγνωστών της Κύπρου... 
εκφράζουμε τη μεγάλη μας ελπίδα: πως δεν θα είναι μακρυά η μέρα που δεν θάχουν να 
δίνουν λόγο σε ξένους κυριάρχους... γίνεται περισσότερο πεποίθησις και βεβαιότης, όσο 
βλέπομε τη Βρετανική διοίκησι ν’ αναγκάζεται να εφαρμόζη μέτρα σαν αυτό... δεν κάνουν 
παρά ν’ αποδεικνύουν την αδυναμία αυτών που τα επιβάλλουν να στηρίξουν σε 
σταθερώτερες βάσεις την κυριαρχία τους... ποτέ οι περιορισμοί και η βία δεν στάθηκαν 
ικανά να δεσμεύσουν τη σκέψι των ανθρώπων...» 

221 Η Διεύθυνσις του «Κόσμου της Ελληνίδος», «Προς τας συνδρομητρίας της 
Κύπρου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.224: «Με πολλήν χαράν 
επικοινωνούμεν και πάλιν, δια του παρόντος τεύχους, με τας αγαπητάς συνδρομητρίας και 
τους συνδρομητάς της ελευθέρας πλέον Κύπρου μας, ύστερα από την επιβληθείσαν από 
του Μαΐου 1957 διακοπήν της αποστολής του Κόσμου της Ελληνίδος. Το παρόν τεύχος 
αποστέλλεται εις όλους τους μέχρι του 1957 συνδρομητάς μας. Επειδή δε δεν γνωρίζομεν, 
εάν εν τω μεταξύ έχουν επέλθει μεταβολαί, παρακαλούμεν όπως οι λαμβάνοντες τον 
Κόσμο της Ελληνίδο και επιθυμούντες να συνεχισθή η αποστολή του, μας ειδοποιήσουν 
σχετικώς, καταθέτοντες την εκ Λίρας Αγγλίας 1.0.0 συνδρομήν των δια το 1959 (ή σελίνια 
10 διά το από Ιουνίου μέχρι Δεκεμβρίου 1959 χρονικόν διάστημα) εις την Καν Κικίτσαν 
Σολομωνίδου (Δικηγόρου) Τ.Κ. 60, Λεμεσόν». 

222 Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, Ιανουάριος 1959, σ.48 
223 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.50, 

Αθήνα, Ιούνιος 1958, σ.288. 
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Η έγκαιρη και ταχεία καταβολή της συνδρομής πολλαπλασιάζει την 
αποτελεσματικότητα στη διανομή του περιοδικού και γι’ αυτό συχνά 
γίνονται ανάλογες εκκλήσεις224. Η έκδοση του «Κόσμου της Ελληνίδος» το 
1953 ξεκίνησε με 3.000 φύλλα και εκτινάχτηκε στα 10.000 φύλλα το 1959, 
σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει ο Maczewski225. 
 

7. Αγιογραφική τεκμηρίωση 

 Στην ανάπτυξη των άρθρων υπάρχουν πολλές βιβλικές παραπομπές 
που τεκμηριώνουν το περιεχόμενο και μεταδίδουν τις ευαγγελικές αρχές. 
Παρακάτω παρατίθενται τα αγιογραφικά χωρία που περιλαμβάνονται 
στα σχετικά άρθρα που αναφέρονται στους κοινωνικούς ρόλους των 
αποδεκτών του περιοδικού, σύμφωνα με την δομή του κεφαλαίου Δ’. 
 

Η γυναίκα στον γάμο και τη συζυγία  

Ματθ. 4,4: οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος 
Ματθ. 5,24: «ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ 

ὕπαγε πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν 
πρόσφερε τὸ δῶρόν σου» 

Ματθ. 5,25: «Ἴσθι εὐνοῶν τῷ ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾿ 
αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ καὶ ὁ κριτής σε 
παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ 

Ματθ. 5, 27-32: «Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη·οὐ μοιχεύσεις. 28ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν 
ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτὴν ἤδη 
ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ. 29Εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός σου ὁ 
δεξιὸς σκανδαλίζει σε, ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ 
σοι ἵνα ἀπόληται ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου 
βληθῇ εἰς γέενναν. 30καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε, 
ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ· συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται 
ἓν τῶν μελῶν σου καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου εἰς γέενναν ἀπέλθῃ. 
31Ἐρρέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ 
ἀποστάσιον. 32ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ἀπολύων τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ αὐτὴν μοιχευθῆναι, καὶ ὃς 
ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.» 

                                                           
224 Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.26, Αθήνα, Φεβρουάριος 1956, σ.96: «Παρακαλούνται 

οι κ.κ. συνδρομηταί, οι οποίοι δεν ανανέωσαν ακόμη την συνδρομήν των δια το 1956, όπως 
επισπεύσουν την καταβολήν τους δια να διευκολυνθή η απρόσκοπτος έκδοσις του 
περιοδικού. Ετήσια συνδρομή 1956 δρχ. 50 – Διά το εξωτερικόν δολ. 3». 

225 Maczewski, Η Κίνηση, σ.298-299 
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Ματθ. 6,12: «Καὶ ἅφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν 
τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». 

Ματθ. 6,33: «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν [τοῦ θεοῦ] καὶ τὴν 
δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.» 

Ματθ. 9,16-17: «οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ 
παλαιῷ· αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου καὶ χεῖρον 
σχίσμα γίνεται. 17οὐδὲ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς· 
εἰ δὲ μή γε, ῥήγνυνται οἱ ἀσκοὶ καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ ἀσκοὶ 
ἀπόλλυνται· ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ 
ἀμφότεροι συντηροῦνται.» 

Ματθ. 11,12: «ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.» 

Ματθ. 11,30: «ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν 
ἐστιν» 

Ματθ. 14,31: «ὀλιγόπιστε, εἰς τί ἐδίστασας;» 
Ματθ. 19,5: «ἕνεκα τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν 

μητέρα καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 
σάρκα μίαν» 

Ματθ. 19,8-9: «8Λέγει αὐτοῖς· ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν 
ἐπέτρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν· ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ 
γέγονεν οὕτω. 9Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 
μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· καὶ ὁ ἀπολελυμένην 
γαμήσας μοιχᾶται.» και Ματθ. 5,31-32: «31Ἐρρέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι 
ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ 
αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.». 

Μαρκ. 6,31: «καὶ λέγει αὐτοῖς· δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ’ ἰδίαν εἰς ἔρημον 
τόπον καὶ ἀναπαύσασθε ὀλίγον. ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ 
ὑπάγοντες πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν εὐκαίρουν.» 

Μαρκ. 6,34-44: περιγράφει το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχιλίων 
Μαρκ. 8, 35: «ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι ἀπολέσει αὐτήν· ὃς 

δ’ ἂν ἀπολέσει τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου 
σώσει αὐτήν.» 

Λουκ. 1,38: «ἰδοὺ ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου.» 
Λουκ. 7,47: «ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησεν πολύ» 
Λουκ. 24,5-6: «τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν; 6οὐκ ἔστιν ὧδε, ἀλλ’ 

ἠγέρθη.» 
Ιω. 2,1-11 
Ιω. 7,10-11: «10ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς 

σε κατέκρινεν; 11ἡ δὲ εἶπεν· Οὐδείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ 
ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.» 

Ιω.13, 34-35: «Ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς 
ἠγάπησα ὑμᾶς ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 35ἐν τούτῳ 
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γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν 
ἀλλήλοις.» 

Ιω. 15,2: «πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ 
καρπὸν φέρον καθαίρει αὐτὸ ἵνα καρπὸν πλείονα φέρῃ» 

Α’ Κορ. 3,16: «Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς θεοῦ ἐστε καὶ τὸ πνεῦμα τοῦ θεοῦ οἰκεῖ 
ἐν ὑμῖν;» 

Α’ Κορ. 7,5: «μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους» 
Α’ Κορ. 9,26: «ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις 

κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.» 
Α’ Κορ. 13,4-8: «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, [ἡ 

ἀγάπη] οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ 
ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ 
ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει. 8Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει·»  

Β΄Κορ. 3,4-6: «Πεποίθησιν δὲ τοιαύτην ἔχομεν διὰ τοῦ Χριστοῦ πρὸς τὸν 
θεόν. 5οὐχ ὅτι ἀφ’ ἑαυτῶν ἱκανοί ἐσμεν λογίσασθαί τι ὡς ἐξ ἑαυτῶν, 
ἀλλ’ ἡ ἱκανότης ἡμῶν ἐκ τοῦ θεοῦ, 6ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμᾶς 
διακόνους καινῆς διαθήκης, οὐ γράμματος ἀλλὰ πνεύματος· τὸ γὰρ 
γράμμα ἀποκτέννει, τὸ δὲ πνεῦμα ζῳοποιεῖ.»  

Β΄Κορ. 5,17-19: «ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ, καινὴ κτίσις· τὰ ἀρχαῖα παρῆλθεν, 
ἰδοὺ γέγονεν καινά. 18τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος 
ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τῆς 
καταλλαγῆς, 19ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων 
ἑαυτῷ, μὴ λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος 
ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς.»  

Β΄Κορ. 6,3-7: «Μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν, ἵνα μὴ μωμηθῇ ἡ 
διακονία, 4ἀλλ’ ἐν παντὶ συνιστάντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ διάκονοι, ἐν 
ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στενοχωρίαις, 5ἐν 
πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς, ἐν ἀκαταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, 
ἐν νηστείαις, 6ἐν ἁγνότητι, ἐν γνώσει, ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν 
χρηστότητι, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν ἀγάπῃ ἀνυποκρίτῳ, 7ἐν λόγῳ 
ἀληθείας, ἐν δυνάμει θεοῦ·» 

Β΄ Κορ. 10,4: «τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ 
τῷ Θεῷ πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων·» 

Γαλ. 3,28: «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ.» 

Εφ. 3,20: «ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν» 
Εφ. 4,26-27: «Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ 

παροργισμῷ ὑμῶν, 27μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ» 
Εφ. 5, 21-24: «21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22Αἱ γυναῖκες 

τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, 23ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι 
κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ 
αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 24Ἀλλ' ὥσπερ ἡ ἐκκλησία 
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ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν 
ἐν παντί.». 

Εφ. 5,23-25: «ὅτι ἀνήρ ἐστιν κεφαλὴ τῆς γυναικὸς ὡς καὶ ὁ Χριστὸς κεφαλὴ 
τῆς ἐκκλησίας, αὐτὸς σωτὴρ τοῦ σώματος· 24ἀλλ’ ὡς ἡ ἐκκλησία 
ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτως καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἀνδράσιν ἐν 
παντί. 25Οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
ἠγάπησεν τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς» 

Εφ. 5,28: «οὕτως ὀφείλουσιν [καὶ] οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶν τὰς ἑαυτῶν γυναῖκας 
ὡς τὰ ἑαυτῶν σώματα. ὁ ἀγαπῶν τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν 
ἀγαπᾷ.» 

Εφ. 5,33: «ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα» 
Κολ. 2,21-23: «μὴ ἅψῃ μηδὲ γεύσῃ μηδὲ θίγῃς, 22ἅ ἐστιν πάντα εἰς φθορὰν 

τῇ ἀποχρήσει, κατὰ τὰ ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας τῶν ἀνθρώπων, 
23ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ 
ταπεινοφροσύνῃ [καὶ] ἀφειδίᾳ σώματος, οὐκ ἐν τιμῇ τινι πρὸς 
πλησμονὴν τῆς σαρκός.» 

Α’ Τιμ. 5,13: «ἅμα δὲ καὶ ἀργαὶ μανθάνουσιν περιερχόμεναι τὰς οἰκίας, οὐ 
μόνον δὲ ἀργαὶ ἀλλὰ καὶ φλύαροι καὶ περίεργοι, λαλοῦσαι τὰ μὴ 
δέοντα.»  

Α’ Τιμ. 2, 9-10: «Ὡσαύτως γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ μετὰ αἰδοῦς καὶ 
σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν καὶ χρυσίῳ ἢ 
μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ, 10ἀλλ’ ὃ πρέπει γυναιξὶν 
ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι’ ἔργων ἀγαθῶν» 

Α’ Τιμ. 2,11: «Γυνὴ ἐν ἡσυχίᾳ μανθανέτω ἐν πάσῃ ὑποταγῇ» 
Τιτ. 2,5: «σώφρονας ἁγνὰς οἰκουργοὺς ἀγαθάς» 
Α΄ Πέτρ. 3,1-6: «1Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 

ἵνα καὶ εἴ τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν 
ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 2ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν 
φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 3Ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς 
τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4ἀλλ' ὁ 
κρυπτὸς τῆς καρδίας ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ 
ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ πολυτελές. 5Οὕτω 
γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν 
ἐκόσμουν ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6ὡς Σάρρα 
ὑπήκουσε τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα· 
ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.». 

Α’ Πέτρ. 3, 3-4: «ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως 
χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας 
ἄνθρωπος» 

Α’ Ιω. 4,18: «φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω 
βάλλει τὸν φόβον»  

Αποκ. 21, 1-5: «Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν. ὁ γὰρ πρῶτος 
οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2καὶ 
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τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην 
κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς. 3καὶ ἤκουσα φωνῆς μεγάλης ἐκ τοῦ 
θρόνου λεγούσης· ἰδοὺ ἡ σκηνὴ τοῦ θεοῦ μετὰ τῶν ἀνθρώπων, καὶ 
σκηνώσει μετ’ αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ λαοὶ αὐτοῦ ἔσονται, καὶ αὐτὸς ὁ 
θεὸς μετ’ αὐτῶν ἔσται [αὐτῶν θεός], 4καὶ ἐξαλείψει πᾶν δάκρυον ἐκ 
τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, καὶ ὁ θάνατος οὐκ ἔσται ἔτι οὔτε πένθος 
οὔτε κραυγὴ οὔτε πόνος οὐκ ἔσται ἔτι, [ὅτι] τὰ πρῶτα ἀπῆλθαν. 
5Καὶ εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ θρόνῳ· ἰδοὺ καινὰ ποιῶ πάντα καὶ 
λέγει· γράψον, ὅτι οὗτοι οἱ λόγοι πιστοὶ καὶ ἀληθινοί εἰσιν.» 

 
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
Γεν.1,18: «18Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· 

ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν...» 
Γεν. 1,21-23 
Γεν. 1,23: «καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ 

ἐκ τῆς σαρκός μου·» και Ματθ. 19,6: «Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ 
σὰρξ μία.». 

Γεν. 1,27: «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν 
αὐτόν, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς» 

Γεν. 1,28: «καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ 
πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς» 

Γεν. 1,31: «καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν». 
Γεν. 2,18 
Γεν. 3,20: «καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη 

μήτηρ πάντων τῶν ζώντων» 
Γεν. 3,12: «ἡ γυνή, ἣν ἔδωκας μετ᾿ ἐμοῦ, αὕτη μοι ἔδωκεν ἀπὸ τοῦ ξύλου, 

καὶ ἔφαγον.» 
Γεν. 3,13: «ὁ ὄφις ἠπάτησέ με, καὶ ἔφαγον.»  
Γεν. 3,20: «καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη 

μήτηρ πάντων τῶν ζώντων». 
Κριτ. 11,34-35: 34 Καὶ ἦλθεν ᾿Ιεφθάε εἰς Μασσηφὰ εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ 

ἰδοὺ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἐξεπορεύετο εἰς ὑπάντησιν ἐν τυμπάνοις καὶ 
χοροῖς· καὶ αὕτη ἦν μονογενής, οὐκ ἦν αὐτῷ ἕτερος υἱὸς ἢ θυγάτηρ. 
35 καὶ ἐγένετο ὡς εἶδεν αὐτὴν αὐτός, διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ 
εἶπεν· ἆ ἆ, θυγάτηρ μου, ταραχῇ ἐτάραξάς με καὶ σὺ ἦς ἐν τῷ 
ταράχῳ μου, καὶ ἐγώ εἰμι ἤνοιξα κατὰ σοῦ τὸ στόμα μου πρὸς 
Κύριον καὶ οὐ δυνήσομαι ἀποστρέψαι.» 

Κριτ. 11,36: «ἡ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· πάτερ, ἤνοιξας τὸ στόμα σου πρὸς 
Κύριον; ποίησόν μοι ὃν τρόπον ἐξῆλθεν ἐκ στόματός σου, ἐν τῷ 
ποιῆσαί σοι Κύριον ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν σου ἀπὸ τῶν υἱῶν 
᾿Αμμών.» 
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Κριτ. 11,37: «καὶ ἥδε εἶπε πρὸς τὸν πατέρα αὐτῆς· ποιησάτω δὴ ὁ πατήρ 
μου τὸν λόγον τοῦτον· ἔασόν με δύο μῆνας, καὶ πορεύσομαι καὶ 
καταβήσομαι ἐπὶ τὰ ὄρη καὶ κλαύσομαι ἐπὶ τὰ παρθένιά μου, ἐγώ 
εἰμι καὶ αἱ συνεταιρίδες μου.» 

Κριτ. 11,39: «καὶ ἐγένετο ἐν τέλει τῶν δύο μηνῶν καὶ ἐπέστρεψε πρὸς τὸν 
πατέρα αὐτῆς, καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτῇ εὐχὴν αὐτοῦ, ἣν ηὔξατο· καὶ 
αὕτη οὐκ ἔγνω ἄνδρα. καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα ἐν ᾿Ισραήλ·» 

Ρούθ 1,16-17: «εἶπε δὲ Ρούθ· μὴ ἀπάντησαί μοι τοῦ καταλιπεῖν σε ἢ 
ἀποστρέψαι ὄπισθέν σου· ὅτι σὺ ὅπου ἐὰν πορευθῇς, πορεύσομαι, 
καὶ οὗ ἐὰν αὐλισθῇς, αὐλισθήσομαι· ὁ λαός σου λαός μου, καὶ ὁ 
Θεός σου Θεός μου· 17 καὶ οὗ ἐὰν ἀποθάνῃς, ἀποθανοῦμαι, κἀκεῖ 
ταφήσομαι· τάδε ποιήσαι μοι Κύριος καὶ τάδε προσθείῃ, ὅτι 
θάνατος διαστελεῖ ἀναμέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ.» 

Εσθ. 4,3: «καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς· τί θέλεις, ᾿Εσθήρ; καὶ τί σού ἐστι τὸ 
ἀξίωμα; ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου, καὶ ἔσται σοι.» 

Εσθ. 4,10-12: «εἶπε δὲ ᾿Εσθὴρ πρὸς ᾿Αχραθαῖον· πορεύθητι πρὸς 
Μαρδοχαῖον καὶ εἰπόν, 11 ὅτι τὰ ἔθνη πάντα τῆς βασιλείας 
γινώσκει, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ἢ γυνή, ὃς εἰσελεύσεται πρὸς τὸν 
βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν ἄκλητος, οὐκ ἔστιν αὐτῷ 
σωτηρία· πλὴν ᾧ ἐκτείνῃ ὁ βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ράβδον, οὗτος 
σωθήσεται· κἀγὼ οὐ κέκλημαι εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, εἰσὶν 
αὗται ἡμέραι τριάκοντα. 12 καὶ ἀπήγγειλεν ᾿Αχραθαῖος Μαρδοχαίῳ 
πάντας τοὺς λόγους ᾿Εσθήρ» 

Εσθ. 4,13-14: «καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος πρὸς ᾿Αχραθαῖον· πορεύθητι καὶ εἶπον 
αὐτῇ· ᾿Εσθήρ, μὴ εἴπῃς σεαυτῇ, ὅτι σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ βασιλείᾳ 
παρὰ πάντας τοὺς ᾿Ιουδαίους· 14 ὡς ὅτι ἐὰν παρακούσῃς ἐν τούτῳ 
τῷ καιρῷ, ἄλλοθεν βοήθεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖς ᾿Ιουδαίοις, σὺ δὲ 
καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἀπολεῖσθε· καὶ τίς οἶδεν, εἰ εἰς τὸν 
καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσας;» 

Ψαλμ. 140,3: «μὴ ἐκκλίνῃς τὴν καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ 
προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις σὺν ἀνθρώποις 
ἐργαζομένοις τὴν ἀνομίαν» 

Σοφ. Σειρ. 36,24: «ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ᾿ 
αὐτὸν καὶ στύλον ἀναπαύσεως» 

Παρ. 5,3: «μέλι γὰρ ἀποστάζει ἀπὸ χειλέων γυναικὸς πόρνης,» 
Παρ. 5,3-4: «ἣ πρὸς καιρὸν λιπαίνει σὸν φάρυγγα, 4 ὕστερον μέντοι 

πικρότερον χολῆς εὑρήσεις καὶ ἠκονημένον μᾶλλον μαχαίρας 
διστόμου» 

Παρ. 14,1: «σοφαῖ γυναῖκες ᾠκοδόμησαν οἴκους.» 
Παρ. 29: «Γυναῖκα ἀνδρείαν τίς εὑρήσει; τιμιωτέρα δέ ἐστι λίθων 

πολυτελῶν ἡ τοιαύτη;»  
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Η γυναίκα μητέρα και παιδαγωγός 

 ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
Ματθ. 2,18: «Ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς» 
Ματθ. 5,8: «μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ» 
Ματθ. 5,9: «μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί» 
Ματθ. 5,22: «ὃς δ’ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ· ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ 

συνεδρίῳ·» 
Ματθ. 6,9-13: «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς· ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· 

10ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου· γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ 
καὶ ἐπὶ γῆς· 11τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον· 
12καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς 
ὀφειλέταις ἡμῶν· 13καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ 
ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.» 

Ματθ. 6,26: «ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ ὅτι οὐ σπείρουσιν 
οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά· οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον διαφέρετε αὐτῶν;» 

Ματθ. 7,5: «ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ τὴν δοκόν, 
καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ 
ἀδελφοῦ σου.» 

Ματθ. 7,6: «Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσὶν...» 
Ματθ. 18,3: «ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε 

εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν.» 
Ματθ. 18,6: «Ὃς δ’ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν 

πιστευόντων εἰς ἐμέ» 
Ματθ. 19,14: «ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με» 
Ματθ. 19,20: «δεῦρο ἀκολούθει μοι.!» 
Ματθ. 23,23: «ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον 

καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸ ἔλεος καὶ 
τὴν πίστιν· ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.» 

Λουκ. 4,4: «οὐκ ἐπ’ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος» 
Λουκ. 6,31: «Καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι ποιεῖτε 

αὐτοῖς ὁμοίως.» 
Λουκ. 11,10: «ὁ ζητῶν εὑρίσκει» 
Λουκ. 14,18: «ἀγρὸν ἠγόρασα καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν· 

ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον» 
Ιω. 13,17: «μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά.» 
Ιω. 16,22:  «καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ὑμῶν.» 
Ιω. 21,16: «ποίμαινε τὰ πρόβατά μου» 
Αποκ. 3,21: «Ὁ νικῶν δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς 

κἀγὼ ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ θρόνῳ 
αὐτοῦ.» 

Ρωμ. 10,2: «ζῆλον θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν·» 
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Ρωμ. 12,10: «τῇ τιμῇ ἀλλήλους προηγούμενοι,» 
Ρωμ. 15,2: «ἕκαστος ἡμῶν τῷ πλησίον ἀρεσκέτω εἰς τὸ ἀγαθὸν πρὸς 

οἰκοδομήν» 
Α’ Κορ. 13,4-7: «Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, [ἡ 

ἀγάπη] οὐ περπερεύεται, οὐ φυσιοῦται, 5οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ 
ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, 6οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ 
ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· 7πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 
πάντα ἐλπίζει, πάντα ὑπομένει.» 

Α’ Κορ. 13,13: «πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ 
ἀγάπη.» 

Α’ Κορ. 15,45: «πνεῦμα ζῳοποιοῦν» 
Β΄Κορ. 7,2: «οὐδένα ἠδικήσαμεν» 
Β΄Κορ. 9,6: «ὁ σπείρων ἐπ’ εὐλογίαις ἐπ’ εὐλογίαις καὶ θερίσει» 
Γαλ. 3,27: «ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.» 
Εφεσ. 6,1: «τὰ τέκνα ὑμῶν ἀλλ’ ἐκτρέφετε αὐτὰ ἐν παιδείᾳ καὶ νουθεσίᾳ 

κυρίου.» 
Κολ. 3,21: «Οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν - 

γονείς, μη εξοργίζετε τα τέκνα υμών» 
Κολ. 3,25: «ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν» 
Α’ Θεσ. 4,1: «Λοιπὸν οὖν, ἀδελφοί, ἐρωτῶμεν ὑμᾶς καὶ παρακαλοῦμεν ἐν 

κυρίῳ Ἰησοῦ, ἵνα καθὼς παρελάβετε παρ’ ἡμῶν τὸ πῶς δεῖ ὑμᾶς 
περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν θεῷ, καθὼς καὶ περιπατεῖτε, ἵνα 
περισσεύητε μᾶλλον. 2οἴδατε γὰρ τίνας παραγγελίας ἐδώκαμεν 
ὑμῖν διὰ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.» 

Β’ Θεσ. 3,10: «εἴ τις οὐ θέλει ἐργάζεσθαι μηδὲ ἐσθιέτω.» 
Β’ Τιμ. 1,5: «ὑπόμνησιν λαβὼν τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως, ἥτις 

ἐνῴκησεν πρῶτον ἐν τῇ μάμμῃ σου Λωΐδι καὶ τῇ μητρί σου Εὐνίκῃ» 
Β’ Τιμ., 3,17: «ἵνα ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν 

ἐξηρτισμένος.» 
Εβρ. 3,4: «πᾶς γὰρ οἶκος κατασκευάζεται ὑπό τινος, ὁ δὲ πάντα 

κατασκευάσας θεός.» 
Εβρ. 12,14: «Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς 

οὐδεὶς ὄψεται τὸν κύριον» 
Α’ Ιω. 4,17: «ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον» 
Αποκ. 2,10: «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου»  
 
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
Γεν. 2,18: «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· 

ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν» 
Εξοδ. 20,12:  «τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου...» 
Τωβίτ 4,15:  «καὶ ὃ μισεῖς, μηδενὶ ποιήσῃς» 
Ψαλμ. 32,5: «τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ» 
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Ψαλμ. 73,26: «Ητόνησεν η σαρξ μου και η καρδία μου· αλλ' ο Θεός είναι η 
δύναμις της καρδίας μου και η μερίς μου εις τον αιώνα.» 

Ψαλμ. 81,6:  «ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ ῾Υψίστου πάντες·» 
Ψαλμ., 83,4:  «καὶ γὰρ στρουθίον εὗρεν ἑαυτῷ οἰκίαν» 
Ψαλμ., 102,2: «εὐλόγει, ἡ ψυχή μου, τὸν Κύριον καὶ μὴ ἐπιλανθάνου 

πάσας τὰς ἀνταποδόσεις αὐτοῦ·» 
Ψαλμ. 103,24: «Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία 

εποίησας». 
Ψαλμ., 127,2-3: «μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται. 3 ἡ γυνή σου ὡς 

ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς 
νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.» 

Ψαλμ. 127,4: «οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν 
Κύριον.» 

Ψαλμ. 144,2: «καθ᾿ ἑκάστην ἡμέραν εὐλογήσω σε καὶ αἰνέσω τὸ ὄνομά 
σου εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.» 

Σοφ. Σειρ. 7,24: «θυγατέρες σοί εἰσι, πρόσεχε τῷ σώματι αὐτῶν, καὶ μὴ 
ἱλαρώσῃς πρὸς αὐτὰς τὸ πρόσωπόν σου.» 

Ησ. 1,19: «καὶ ἐὰν θέλητε καὶ εἰσακούσητέ μου, τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς 
φάγεσθε· 20 ἐὰν δὲ μὴ θέλητε, μηδὲ εἰσακούσητέ μου» 

Ησ. 8,18: «ἰδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία, ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός» 

 

Η γυναίκα στον επαγγελματικό στίβο 

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ:  
Ματθ. 5,13: «Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς» 
Ματθ. 6,10: «ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·» 
Ματθ. 7,7: «Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν» 
Ματθ. 10,16: «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων· 

γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις καὶ ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί.» 
Ματθ. 11,12: «ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ 

βασιλεία τῶν οὐρανῶν βιάζεται καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν» 
Ματθ. 21,19: «καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὴν καὶ οὐδὲν 

εὗρεν ἐν αὐτῇ εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· μηκέτι ἐκ σοῦ 
καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ.» 

Ματθ. 21,42: «λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, 
Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς 
κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν 
ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;». 

Λουκ. 1,38: «εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ 
ρῆμά σου» 

Λουκ. 4,18: «εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με,» 
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Λουκ. 9,62: «οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ’ ἄροτρον καὶ βλέπων εἰς τὰ 
ὀπίσω εὔθετός ἐστιν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ» 

Πραξ. 4,12: «καὶ οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία» 
Πράξ. 4,32: «Τοῦ δὲ πλήθους τῶν πιστευσάντων ἦν καρδία καὶ ψυχὴ μία, 

καὶ οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ ἔλεγεν ἴδιον εἶναι ἀλλ’ ἦν 
αὐτοῖς ἅπαντα κοινά.» 

Α΄Κορ. 3, 13-15:  «ἑκάστου τὸ ἔργον φανερὸν γενήσεται, ἡ γὰρ ἡμέρα 
δηλώσει, ὅτι ἐν πυρὶ ἀποκαλύπτεται· καὶ ἑκάστου τὸ ἔργον ὁποῖόν 
ἐστιν τὸ πῦρ [αὐτὸ] δοκιμάσει 14εἴ τινος τὸ ἔργον μενεῖ ὃ 
ἐποικοδόμησεν, μισθὸν λήμψεται·15εἴ τινος τὸ ἔργον κατακαήσεται, 
ζημιωθήσεται, αὐτὸς δὲ σωθήσεται, οὕτως δὲ ὡς διὰ πυρός.» 

Α΄Κορ. 9,25: «πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται» 
Α΄Κορ. 14,40: «πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» 
Γαλ. 2,18: «εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 

συνιστάνω.» 
Τιτ. 3,8: «ἵνα φροντίζωσιν καλῶν ἔργων προΐστασθαι» 
Τιτ. 3,14: «μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 

εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.» 
Εβρ.13,13: «ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμβολῆς» 
Εβρ. 13,17: «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» 
 
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
Γεν. 2,18: «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· 

ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν».   
Ψαλμ. 117,22: «λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 

εἰς κεφαλὴν γωνίας·» 

 

Η γυναίκα της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς  

ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
Ματθ. 10, 42: «ποτήριον ψυχροῦ»  
Ματθ. 14,35: «καὶ ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου 

ἀπέστειλαν εἰς ὅλην τὴν περίχωρον ἐκείνην καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ 
πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας» 

Ματθ. 16,24: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» και Μαρκ. 8,34: «ὅστις 
θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.» και Λουκ. 9,23: «εἴ τις θέλει 
ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ καθ᾿ ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.». 
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Ματθ. 19,21: «ἔφη αὐτῷ ὁ  Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν 
σου τὰ ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ 
δεῦρο ἀκολούθει μοι». 

Ματθ. 19,26: «τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά εστί παρά τω Θεώ» 
Ματθ. 21,19: «...Και ιδών συκήν μίαν...ουδέν εύρεν...ειμή φύλλα μόνον, και 

λέγει αυτή˙ μηκέτι εκ σου καρπός γένηται εις τον αιώνα...» 
Ματθ. 22,35-40 
Ματθ. 25,40: «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν 

ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε.» 
Ματθ. 25,42-43: «ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ 

οὐκ ἐποτίσατέ με, 43ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ 
οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ 
με» 

Λουκ.2,19: «ἡ δε Μαριάμ πάντα συνετήρει τά ῥήματα ταῦτα, 
συμβάλλουσα ἐν τῆ καρδία αὐτῆς» 

Λουκ. 13,1-4: «1Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες αὐτῷ 
περὶ τῶν Γαλιλαίων ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν μετὰ τῶν θυσιῶν 
αὐτῶν. 2καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· δοκεῖτε ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι 
ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους ἐγένοντο, ὅτι ταῦτα 
πεπόνθασιν; 3οὐχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ’ ἐὰν μὴ μετανοῆτε πάντες 
ὁμοίως ἀπολεῖσθε. 4ἢ ἐκεῖνοι οἱ δεκαοκτὼ ἐφ’ οὓς ἔπεσεν ὁ πύργος 
ἐν τῷ Σιλωὰμ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς, δοκεῖτε ὅτι αὐτοὶ ὀφειλέται 
ἐγένοντο παρὰ πάντας τοὺς ἀνθρώπους τοὺς κατοικοῦντας 
Ἰερουσαλήμ;» 

Ιω. 4,10: «ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, 
καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν 
ἄν σοι ὕδωρ ζῶν». 

Πραξ. 2,46: «ἀφελότητι καρδίας» 
Πραξ. 4,12: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν 

ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι 
ἡμᾶς». 

Πράξ. 10,38: «Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς 
Πνεύματι ἁγίῳ καὶ δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας 
τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ’ 
αὐτοῦ·». 

Α’ Κορ. 3,10: «ἕκαστος δέ βλεπέτω πῶς ἐποικοδομεῖ» 
Α’ Κορ. 9,25: «πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται...» 
Α’ Κορ. 10, 24: «μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου»  
Α’ Κορ. 14,40: «πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω» 
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Α’ Κορ. 10,23-24: «Πάντα ἔξεστιν ἀλλ’ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα ἔξεστιν ἀλλ’ 

οὐ πάντα οἰκοδομεῖ. 24μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου» 
Β’ Κορ. 9,7: «ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ θεός.» 
Β’ Κορ. 11,29:  «τίς ἀσθενεῖ καὶ οὐκ ἀσθενῶ;» 
Β΄ Κορ. 12, 7-9: «καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων. διὸ ἵνα μὴ 

ὑπεραίρωμαι, ἐδόθη μοι σκόλοψ τῇ σαρκί, ἄγγελος σατανᾶ, ἵνα με 
κολαφίζῃ, ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι. 8ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν κύριον 
παρεκάλεσα ἵνα ἀποστῇ ἀπ’ ἐμοῦ. 9καὶ εἴρηκέν μοι· ἀρκεῖ σοι ἡ 
χάρις μου, ἡ γὰρ δύναμις ἐν ἀσθενείᾳ τελεῖται. Ἥδιστα οὖν μᾶλλον 
καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου, ἵνα ἐπισκηνώσῃ ἐπ’ ἐμὲ ἡ 
δύναμις τοῦ Χριστοῦ.» 

Γαλ. 2,18: «εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν 
συνιστάνω.» 

Φιλιπ. 2,2-4: «...πληρώσατέ μου τὴν χαρὰν ἵνα τὸ αὐτὸ φρονῆτε, τὴν 
αὐτὴν ἀγάπην ἔχοντες, σύμψυχοι, τὸ ἓν φρονοῦντες, 3μηδὲν κατ’ 
ἐριθείαν μηδὲ κατὰ κενοδοξίαν ἀλλὰ τῇ ταπεινοφροσύνῃ ἀλλήλους 
ἡγούμενοι ὑπερέχοντας ἑαυτῶν, 4μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος 
σκοποῦντες ἀλλὰ [καὶ] τὰ ἑτέρων ἕκαστοι.» 

Τιτ. 3,14: «μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προΐστασθαι 
εἰς τὰς ἀναγκαίας χρείας, ἵνα μὴ ὦσιν ἄκαρποι.» 

Εβρ. 2,18: «ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς 
πειραζομένοις βοηθῆσαι.» 

Εβρ. 13,3: «μιμνῄσκεσθε τῶν δεσμίων ὡς συνδεδεμένοι, τῶν 
κακουχουμένων ὡς καὶ αὐτοὶ ὄντες ἐν σώματι.» 

Εβρ. 13,17: «Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» 
Α’ Πέτρ. 3, 3-4: «ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς τριχῶν καὶ περιθέσεως 

χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4ἀλλ’ ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας 
ἄνθρωπος»  

 
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ: 
Ψαλμ. 120,1-2:  «Ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου εἰς τὰ ὄρη, ὅθεν ἥξει ἡ βοήθειά 

μου. 2ἡ βοήθειά μου παρὰ Κυρίου τοῦ ποιήσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 

ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ: ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΙ 
ΡΟΛΟΙ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ 
 
 

Η ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 
       1. Πολιτισμός και πνευματική ζωή στον «Κόσμο της Ελληνίδος» 
α) Ο μεταπολεμικός κόσμος - Πόλεμος και ειρήνη 

Στις σελίδες του «Κόσμου της Ελληνίδος», σε άρθρα που ποικίλουν ως 
προς τη θεματολογία τους, καταγράφονται τα χαρακτηριστικά του 
μεταπολεμικού κόσμου, σε διεθνές και σε τοπικό επίπεδο. Πρόκειται για 
έναν κόσμο που προσπαθεί να βρει τον προσανατολισμό του στον καιρό 
της ειρήνης. Ο πόλεμος και οι συρράξεις υπαγόρευαν τον δικό τους τρόπο 
ζωής και αγώνα, όχι μόνο για τους μαχητές στο μέτωπο, αλλά και για 
όσους παρέμεναν στις πόλεις και τα χωριά. Στην εποχή της ειρήνης, οι 
άνθρωποι αναζητούν τη μορφή του αγώνα, που ταιριάζει στις νέες 
συνθήκες.  

Η απειλή για το ξέσπασμα ενός νέου πολέμου, μέσα σε μια 
ατμόσφαιρα ψυχροπολεμική226, εξακολουθεί να είναι παρούσα, ειδικά όσο 
οι λαοί αυξάνουν σε δύναμη και τα όπλα τους γίνονται περισσότερο 
καταστρεπτικά227. Το ανθρώπινο δίκαιο δεν πέτυχε την απαλλαγή του 
ανθρώπου από τη μάστιγα του πολέμου και μοιάζει αδύνατον, ο πόλεμος 
και η βία, να πάψουν να συνοδεύουν την ανθρώπινη ιστορία228. Το ιδανικό, 
το οποίο παρουσιάζεται εμπεριστατωμένα στα άρθρα του «Κόσμου της 
Ελληνίδος», το μόνο ικανό να αντιμετωπίσει κάθε απειλή, που γεννά η 
συνεχής αύξηση της υλικής δυνάμεως, είναι ο πολιτισμός και η 
συστηματική καλλιέργειά του229. Θεμέλιος λίθος της νέας Ελλάδας, του 

                                                           
226 Μ.Κ.Β., «Ειρήνη και κοινωνική εργασία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.9, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος 1954, σ.385. 
227 Μ.Β.Κ., «Στον αγώνα για τον πολιτισμό», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, 

Οκτώβριος 1958, σ.337. 
228 Καψοκέφαλου Γιώργου, «Ο πόλεμος και το σύγχρονον νομικόν καθεστώς», Ο 

Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.80-81. 
229 Μ.Β.Κ., «Στον αγώνα για τον πολιτισμό», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, 

Οκτώβριος 1958, σ.337. 
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νέου κόσμου230, που οραματίζεται ο μεταπολεμικός άνθρωπος, είναι, 
σύμφωνα με το περιοδικό, ο Χριστιανισμός. «Οικοδομικό υλικό», που θα 
καταστήσει το νέο οικοδόμημα ακλόνητο, οι χριστιανικές αξίες, με 
προεξάρχουσα την αγάπη231.  

Ο καιρός της ειρήνης είναι καιρός αγώνα, ο οποίος πρέπει να 
συνεχιστεί με την ίδια ένταση και τον ίδιο ενθουσιασμό, όπως και στη 
διάρκεια του πολέμου. Σ’ αυτόν τον αγώνα της ειρήνης, η γυναίκα έχει να 
δώσει τις δικές της μάχες και να πάρει τη δική της θέση, με ηρωισμό και 
σταθερότητα232. Η διαφύλαξη της ειρήνης, εξαρτάται από την πνευματική 
καλλιέργεια των ανθρώπων και την κατάκτηση της προσωπικής τους 
γαλήνης233, την οποία θα είναι ικανοί να μεταδώσουν στο περιβάλλον 
τους234. Στο έργο αυτό ο ρόλος της γυναίκας είναι πρωταρχικός. Καθώς 
έχει τη δυνατότητα να ασκεί καθοριστική επιρροή στο στενό οικογενειακό 
περιβάλλον της, στα παιδιά της235 και στο σύζυγό της, αλλά και στον 
ευρύτερο κοινωνικό περίγυρό της, είναι σε θέση να εμπνεύσει το αίσθημα 
της ειρήνης και να το καλλιεργήσει στις καρδιές αναρίθμητων 

                                                           
230 Newsweek, 25 Σεπτεμβρίου 1961, απόδοση: Μοσχονάς Νίκος, «Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν 

τοῖς οὐρανοῖς», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.99, Αθήνα, Μάιος 1963, σ.130. 
231 Καψοκέφαλου Γιώργου, «Ο πόλεμος και το σύγχρονον νομικόν καθεστώς», Ο 

Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.80-81. 
232 Μ.Κ.Β., «Ειρήνη και κοινωνική εργασία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.9, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος 1954, σ.385. 
233 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.107: «...Η οικοδόμηση της ειρήνης δεν είναι 

υπόθεση μόνον των ανδρών, οι οποίοι θα πρέπει τώρα να μπουν στο περιθώριο, γιατί 
αιματοκύλισαν την ανθρωπότητα. Ούτε είναι υπόθεση των γυναικών, που ίσως 
διατείνονται ότι θα οικοδομήσουν καλύτερα την ειρήνη. Είναι υπόθεση όλων μας, γιατί ο 
φονικός ιός της αλαζονείας, του μίσους, του φθόνου, του φανατισμού και της υποκρισίας, 
προσβάλλει την ανθρώπινη ύπαρξη αδιακρίτως του φύλου και των άλλων πολιτιστικών 
ιδιαιτεροτήτων. Το αντίδοτο στον πανάρχαιο και πανίσχυρο καταστρεπτικό ιό είναι η 
μεταμόρφωση της ανθρώπινης φύσης, που μεταμορφώνει στη συνέχεια και την 
ανθρώπινη κοινωνία...». 

234 Μ.Β.Κ., «Απάντησις στο σάλπισμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.94, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1962, σ.289: «...Ειρήνη θα ειπή να υπάρχη η γενική διάθεσις, η τάσις για την 
ειρήνη. Κι αυτό περιλαμβάνει την τάσι για την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, την ειλικρίνεια. Να 
τα εμπνέωμε είναι στο χέρι όλων, καθενός από τους κοινούς ανθρώπους. Να εμπνέωμε την 
ειρήνη και να φροντίζωμε ν’ αναπτύσσωνται πνεύματα που να διάκεινται φιλικά προς την 
ειρήνη, αυτό μπορεί να είναι η απάντηση καθενός από μας στο σάλπισμα που ακούσθηκε 
πριν από 1962 χρόνια στη γη...». 

235 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.108: «...Η αγωγή της ειρήνης και το 
παράδειγμα της ειρήνης ξεκινά από τα μηνύματα που δέχεται το έμβρυο από τη μητέρα 
του, το παιδί από την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία και ο υπεύθυνος πολίτης 
από τους ηγέτες του...». 
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ανθρώπων236, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η φροντίδα της ξεκινά από 
το γαλήνεμα της δικής της ψυχής και της ζωής της «... Προχωρώντας στην 
καλλιέργεια της γαλήνης των άλλων, με τη φροντίδα της για τα κοινωνικά 
έργα, η γυναίκα είναι μέσα στον πραγματικό της ρόλο» 237.  
 
β) Επιστήμες, τεχνικός και πνευματικός πολιτισμός – Το πρόβλημα 

του κακού 

Η εποχή χαρακτηρίζεται από έντονες αντιθέσεις. Πρόοδος και 
οπισθοδρόμηση μαζί238. Ανάπτυξη και εξέλιξη στην επιστήμη και τον 
τεχνολογικό πολιτισμό, με ταυτόχρονο έλλειμμα στην κοινωνική 
δικαιοσύνη και τον πνευματικό πολιτισμό239. Κόσμος φτωχός σε 
κατορθώματα της καρδιάς, που σηματοδοτούν η πείνα, η μοναξιά, το 
μίσος, οι φόβοι, με πρώτο στη σειρά τον φόβο, που εκτρέφει η απειλή της 
ατομικής ή της υδρογονικής βόμβας240. Την εποχή της κατάκτησης του 
σύμπαντος, των πυραύλων και των ηλεκτρονικών ρομπότ, τα δύο τρίτα 
του πληθυσμού της γης υποφέρουν από πείνα241.  

Για το πρόβλημα του κακού με τις διάφορες μορφές του στην κοινωνία, 
«Ο Κόσμος της Ελληνίδος» βασίζεται στα βιβλικά κείμενα. Η πάλη των 
πρωτοπλάστων με το κακό, μέσα στον Παράδεισο, το ανέδειξε νικητή και 
κατέστησε τον άνθρωπο ανίσχυρο δούλο στα δεσμά του242. Έκτοτε, η 
δύναμη του κακού, υπαρκτή και δεσπόζουσα μέσα στον κόσμο, 
εντοπίζεται και μέσα σε κάθε άνθρωπο, σ’ άλλον λιγότερο και σ’ άλλον 

                                                           
236 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.108: «... Η γυναίκα είναι σύζυγος, είναι 

μητέρα, είναι δασκάλα, είναι ιατρός, είναι δικαστής... Μέσα από αυτούς και πολλούς 
άλλους ρόλους έχει τη δυνατότητα να δώσει τη δική της μαρτυρία σε πολλαπλούς πλέον 
αποδέκτες. Τη μαρτυρία της δικής της εσωτερικής ειρήνης και της σταθερής της 
βούλησης να συμμετέχει με όλες τις δημιουργικές της δυνάμεις; Σε όλες τις προσπάθειες 
για την εξάλειψη του μίσους και την καλλιέργεια του αμοιβαίου σεβασμού...». 

237 Μ.Β.Κ., «Ο δρόμος για την ειρήνη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.21, Αθήνα, 
Σεπτέμβριος 1955, σ.337. 

238 Μ.Β.Κ., «Και να σκέπτεται κανείς...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.77, Αθήνα, 
Μάρτιος 1961, σ.65. 

239 Μ.Β.Κ., «Εκεί δεν προχωρήσαμε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.119, Αθήνα, Μάιος 
1965, σ.129. 

240 Μ.Β.Κ., «Από τη βόμβα ως τ’ αστέρια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, 
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.193. 

241 Μ.Β.Κ., «Το μεγαλύτερο σκάνδαλο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.119, Αθήνα, 
Μάιος 1965, σ.129. 

242 Γέν. 3,1-24. 
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περισσότερο243. Ο Χριστός, όταν έκανε λόγο για τον άρχοντα του κόσμου 
τούτου244, εννοούσε ακριβώς αυτή την πραγματική και απτή παρουσία του 
κακού μέσα στον κόσμο245. Ο άνθρωπος των μεταπολεμικών χρόνων 
χρειάζεται να δώσει τη μάχη της δικής του γενιάς, για την επιβίωση και 
την αναγέννηση του πνευματικού πολιτισμού, ενάντια στο κακό.  

Το κακό στην εποχή της μεταπολεμικής ειρήνης, για τους 
αρθρογράφους του περιοδικού, εντοπίζεται στην κραυγαλέα αντίθεση 
μεταξύ της ραγδαίας προόδου του τεχνικού πολιτισμού και των 
επιστημών από τη μια πλευρά και της στασιμότητας του πνευματικού 
από την άλλη, εξαιτίας του παραγκωνισμού των πνευματικών αρχών. Η 
επιστήμη και ο τεχνολογικός πολιτισμός, αυτά καθ’ αυτά, δεν αποτελούν 
εκφάνσεις του κακού μέσα στον κόσμο και την ιστορία και ο «Κόσμος της 
Ελληνίδος» δεν τα προσεγγίζει με τέτοιο πνεύμα246. Η ανάπτυξη της 
επιστήμης έχει πολλά καλά να προσφέρει στον άνθρωπο και την 
κοινωνία. Κάθε μια από τις ανακαλύψεις και τις εφευρέσεις, αλλάζει τη 
δομή της κοινωνίας όπως και την πορεία και την εξέλιξη της ανθρώπινης 
παιδείας247 και κατά συνέπεια και την πορεία του πολιτισμού. Εφόσον ο 
σύγχρονος πολιτισμός συνδέεται με την τεχνολογική εξέλιξη, η πορεία 
του δεν μπορεί να αντιστραφεί κι ο άνθρωπος οφείλει να προχωρήσει 
προς αυτή την κατεύθυνση. Το ιδεώδες, όπως υποστηρίζεται στον «Κόσμο 
της Ελληνίδος», δεν είναι η επιστροφή σε πρωτόγονες μορφές ζωής και 
κοινωνικής διάρθρωσης, αλλά ο σωστός τρόπος χρήσης των 
επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων248, ώστε να βοηθηθεί 
αποτελεσματικά ο άνθρωπος και η οικογένεια, μέσα στον σύγχρονο 
κόσμο249. Ο κίνδυνος να μηχανοποιηθεί η σκέψη του ανθρώπου250 ή να 
σφετεριστεί τα τεχνολογικά αγαθά μια μικρή μόνο μερίδα ανθρώπων, μια 

                                                           
243 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 
244 Ιω. 16,11. 
245 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 
246 Μ.Β.Κ., «Επιστήμη και ζωή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.90, Αθήνα, Ιούνιος 1962, 

σ.162. 
247 “News Bulletin”, «Η ατομική ενέργεια στην υπηρεσία της ζωής»,  Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.26, Αθήνα, Φεβρουάριος 1956, σ.56-58. 
248 Μ.Β.Κ., «Το μεγάλο θέμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.47, Αθήνα, Μάρτιος 1958, 

σ.98 
249 Χαρακιάδη Π, επιμέλεια, «Τεχνική πρόοδος και οικογένεια Ε΄», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.49, Αθήνα, Μάιος 1958, σ.203-204. 
250 Sydney J. Harris, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.120, Αθήνα, Ιούνιος 1965, σ.172. 
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δικτατορία, που, με την τεράστια δύναμη που θα διαθέτει, θα κρατά σε 
σκλαβιά τους υπηκόους της, καταγράφονται ως ακραίες αλλά όχι και ως 
ανέφικτες, εκτροπές της ορθής χρήσης του τεχνολογικού πολιτισμού251. 

                                                           
251 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Α΄ και Β΄», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ.35-37, στο ίδιο άρθρο είναι εντυπωσιακά 
τα όσα παρουσιάζονται σχετικά με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και τα 
προβλήματα που θα δημιουργήσουν στις μελλοντικές κοινωνίες, προβλήματα τα οποία 
ήδη τα ζούμε στη δική μας εποχή του 21ου αιώνα, με μικρότερη ή μεγαλύτερη οξύτητα: 
«...Η ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού και η επικράτηση της μηχανής, η ανεργία ως 
πρόβλημα κατανομής της εργασίας και των αγαθών της παραγωγής. Περισσότερα αγαθά 
με πολύ λιγότερη εργασία. Αύξηση του πληθυσμού και αύξηση της παραγωγής τροφίμων. 
Εκμετάλλευση της ατομικής ενέργειας που θα λύσει οριστικά το ενεργειακό πρόβλημα. 
Αύξηση της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και των τηλεπικοινωνιών, που θα φέρει 
άμβλυνση των εθνολογικών διαφορών και ατονία του εθνικού αισθήματος. Καταπολέμηση 
των ασθενειών και του γήρατος... Περισσότερα χρόνια ζωής, λιγώτερη εργασία, 
περισσότερα μέσα στη διάθεσί μας, ευκολώτερα ταξίδια, ευκολώτερη επικοινωνία, όλα πιο 
ξεκούραστα, πιο ευχάριστα, πιο άνετα. Δεν φαίνεται αδύνατο ένα πρόγραμμα τριών μόνο 
ωρών εργασίας τη μέρα, που θα μας δίνη ένα απεριόριστο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσί μας 
για να τον κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τι καλύτερο θα είχε να ονειρευτή κανείς; δεν θάναι τάχα 
αυτός ο αυριανός κόσμος ένας πραγματικός παράδεισος πάνω στη γη;... την ανία, την πλήξι 
του πλούσιου ανθρώπου που τα έχει όλα... το πρόβλημα που θα γεννηθή με την αύξηση της 
διάρκειας της ζωής του ανθρώπου...το πρόβλημα της ανεργίας και γενικώτερα της 
κατανομής των αγαθών της παραγωγής σ’ όλους τους ανθρώπους... Το θέμα της 
‘κοινωνικής δικαιοσύνης’... είναι τόσο ζωτικό και φλέγον... και συγκινεί τόσο τις μάζες, 
ώστε έχει τη δύναμι να αλλάξη την όλη μας κοινωνική διάρθρωσι και ζωή... Όσο αυξάνει η 
δύναμις του κράτους τόσο ελαττώνεται η ελευθερία του ατόμου. Κι αν μεν υπάρχει 
δημοκρατία, το πράγμα δεν είναι και τόσο τρομερό, θα πη κανείς. Θα έχουμε τη 
δυνατότητα, αν χρειασθή, ν’ αλλάξουμε εκείνους που μας διοικούν, αν δεν είναι καλοί. Αν 
όμως το κράτος γίνη δικτατορία; Αν γίνη π.χ. κομμουνισμός; Αν οι ρώσσοι ή μάλλον οι 
κινέζοι κατακτήσουν μια μέρα τον κόσμο;... Η εικόνα ενός δικτατορικού καθεστώτος δεν 
αρέσει φυσικά σε κανένα. Κι όμως είναι τόσοι και τόσοι που μας τονίζουν ότι η δικτατορία, 
υπό την έννοια του δικαιώματος του κράτους να επιβάλλη τις θελήσεις του στους πολίτες, 
είναι απαραίτητη. Μόνο μια δικτατορία, λένε, μπορεί να δουλέψη σαν μηχανή και να 
αποδώση το maximum των δυνατοτήτων ενός κράτους. Μόνο αν μπούμε κάτω από ένα 
ρυθμό, αν εργασθούμε όλοι για τον ίδιο σκοπό, είτε μας αρέσει είτε όχι, μόνον τότε θα 
προοδεύσουμε σαν σύνολο... Αν τώρα η Δύσις θέλει ν’ αντισταθή, να μην κατακλυσθή από 
τη ρωσσική πρόοδο, πρέπει να κάνη κι αυτή κάτι ανάλογο: να θυσιάση ένα μέρος 
τουλάχιστον από την ελευθερία της για να επιτύχη τη δύναμι. Πρέπει τα άτομα και τα επί 
μέρους κράτη ακόμη να πάψουν να έχουν τόση ανεξαρτησία και να υποταχθούν σε μια 
διοίκησι, οποιασδήποτε μορφής, που θα τους οργανώση έτσι ώστε να αντισταθούν στον 
κομμουνισμό και να τον ξεπεράσουν. Ώστε λοιπόν, προχωρούμε λίγο πολύ, είτε το θέλουμε 
είτε όχι, προς ένα πολιτισμό όλο και λιγώτερο φιλελεύθερο, προς ένα σύστημα όπου η 
κρατική δύναμις θα είναι όλο και πιο μεγάλη και το κράτος θα ρυθμίζη όλο και 
περισσότερο τι θα κάνουμε και πώς θα κάνουμε το καθετί. Σε μια τέτοια κατάστασι 
πραγμάτων η τεχνική πρόοδος μπορεί να γίνη ένας τρομερός κίνδυνος για τον άνθρωπο. 
Γιατί η τεχνική πρόοδος στα χέρια μιας κλίκας ανθρώπων, μιας δικτατορίας, αποτελεί μια 
δύναμι τεράστια που θα κρατά σε αιώνια σκλαβιά τους υπηκόους της. Ποιος θα τολμούσε 
να ξεσηκωθή και ν’ αντιδράση σε μια τέτοια παντοδύναμη κυβέρνησι; Αν οι πρόγονοί μας το 
1821 ξεσηκώθηκαν ενάντια στους Τούρκους... είναι γιατί τα μέσα, τα όπλα και των μεν και 
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Το στοιχείο, που καθιστά την πρόοδο στον τομέα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, αρνητικούς παράγοντες, για τον άνθρωπο και την 
κοινωνία του, είναι η αυτονόμηση, η αποκοπή της επιστήμης και της 
τεχνολογίας από την πίστη και τις χριστιανικές αξίες και εν τέλει από το 
πρόσωπο του Χριστού. Καθώς η αυτονόμηση αυτών, συνεπάγεται την 
αυτονόμηση του ανθρώπου, έναντι του Δημιουργού του, συνιστά μια 
ακόμα πτώση του, που τελικά τον αποκόπτει από την πορεία του προς τη 
θέωση252.  

Όσο όμως κι αν το ιδανικό ενός πνευματικού πολιτισμού, που απαιτεί 
αγώνα και θυσίες,  φαντάζει πολύ μακρινό και δύσκολο,253 αποτελεί, 
ωστόσο, σύμφωνα με το περιοδικό, τον μοναδικό δρόμο για τον 
μεταπολεμικό άνθρωπο, ώστε να φθάσει στην εκπλήρωση της εντολής 
του Θεού, από το κατ’ εικόνα στο καθ’ ομοίωση254. Επειδή το πνεύμα, το 
ουράνιο στοιχείο του ανθρώπου, είναι εκείνο που αντιδιαστέλλει τον 
άνθρωπο από τα άλογα όντα και τον ανυψώνει μέχρι τον ουρανό, αυτό το 
στοιχείο πρέπει να ενισχυθεί και να εξυψωθεί. Το πνεύμα και ο 
πολιτισμός που δημιουργεί, θα δώσει στον άνθρωπο τη δύναμη να 
υπερνικήσει την επερχόμενη κρίση και να κυριαρχήσει επί της μηχανής, 
όπως κυριάρχησε και επί των αλόγων πλασμάτων255. Είναι επείγουσα 
ανάγκη να ξαναθυμηθεί ο άνθρωπος ότι δεν είναι μόνο σάρκα και οστά, 
αλλά και πνεύμα, πλασμένος κατ’ εικόνα και ομοίωση Θεού256 και να 
συνειδητοποιήσει με σαφήνεια το σκοπό του αγώνα του257: «... Αυτό εις το 
οποίον εγεννήθημεν και με το οποίον πρέπει να συμπορευθώμεν είναι εκείνο 
το οποίον μας κάνει ανθρώπους και μας δίδει το προνόμοιον και το καθήκον 

                                                                                                                                                        
των δε, είναι μεν άνισα, αλλά τις ίδιας πάντοτε τάξεως μεγέθους. Στην Ουγγαρία όμως ή 
στο Θιβέτ οι αντιδράσεις συντρίφτηκαν αμείλικτα. Το ίδιο έγινε παλιότερα στη Ρωσσία 
όταν εκατομμύρια ‘αντιδραστικών’ ξεκαθαρίστηκαν χωρίς πολλές διατυπώσεις. Το ίδιο θα 
γίνη και σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα σ’ ένα μελλοντικό απολυταρχικό κράτος.». 

252 Παπαγιαννόπουλου Ανδρέα, Χημικού – Teaching Fellow Petroleum Refining 
Engineering Colorado School of Mines, «Άνθρωπος και ενέργεια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.53, Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.387. 

253 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 

254 Γεν.1,26: «καὶ εἶπεν ὁ Θεός· ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ᾿ εἰκόνα ἡμετέραν καὶ καθ᾿ 
ὁμοίωσιν».  

255 Παπαγιαννόπουλου Ανδρέα, Χημικού – Teaching Fellow Petroleum Refining 
Engineering Colorado School of Mines, «Άνθρωπος και ενέργεια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.53, Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.387. 

256 Γεν.1,26. 
257 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 
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να βοηθώμεν ο ένας τον άλλον... Άνευ δε αυτών των υγιών κοινωνικών 
σχέσεων αι δυνάμεις που αναπτύσσουν την επιστημονικήν κατανόησιν, 
πρόγνωσιν και έλεγχον είναι πραγματικώς τερατώδη πράγματα...» 258. Ο 
ίδιος ο Χριστός με τη ζωή και τη διδασκαλία Του, αποκάλυψε τη 
φιλευσπλαχνία, που διαμόρφωσε τον Δυτικό πολιτισμό όπως τον 
γνωρίζουμε259. Στο πρόσωπό Του η ευσπλαχνία βρήκε τον γνήσιο 
εκφραστή της και με τη διδασκαλία Του, κυρίως με την παραβολή του 
καλού Σαμαρείτη260, μας πρόσφερε την ερμηνεία της.  

Η επιστροφή του δυτικού πολιτισμού στη διδασκαλία του Χριστού, 
αποτελεί την ελπίδα για μια κοινωνική οργάνωση πιο δίκαιη. Ο 
χριστιανικός πολιτισμός και οι αξίες που υπηρετεί, συντελούν ώστε ο 
κόσμος να μην παραιτηθεί από τις προσδοκίες που φέρνει η τεχνική 
πρόοδος. Οι χριστιανοί ασπάζονται την άποψη ότι όλοι οι λαοί έχουν το 
δικαίωμα να μετέχουν στα οικονομικά, επιστημονικά και τεχνολογικά 
αγαθά κι απ’ αυτό πηγάζει το θετικό καθήκον, για τους πλούσιους λαούς, 
να συνδράμουν τους φτωχούς πληθυσμούς της γης261. Ταυτόχρονα, η 
αποτίναξη του φόβου για το άγνωστο και η δημιουργική μεταχείριση των 
δυνάμεων, που απελευθερώνει κάθε νέα επιστημονική ανακάλυψη, 
ακόμα κι αυτή της ατομικής ενέργειας, προωθεί τις κοινωνικές αλλαγές 
προς το καλύτερο. Η θετική και αισιόδοξη αυτή άποψη, ότι η χρήση της 
ατομικής ενέργειας μπορεί να αποβεί βαθιά και ουσιαστικά ευεργετική 
για την ανθρωπότητα262, που διατυπώνεται στον «Κόσμο της Ελληνίδος», 
δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στην αισιοδοξία που γεννά η χριστιανική 
ελπίδα. Πιθανόν να χρειασθούν πολλά χρόνια ακόμα μέχρι να βρει η 
επιστήμη τρόπους να αξιοποιήσει όλους τους θησαυρούς που ανακάλυψε, 
αλλά το σίγουρο είναι ότι οι θησαυροί υπάρχουν. «...Ο ουρανός κρύβει 

                                                           
258 Παπαγιαννόπουλού Ανδρέα, Χημικού – Teaching Fellow Petroleum Refining 

Engineering Colorado School of Mines, «Άνθρωπος και ενέργεια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.53, Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.387. 

259 Dr. Branham D.W., μετάφρ.: ιατρού Σαμαρτζή Μ.Δ., Washington, «Διατί οι ιατροί 
ασκούν την ιατρικήν», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.210-211. 

260 Λουκ. 10, 25-37. 
261 Νομικού Π.Ε., μετάφραση από το βιβλίο «Θα ελέγξωμε τις γεννήσεις;» που 

εξέδωσε η Bibliothèque de l’homme d’action με πρόλογο του Αββά Πιέρ, «Μας χωράει η 
γη;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.34, Αθήνα, Δεκέμβριος 1956, σ.445-448.    

262 “News Bulletin”, «Η ατομική ενέργεια στην υπηρεσία της ζωής»,  Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.26, Αθήνα, Φεβρουάριος 1956, σ.56-58. 
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πολλά μυστικά και μαζί μ’ αυτά κάποιο σχέδιο για τον άνθρωπο και τη 
μοίρα του που πρέπει να μας βοηθή να μην απελπιζώμαστε...»263. 

Σε προσωπικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας ο καθένας την ατομική του 
ευθύνη, το περιοδικό υποστηρίζει ότι πρέπει να αποφασίσει να ρυθμίσει 
τη ζωή του με βάση τις πνευματικές αξίες, ανεξάρτητα από τις επιλογές 
των πολλών γύρω του και από κάθε σκοπιμότητα και στενά 
ατομοκεντρικό συμφέρον. Οι μεγάλες αξίες είναι καρποί του Αγίου 
Πνεύματος264. Η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ειρήνη, η αγάπη, η καλοσύνη, η 
ευτυχία, η ομορφιά είναι φορείς του πνευματικού πολιτισμού, για την 
πραγμάτωση του οποίου δεν είναι αρκετή μόνο η θεωρητική παραδοχή 
τους, αλλά χρειάζεται και η έμπρακτη έκφρασή τους265. Οι αληθινές 
λύσεις στα προβλήματα που μαστίζουν την ανθρωπότητα, δεν έχουν 
ανάγκη μόνο το υψηλό επίπεδο επιστημονικών γνώσεων και τεχνικών 
εφαρμογών. Προϋποθέτουν γενναιότητα ψυχής και αυτοθυσίες, ώστε να 
καταστεί εφικτή η ανύψωση όχι μόνο του βιοτικού, αλλά και του 
πνευματικού επιπέδου της ανθρωπότητας266. Ο αγώνας για τον 
πνευματικό πολιτισμό δεν γνωρίζει αδράνεια και δεν έχει τέρμα. Κύρια 
μορφή έκφρασής του είναι ο αγώνας για την αγάπη του πλησίον267 και του 
Θεού268, κατά μίμηση του Θεού της Αγάπης269. Ο Θεός είναι ο ίδιος Αγάπη, 
που έπλασε τον κόσμο και θυσιάστηκε για να τον σώσει, γι’ αυτό η Αγάπη 
θα μείνει στην αιωνιότητα, όταν όλα τα άλλα θα χαθούν και θα 
παραμεριστούν270. 

                                                           
263 Μ.Β.Κ., «Ο ουρανός και τα μυστικά του», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.194.  
264 Γαλ. 5,22-26. 
265 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 
266 Νομικού Π.Ε., μετάφραση από το βιβλίο «Θα ελέγξωμε τις γεννήσεις;» που 

εξέδωσε η Bibliothèque de l’homme d’action με πρόλογο του Αββά Πιέρ, «Μας χωράει η 
γη;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.34, Αθήνα, Δεκέμβριος 1956, σ.445-448. 

267 Α΄ Ιω., 3,10-11: «10ἐν τούτῳ φανερά ἐστι τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ τέκνα τοῦ 
διαβόλου. πᾶς ὁ μὴ ποιῶν δικαιοσύνην οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ μὴ ἀγαπῶν τὸν ἀδελφόν 
αὐτοῦ. 11ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ ἀγγελία ἣν ἠκούσατε ἀπ᾿ ἀρχῆς, ἵνα ἀγαπῶμεν ἀλλήλους». 

268 Ματθ. 22,37-40: «37ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔφη αὐτῷ· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ 
καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη 
ἐντολή. 39δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν. 40 ἐν ταύταις ταῖς 
δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται.». 

269 Α΄ Ιω., 4,16: «Ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστί, καὶ ὁ μένων ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐν τῷ Θεῷ μένει καὶ ὁ 
Θεὸς ἐν αὐτῷ». 

270 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 
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Στο μεταξύ, είναι εντελώς απαραίτητο ο άνθρωπος να μη χάσει, την 
ελπίδα, την αγάπη και τη χαρά. Η ιστορία της ανθρωπότητας δείχνει ότι ο 
κόσμος δεν ήταν ποτέ τόσο ήσυχος και ευτυχισμένος, ώστε να μην 
ακούγονται, σε κάθε εποχή, φωνές απαισιοδοξίας, να μην 
παρουσιάζονται Κασσάνδρες. «...Αλλά, σημαίνει μήπως αυτό ότι πρέπει 
όλοι να κλαίμε διαρκώς, πνίγοντας μεσ’ στους λυγμούς μας το τραγούδι των 
πουλιών και το θρόισμα των δένδρων;...»271. Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» δίνει 
μεγάλη έμφαση στη χαρά και στη διατήρησή της. Ο χριστιανός γνωρίζει 
τις δυσκολίες αλλά δεν κάμπτεται, δεν χάνει τη χαρά και την ελπίδα του, 
που πηγάζουν από την πίστη του στον Χριστό και το Ευαγγέλιό Του: 
«...Υπάρχουν κατευθυνόμενα βλήματα στον ουρανό, αλλά υπάρχουν κι 
αστέρια. Υπάρχει έντασις στον κόσμο, αλλά υπάρχει και γέλιο και αγάπη. 
Μήπως βλέποντας μόνον τα πρώτα, κλείνομε τα μάτια στα δεύτερα και 
παύωμε να τα χαιρώμαστε;...»272. 

 
γ) Ο Χριστιανικός Φεμινισμός 

Η γυναίκα, ζώντας στον πολιτισμό της μηχανής και της τεχνικής 
προόδου, που έρχεται σε αντίθεση με την αρμονία του ελληνικού 
πνευματικού και ηθικού μέτρου273, έχει πολλά να προσφέρει στον αγώνα 
για τη δημιουργία του καινούργιου κόσμου του Θεού και της καινούργιας 
ζωής274. Καθώς όλα τα υπέροχα και θαυμαστά, που προσφέρει ο 
σύγχρονος πολιτισμός, αντί να φέρνουν τη χαρά και την ανάπαυση στον 
άνθρωπο, γεμίζουν τη ζωή του με φόβο και αγωνίες, η γυναίκα μπορεί να 
προσφέρει και να εμπνεύσει την αγάπη και την ανθρωπιά, που λείπουν 
απ’ τη σύγχρονη ζωή275. Η παρουσία και η δράση της μέσα στον σύγχρονο 
κόσμο, καθίσταται επιτακτικά αναγκαία για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων, που εκτρέφουν οι νέες συνθήκες. Ο επαναπροσδιορισμός 

                                                           
271 Μ.Β.Κ., «Από τη βόμβα ως τ’ αστέρια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.193. 
272 Μ.Β.Κ., «Από τη βόμβα ως τ’ αστέρια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.193. 
273 Μ.Β.Κ., «Μια ευγενική προσφορά», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.194. 
274 Πολικού Γ., «Προβλήματα του αυριανού κόσμου Β΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.67-69. 
275 Μ.Β.Κ., «Πώς ακούσαμε την επίκληση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.131, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1966, σ.193. 
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του στόχου και του προορισμού της ζωής276, απαραίτητος και 
πρωταρχικός, δεν μπορεί να τεθεί παρά μόνο από τους ταπεινούς και 
αφανείς φορείς του πολιτισμού, που σαν το αλάτι του Ευαγγελίου277, 
προφυλάσσουν από τη σήψη278.   

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» αναγνωρίζει ότι κανείς πια δεν μπορεί ν’ 
αμφιβάλλει για το δίκαιο των επιδιώξεων του γυναικείου κινήματος279 και 
τα επιτεύγματά του κι ούτε θα επιθυμούσε να τ’ αρνηθεί για να 
επιστρέψουν οι γυναίκες στο καθεστώς των προηγούμενων γενεών280. Οι 
γυναίκες, του δυτικού κυρίως κόσμου, είναι πια σε θέση να εκφέρουν 
άποψη για εθνικά, πολιτικά, ηθικά ή κοινωνικά θέματα και μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν οργανωμένα, σε συλλόγους και οργανώσεις, ώστε η 
κάθε τους δραστηριοποίηση και κινητοποίηση να είναι αποτελεσματική281. 
Η σύγχρονη Ελληνίδα έχει ευκαιρίες μορφώσεως, δυνατότητες 
αναπτύξεως, πλατύτερους ορίζοντες σε κάθε τομέα της κοινωνικής 
ζωής282. Ωστόσο, η άποψη του «Κόσμου της Ελληνίδος» είναι ότι οι 
ακρότητες του φεμινιστικού κινήματος, με τη μίμηση των ανδρών και την 
άρνηση της πίστης, κατέστησαν τη γυναίκα τραγικά αποτυχημένη283 σε 

                                                           
276 Ράπτη Αννούλα, «Με το τραμ...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.19, Αθήνα, Ιούνιος 

1955, σ.272-274. 
277 Ματθ. 5,13: «῾Υμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι 

ἁλισθήσεται;». 
278 Μ.Β.Κ., «Το παράσημο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.121, Αθήνα, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1965, σ.193-194. 
279 Μ.Β.Κ., «Κι όμως δεν έλλειψε η συνεννόησις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, 

Αθήνα, Οκτώβριος 1958, σ.337.  
280 Μ.Β.Κ., «Φεμινισμός του 1957», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.289. 
281 Δαράκη Πέπη, «Γύρω από τη δράσι της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.8, Αθήνα, Ιούνιος 1954, σ.383. 
282 Μ.Κ.Β., «Η Ελληνίς εργάτις πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953. 
283 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.28: «...Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 

απορρόφησε τους άνδρες στο μέτωπο, ενώ άφησε ελεύθερο το κοινωνικό πεδίο στις 
γυναίκες, για να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους. Τα άριστα αποτελέσματα 
ενδυνάμωσαν το φεμινιστικό ρεύμα, το οποίο όμως διογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε 
ξέφυγε και από την κοίτη του... τα δίκαια αιτήματα για ίσες ευκαιρίες και ισότιμη 
μεταχείριση μετατράπηκαν σε άρνηση της ίδιας της φύσης. Με την πρώτη περίπτωση 
δίδονται οι δυνατότητες για να καλλιεργηθεί η γυναικεία φύση στο μέγιστο βαθμό, ενώ 
τα νέα συνθήματα αποπροσανατόλισαν τον αγώνα. Η γυναίκα ελέγχει το σώμα της και 
τη ζωή της και η ίδια αποφασίζει για το πεπρωμένο της. Τέτοιου είδους “απελευθέρωση” 
οδήγησε στην ανδροποίηση –όπου η γυναικεία φύση αλλοτριώνεται στην προσπάθειά 
της να οικειοποιηθεί όλες τις ιδιότητες του άνδρα– είτε σε καινούργιες μορφές 
δουλείας...». 
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όλους τους τομείς της ζωής της284 και συμπεραίνει ότι η απόλυτη ισότητα 
των δύο φύλων δεν υφίσταται285. Υπάρχει μόνο η αλληλοσυμπλήρωση του 
άνδρα και της γυναίκας και η ισορροπία286, που απορρέει απ’ αυτή, με 
αποτέλεσμα την ομορφιά και την αρμονία287. Οποιαδήποτε άγνοια ή 
παρέμβαση σ’ αυτή την ισορροπία της αλληλοσυμπλήρωσης, 
αξιολογείται ως σφάλμα βαρύ απέναντι στην ίδια την εξέλιξη και την 
ευτυχία της γυναίκας288. Τα επιτεύγματα του φεμινιστικού κινήματος, που 
τοποθετούν τη γυναίκα στην ίδια γραμμή με τον άνδρα, ταυτόχρονα 
καθορίζουν και το μέγεθος της ευθύνης της289. Ο ρόλος της, όμως, και η 
αποστολή της είναι πολύ διαφορετικά από όσα έχει να εκπληρώσει ο 
άντρας290 και στο σταυροδρόμι της ιστορίας, που βρίσκεται το φεμινιστικό 

                                                           
284 Μελίτη Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 
285 Μ.Β.Κ., «Δεν κέρδισε την ευτυχία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1959, σ.49-50: «...η γυναίκα είναι ίση αλλά όχι όμοια με τον άντρα, όπου έγινε 
όμοια μ’ αυτόν ώστε να γίνη γι’ αυτό το λόγο λιγώτερο γυναίκα, δεν κέρδισε την ευτυχία.». 

286 Ο διαχρονικός ανταγωνισμός ανάμεσα στον άντρα και τη γυναίκα, εισέρχεται 
βίαια με την πτώση των πρωτοπλάστων και επεκτείνεται γενικότερα στις σχέσεις των 
ανθρώπων. Με την έλευση του Χριστού στον κόσμο, η γυναίκα εξομοιώθηκε 
εκκλησιολογικά με τον άνδρα και αναγνωρίσθηκε εξαρχής ως πλήρες και ισότιμο μέλος 
της εκκλησιαστικής κοινότητας. Το γνωστό χωρίο του Αποστόλου Παύλου «ουκ ένι 
άρσεν και θήλυ» (Γαλ. 3,28) εκφράζει αυτή την αλήθεια και αποτέλεσε την αφετηρία της 
διδασκαλίας για την ενότητα της ανθρώπινης φύσης και την ομοτιμία των δύο φύλων, 
βλέπε σχετικά: Καλλιακμάνη, Ο εκκλησιολογικός, σ.152-153. 

287 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.391: «...Η ανδροποίηση της γυναίκας κινδυνεύει να 
τροποποιήση τον ανθρωπολογικό της τύπο, να την καταστήση εσωτερικά, στην ψυχή 
της, ταυτόσημη στη φύση με τον άνδρα. Το σχέδιο αυτό της ισοπεδώσεως αποκαλύπτει 
την πιο αποτρόπαιη πάλη κατά του νόμου του Θεού, γιατί πρόκειται για τον 
εκμηδενισμό της χαρισματικής καταστάσεως της γυναίκας...». 

288 Βάρδα Χάρις, «Η ισότης των δύο φύλων», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.117, 
Αθήνα, Μάρτιος 1965, σ.86-87. 

289 Μ.Β.Κ., «Ηγέτις με ευθύνη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.289. 

290 Μελίτη Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.3-4: «...Για την γυναίκα η άρνησις, η υλιστική, η ορθολογιστική, η 
πολυώνυμη άρνησις των πνευματικών, ειδικώτερα των χριστιανικών αξιών, είναι θάνατος 
κάθε ελπίδος, ότι η γυναίκα θα βρη κάποτε τον δρόμο της. Στον άνδρα η άρνησις, του τύπου 
του υλισμού και των διαφόρων “ορθολογισμών” αφήνει ακόμη κάποιο κατάλειμμα 
ανθρωπιάς από το πνευματικό αποθησαύρισμα που του είχε παραδοθή. Για τη γυναίκα 
όμως... είναι πολύ λεπτή, πολύ φίνα, θα έλεγα, η ψυχική της υπόστασις για ν’ αντέχη στων 
Βανδάλων την επιδρομή. Όταν μέσα της εισελάση ο υλισμός, η άρνησις της πνευματικής 
υπάρξεως, η απάρνησις του δεσμού προς το υπερανθρώπινο, τότε η γυναίκα πεθαίνει σαν 
άνθρωπος με την ολοκληρωμένη ευγενική έννοια που έδινε στον όρο ο ελληνικός 
οραματισμός. Τυφλό, άβουλο παίγνιο των ρευμάτων της ζωής, όπου νομίζει ότι κάνει την 
μεγαλοπρεπή είσοδό της, καταντά, παρ’ όλους τους ποταμούς του ουΐσκι που θα κληθούν, 
ιδίως για την “κυρία του σαλονιού”, να αντικαταστήσουν τους ποταμούς του ζώντος 
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κίνημα και η γυναίκα της μεταπολεμικής εποχής, αμφότερα χρειάζονται 
το πνευματικό θεμέλιο291.  

Ο χριστιανικός φεμινισμός, ο πνευματικά προσανατολισμένος, 
προβάλλεται από το περιοδικό, ως η καλύτερη απάντηση στα 
προβλήματα του μεταπολεμικού κόσμου και ως η επαρκέστερη μέθοδος 
αγώνα της σύγχρονης Ελληνίδας292. Αν και ακούγεται οξύμωρος και 
αντιφατικός όρος, πολύ επαναστατικός από τη μια, επειδή είναι 
φεμινισμός, πολύ συντηρητικός από την άλλη, επειδή είναι χριστιανικός 
και γι’ αυτό καταδικασμένο από την κάθε πλευρά, σε αποτυχία293, το έργο 
του χριστιανικού φεμινισμού αποβλέπει στο να προσδιορίσει τη θέση της 
γυναίκας στον κόσμο294. Η μεταβολή του γυναικείου κινήματος, από 
κίνημα διαμαρτυρίας σε δημιουργία295, αποτελεί αίτημα των καιρών, που 
ο «Κόσμος της Ελληνίδος» αντιλαμβάνεται και μεταφέρει στις 
αναγνώστριες του. Αυτή η στροφή, της κάθε γυναίκας και του γυναικείου 
φεμινιστικού κινήματος στην ολότητά του, προς τις πνευματικές αξίες του 
χριστιανισμού296 αποτελεί την ειδοποιό διαφορά από τον γνωστό πλέον 
φεμινισμό, στην οποία το περιοδικό επανέρχεται με ποικίλες αφορμές297.  
                                                                                                                                                        
πνεύματος, ένα πιθηκοειδές ανδράποδον του κατωτέρου ανδρικού εγωισμού στη νεότητα, 
ένα απόρριμμα στην υπερώριμη ηλικία, μια τραγική αποτυχία σ’ όλη τη ζωή...». 

291 Μ.Β.Κ., «Φεμινισμός του 1957», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.289. 

292 Μελίτη Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 

293 Μελίτη Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 

294 Μ.Β.Κ., «Το περιοδικό μας γιορτάζει τα 10 του χρόνια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.103, Αθήνα, Νοέμβριος 1963, σ.257. 

295 Μ.Β.Κ., «Φεμινισμός του 1957», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.289. 

296 Μ.Β.Κ., «Φεμινισμός του 1957», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.289. 

297 Ο χριστιανικός φεμινισμός που προβάλλει ο «Κόσμος της Ελληνίδος» δεν έχει 
ομοιότητες με τη σύγχρονη φεμινιστική θεολογία και ερμηνευτική. «Η φεμινιστική 
θεολογία αυτοπροσδιορίζεται και ως θεολογία των χριστιανών γυναικών που τολμούν 
“το ταξίδι προς την ελευθερία”˙ δεν επιδιώκει να είναι μονομερής, αλλά θέλει, όπως 
ισχυρίζεται, να αντιδράσει αποτελεσματικά στη μονομέρεια της κυρίαρχης 
εκκλησιαστικής θεολογίας και πρακτικής. Γι’ αυτό η φεμινιστική θεολογία μπορεί να 
ενταχθεί και στον ευρύτερο χώρο των θεολογιών της απελευθέρωσης.»: Ατματζίδη, 
Ερμηνευτικές, σ.336-337, όπου και εκτενέστερη παρουσίαση των ρευμάτων και των 
αρχών της φεμινιστικής θεολογίας και ερμηνευτικής. Περισσότερα και αναλυτικότερα 
για το θέμα στα έργα της Αδαμτζίλογλου Ε., Η γυναίκα στη θεολογία του Αποστόλου 
Παύλου. Ερμηνευτική ανάλυση του Α’ Κορ 11,2-11, Θεσσαλονίκη 1989 και “Ουκ ένι άρσεν 
και θήλυ...” Τα βασιλικά χαρίσματα των δύο φύλων (Γαλ 3,28γ, Γεν 1,26-27), Θεσσαλονίκη 
1998. 
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Ο ρόλος της γυναίκας, στις κοινωνίες όλων των εποχών, υπήρξε 
πάντα πολυσύνθετος. «... Στον γνωστό διάλογο του Θεοφίλου με την 
Κασσιανή (διά γυναικός ερρύη τα φαύλα... αλλά και εκ γυναικός πηγάζει τα 
κρείττονα) και οι δύο συζητηταί είχαν δίκιο. Ό,τι μεγάλο, είτε καλό είτε 
κακό είδε η ιστορία, την γυναίκα έχει φανερό ή αφανή πρωτεργάτη. 
Πραγματικότης που δείχνει την καταπληκτική δύναμι της γυναίκας...»298. Ο 
«Κόσμος της Ελληνίδος» προβλέπει ότι, αν ο φεμινισμός παραμείνει στα 
γνώριμα πλαίσιά του, το κέρδος για την κοινωνία, τον πολιτισμό και την 
ιστορία, θα είναι μικρό. Ο επαναπροσδιορισμός των θεμελιακών αρχών 
του, με βάση τον χριστιανισμό και τις αξίες που πρεσβεύει, εκτιμάται ότι 
θα καταστήσει το κίνημα του φεμινισμού σταθερότερο και υγιέστερο και 
η γυναίκα θα αναδειχθεί ηγέτης, με αίσθημα ευθύνης έναντι του εαυτού 
της και του πολιτισμού, αντάξια των απαιτήσεων των καιρών299. Σ’ αυτή 
την περίπτωση το μέλλον για τη γυναίκα προδιαγράφεται ελπιδοφόρο, 
παρά το γεγονός ότι οι καιροί εξακολουθούν να είναι δυσχερείς και 
γεμάτοι προβλήματα300.  

Ανάμεσα στους βασικούς παράγοντες, που επισημαίνονται από το 
περιοδικό για την ανασταλτική τους δράση και τα προβλήματα που 
δημιουργούν στο δρόμο της γυναίκας, είναι η  παρουσία του 
«συντηρητικού» ανθρώπου, ο οποίος επικαλείται το αιώνιο, για να 
διαιωνίσει το κακό, και μάλιστα στο όνομα του Ευαγγελίου της αγάπης301. 
Άλλωστε, σε άλλο σημείο, το περιοδικό διατυπώνει την άποψη ότι είναι 
λανθασμένη και πλανεμένη η αντίληψη ότι η «συντήρηση» ταυτίζεται με 
το «χριστιανισμό» και ο «χριστιανισμός» με το «συντηρητικό». Η 
ανακαίνιση που πρεσβεύει ο χριστιανισμός έχει και εσχατολογικό 
χαρακτήρα αλλά και άμεσο προσανατολισμό και αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή του πιστού. Το Ευαγγέλιο ήρθε για να δημιουργήσει μια 
νέα κατάσταση και μόνο διά του Ευαγγελίου μπορεί να δημιουργηθεί νέα 
κατάσταση. Όχι όμως του Ευαγγελίου ως βιβλίου, ως αναγνώσματος, 
αλλά ως διδασκαλίας εκπροσωπούμενης και βιωμένης από τους 

                                                           
298 Μελίτης Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 
299 Μ.Β.Κ., «Φεμινισμός του 1957», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.289. 
300 Καραμάλη Γ. Αλεξάνδρα, «Η “Διακήρυξις” και το γυναικείο πρόβλημα», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.36, Αθήνα, Φεβρουάριος 1957, σ.57-58. 
301 Μελίτη Π., «Καινούργιες σελίδες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.3-4. 
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πιστούς302. «...Αν ημείς δεν είμεθα καινοί άνθρωποι η νέα διδαχή μένει 
ανενέργητος και η νέα κατάστασις μένει μια χίμαιρα... η ανακαίνισις δεν 
είναι κάτι το οποίον γίνεται άπαξ διά παντός, αλλά έχει ανάγκην συνεχούς 
καλλιεργείας... Ο Χριστιανισμός λοιπόν θα παρουσιάση τους καινούς 
ασκούς, οι οποίοι θα περιλάβουν μέσα των την καινήν διδαχήν, η οποία πάλιν 
θα κάνη πραγματικότητα την καινήν κατάστασιν των πραγμάτων...»303. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις το γυναικείο κίνημα εμπλουτίζεται με τις 
χριστιανικές αρχές, αλλά ταυτόχρονα ο χριστιανικός φεμινισμός γίνεται 
το άρμα για τη διάδοση του Χριστιανισμού στη μεταπολεμική κοινωνία. Η 
συμβολή του γυναικείου κινήματος, σ’ αυτόν τον τομέα, στα πλαίσια της 
ελληνικής επικράτειας είναι σημαντική. Η γυναίκα φεμινίστρια, «...αφού 
δοκιμάστηκε στη φωτιά της πλάνης (ευτυχώς στην Ελλάδα πιο λίγο απ’ όλα 
τ’ άλλα μέρη) ξαναπρόβαλε τούτη την τελευταία δεκαετία, ευγενικώτερη, 
λεπτότερη μα και μαχητικώτερη για ν’ αγωνισθή πάνω στη 
φεμινιστικώτερη νομοθεσία που γνώρισε ποτέ ο κόσμος: στο 
Ευαγγέλιο!..»304.  

                                                           
302 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.16: «...Στην Παλαιά Διαθήκη η γυναίκα 

ορίζεται ανάλογα με το πόσο χρήσιμη είναι στον άνδρα, στην Καινή είναι ανθρώπινη 
ύπαρξη που έχει αξία ή απαξία ανάλογα με την αναφορά της προς το Θεό και τον 
άνθρωπο. Η επαναστατική όμως αυτή αλήθεια της Καινής Διαθήκης σε σχέση με την 
αντιγυναικεία στάση του αρχαίου κόσμου και οι έντονες διαμαρτυρίες των Πατέρων της 
Εκκλησίας δύσκολα έγιναν παραδεκτές στο διάβα των αιώνων. Κοινωνικές συνθήκες, 
σύμφυτες με συνήθειες αιώνων, χρειάζονται δραστικούς και αναγκαστικούς εξωτερικούς 
παράγοντες για να κλονιστούν, ώστε σιγά-σιγά και να καταργηθούν, ενώ η εν ελευθερία 
μεταστροφή που προτείνει το Ευαγγέλιο λειτουργεί πρώτιστα σε επίπεδο προσωπικό...». 

303 Η Υπεύθυνος, «Η Ανανέωσίς μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 
1954, σ.322-323. 

304 Καραμάλη Γ. Αλεξάνδρα, «Η “Διακήρυξις” και το γυναικείο πρόβλημα», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.36, Αθήνα, Φεβρουάριος 1957, σ.57-58 και Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, 
σ.227-228: «...είναι η γυναίκα που λαμβάνει την υπόσχεση της σωτηρίας. Στη γυναίκα 
γίνεται ο Ευαγγελισμός, στη γυναίκα ο αναστημένος Χριστός εμφανίζεται πρώτα και η 
γυναίκα “περιβάλλεται τον ήλιον” (Αποκ.12,1), που παριστάνει τη νέα Ιερουσαλήμ. Η 
Βίβλος ανυψώνει τη γυναίκα σε θρησκευτική αρχή της ανθρωπίνης φύσεως. Είναι το 
στόμα της ανθρωπότητος. Στο ταπεινό “γένοιτο” της δούλης του Θεού απαντά το 
“γενηθήτω” του δημιουργού και του ουρανίου πατρός˙ είναι το ελεύθερο ναι ολόκληρης 
της ανθρωπότητος που έρχεται να αναπαυθή στο έργο της ενανθρωπήσεως σαν το 
απαραίτητο θεμέλιο του ανθρωπίνου στοιχείου...», βλ. Παπαγεωργίου Νίκη, «Οι 
γυναίκες», σ.149: «...Σε αντιστοιχία με τη θετική στάση του Χριστού απέναντι στις 
γυναίκες και στηριγμένη στην εμπειρία της εν Χριστώ ζωής, όπως εκφράζεται και στη 
γνωστή ρήση του Αποστόλου Παύλου περί ισότητας, η πρώτη Εκκλησία χρησιμοποίησε 
στο μέτρο του δυνατού τις δυνατότητες και τα χαρίσματα των γυναικών.». Για την 
ηγετική θέση των γυναικών στην πρώτη εκκλησία βλ. Αγουρίδη, Άρα γε γινώσκεις, σ.185-
193, όπου γίνεται λόγος για τον σημαντικό ρόλο των γυναικών στην εκκλησία των 
Φιλίππων. 
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Η ευεργετική επίδραση των Χριστιανών γυναικών στην Ελληνική 
μεταπολεμική κοινωνία είναι ψηλαφητή στην εργαζόμενη, την 
επιστήμονα, την εθελόντρια κοινωνικής πρόνοιας και βέβαια στη σύζυγο 
και τη μητέρα. Η μητρότητα δικαιώνει, περισσότερο απ’ ο,τιδήποτε άλλο, 
κάθε απαίτηση των γυναικών για αναγνώριση και ίσα πολιτικά, αστικά ή 
οικονομικά δικαιώματα. Η προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο δεν είναι 
καθόλου μικρότερη από την αντίστοιχη των αντρών, εφόσον κάθε τους 
προσπάθεια για τη δημιουργία ενός καλύτερου, δικαιότερου και 
ειρηνικότερου κόσμου είναι προσπάθεια για τα παιδιά όλου του κόσμου305. 
Στο «Λεξικό των Γυναικών»306, σε τμήμα του λήμματος Ελλάς, το οποίο 
παρουσιάζεται στο περιοδικό, δίνεται μια εμπεριστατωμένη εικόνα της 
ελληνικής γυναικείας δράσεως από τα μέσα του 19ου αιώνα και την 
απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, μέχρι τα μεταπολεμικά χρόνια. 
Καταγράφεται η δράση και το έργο των ελληνίδων στους τομείς της 
επαγγελματικής απασχόλησης, της προσφοράς προς την πατρίδα, της 
κοινωνικής πρόνοιας, των γυναικείων οργανώσεων καθώς και των 
γυναικείων οργανώσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας, της τέχνης και της 
λογοτεχνίας. Η Ελλάδα έχει να επιδείξει πλούσιο έργο και δράση με 
πρωταγωνίστριες τις γυναίκες307, και οι σύγχρονες Ελληνίδες καλούνται 
να σταθούν αντάξιες της κληρονομιάς που έλαβαν308.  
                                                           

305 Μ.Β.Κ., «Γυναίκες - Μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, Οκτώβριος 
1958, σ.337. 

306 Rops Daniel, «Lexicon der frauen», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.5, Αθήνα, Μάρτιος 
1954, σ.238. 

307 Rops Daniel, «Lexicon der frauen», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.5, Αθήνα, Μάρτιος 
1954, σ.238: «... Μετά την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό, οι πρώτες ελληνίδες που 
είχαν κάποιο επάγγελμα, εκτός από τα οικιακά, ήταν δασκάλες, οι οποίες από το 1836 
παρέδιδαν μαθήματα σε κορίτσια. Το 1908 διωρίσθηκαν οι πρώτες τηλεφωνήτριες. Κατά το 
τέλος του 19ου αιώνος με την άνθησι της βιομηχανίας ο αριθμός των εργαζομένων γυναικών 
αυξάνει. Επίσης παρατηρείται νέα αύξησις μετά την μικρασιατική καταστροφή και την 
έλευσι των προσφύγων... Οι ελληνίδες παρ’ ότι δεν υπηρετούν στον στρατό, εν τούτοις δεν 
έμειναν αδρανείς όταν η Πατρίδα τους είχε ανάγκη. Κι’ έτσι έχουμε τις ηρωΐδες του 1821, 
τις σύγχρονες ηρωΐδες του 1940, της Πίνδου και της Κρήτης. Έχομε τις αδελφές του Ε.Ε.Σ., 
που προσέφεραν πράγματι πολλά, και πολλές φορές και αυτήν τη ζωή τους. Η Κοινωνική 
Πρόνοια στην Ελλάδα είχε μεγάλη εξέλιξι και ιδίως από το 1940-1950... Τα λαϊκά συσσίτια 
εμοίραζαν καθημερινώς 854.000 μερίδες. Ο ανταρτοπόλεμος επεδείνωσε την κατάστασι 
διότι στα τόσο μεγάλα προβλήματα, προσετέθη και το πρόβλημα των 749.725 νέων 
προσφύγων. Οι Ελληνίδες εβοήθησαν πολύ και στην κατάστασι αυτή... Η πρώτη γυναικεία 
οργάνωσις ιδρύθη το 1842. Η πρώτη Ελληνίς δημοσιογράφος Ευφροσύνη Σαμαρτζίδου, 
εξέδιδε στην Κωνσταντινούπολι το περιοδικόν “Η Κυψέλη”, εις το οποίον ετόνιζε την 
ανάγκην της εξυψώσεως της θέσεως της γυναίκας. Το 1871 ιδρύθη το πρώτο γυναικείο 
σωματείο. Στο τέλος του 19ου αιώνος η Καλλιρρόη Παρρέν ηγωνίζετο για την χειραφέτησι 
της γυναίκας. Το 1911 συνήλθε στην Αθήνα το Α΄ Πανελλήνιο γυναικείο συνέδριο. Σήμερα 
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2. Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» και ο ρόλος του στη διαμόρφωση της 
προσωπικότητας της γυναίκας της μεταπολεμικής Ελλάδας 

Βασικός στόχος, στου οποίου την πραγμάτωση αποβλέπει ο «Κόσμος 
της Ελληνίδος», είναι το κτίσιμο μιας καινούργιας Ελλάδας309. Κύριο μέσο 
για την επίτευξή του, η υποταγή των ανθρώπινων πράξεων και 
κατορθωμάτων σε έλεγχο πνευματικό, ώστε να γίνει πραγματικότητα η 
πνευματική ανόρθωση της ζωής310. Η καινούργια Ελλάδα, είναι υπόθεση 
και ευθύνη του καθενός προσωπικά και ταυτόχρονα αποτελεί αίτημα των 
καιρών, για κινητοποίηση, με άξονα την έμπρακτη εφαρμογή του 

                                                                                                                                                        
υπάρχουν οι κάτωθι γυναικείες οργανώσεις και σωματεία: Λύκειον Ελληνίδων: επίτιμος 
πρόεδρος η Βασίλισσα Φρειδερίκη, πρόεδρος Α. Τριανταφυλλίδου, Ένωσις Ελληνίδων: 
περιοδικόν “Αλκυονίδες”, Πανελλήνιος Ένωσις διανοουμένων γυναικών: πρόεδρος Π. 
Μπαζίνα, Εθνικόν συμβούλιον γυναικών: Επίτιμος πρόεδρος Βασίλισσα Φρειδερίκη, 
πρόεδρος Ε. Παντελάκη. Για την προστασία της γυναίκας και του παιδιού, Ένωσις Ελλήνων 
Ακαδημαϊκών Χ.Ε.Ν.: πρόεδρος Κα Μαυροκορδάτου ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Ευσέβεια..., Οργάνωσις η “Αγία Ευνίκη”... Ελληνικόν Φως... 
Λίγα χρόνια μετά την απελευθέρωση ιδρύθηκε στην Αθήνα Ακαδημία Καλών Τεχνών. Η 
πρώτη γυναίκα που φοίτησε σ’ αυτήν ήταν η Ελένη Αλταμούρα Μπουκούρη (1821-1900)... 
εσυνέχισε τις σπουδές της στην Ιταλία όπου εσπούδασε ντυμένη άνδρας... Η Κλεονίκη 
Ασπριώτη... εσπούδασε στην Πράγα και Μόναχο, Σοφία Λασκαρίδου, Ελένη Σκούφου, 
Θάλεια Φλωρά-Καραβία: εσπούδασε στο Μόναχο και Παρίσι, ίδρυσε το 1908 στην 
Αλεξάνδρεια σχολή ζωγραφικής... Ιωσηφίνα Δήμα: εσπούδασε εις Αθήνας, Βιέννη και 
Δρέσδη, Ευγενία Λυμπεροπούλου: εσπούδασε εις Αθήνας και Μόναχο. Εξαιρετικές 
τραγουδίστριες είναι η Αλεξάνδρα Τριάντη, Μαργαρίτα Πέρρα, Ελένη Νικολαΐδου και 
Χριστίνα Ευθυμιάδου. Η πιανίστα Λίλα Λαλαούνη έχει παγκόσμια φήμη... Μετά την άλωσι 
της Κωνσταντινουπόλεως εδημιουργήθησαν δύο ελληνικά λογοτεχνικά κέντρα: Η 
Κωνσταντινούπολις και η Κρήτη και με την κατάληψι της τελευταίας από τους Τούρκους, 
τα νησιά του Ιουνίου. Δεν πρέπει όμως κανείς να ξεχνά και την δημοτική ποίησι, η οποία 
τραγουδά τους αγώνες κατά του κατακτητού, την νοσταλγία για την Ελευθερία κ.ἄ. 
Ποιήματα έγραψαν: Αγγέλα Πάλλη-Βαρθολομαίου, Θεώνη Δρακοπούλου 
(Κωσταντινούπολι) 1863... Μαρία Πολυδούρη, Αιμιλία Κουρτέλη-Δάφνη, Λίλια Ιακωβίδου... 
Με την πρόζα ασχολήθηκαν οι: Μαργαρίτα Μηνιάτη-Αλβάνα, Σαπφώ Λεοντίου, Αρσινόη 
και Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, Καλλιρρόη Παρρέν, Γαλάτεια Καζαντζάκη... Η δημιουργός 
του Ελληνικού παιδικού βιβλίου ήταν η Πηνελόπη Δέλτα... Επίσης παιδικά μυθιστορήματα 
έγραψαν η Ιουλία Δραγούμη... η Αντιγόνη Μεταξά.». 

308 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.18: «...Όσο όμως από παντού βρισκόμαστε 
ζωσμένοι από το ορθόδοξο παρελθόν μας, τόσο πιστωνόμαστε με το ιερό χρέος να το 
βιώνουμε δυναμικά μέσα από τα σχήματα του παρόντος. Διαφορετικά δεν είναι μικρός ο 
κίνδυνος να περιπέσουμε σε τυπολατρεία, ευσεβισμό, φανατισμούς ή έστω και σε 
πολιτιστική αναγνώριση ενός αξιόλογου παρελθόντος που με δυσκολία όμως 
επικοινωνεί με το παρόν...». 

309 Ν.Β. (Βόλον), Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-
Σεπτέμβριος 1957, σ.336. 

310 Μ.Β.Κ., «Έπειτα από τις διακοπές», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.72, Αθήνα, 
Οκτώβριος 1960, σ.225. 
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Ευαγγελίου311. Το περιοδικό αποβλέπει στο να γίνει όργανο στο έργο της 
σύγχρονης γυναίκας, για έναν κόσμο πνευματικά θεμελιωμένο312 και 
ταυτόχρονα να της προσφέρει το στήριγμα που χρειάζεται, για να 
ανταποκριθεί στα αιτήματα της εποχής της313. 

Χωρίς να αποσκοπεί στην παροχή άμεσων και έτοιμων λύσεων για το 
αναγνωστικό κοινό του314, μέσα από τις στήλες του φιλοδοξεί να γίνει κάτι 
παραπάνω από ένα ενημερωτικό έντυπο315. Επιδιώκει να προσφέρει τη 
ζεστασιά μιας φιλικής ανθρώπινης παρουσίας316, ως φίλος και 
συμπαραστάτης317. Ως οδηγός και σύμβουλος318 να καταθέσει την 
πνευματική προσφορά του, παρέχοντας τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τη σωστή και επαρκή αντιμετώπιση τόσο των προσωπικών όσο και των 
κοινωνικών προβλημάτων των αναγνωστριών του319: «...κάθε μικρός 
λόγος που λέει ότι πέρα από τις μηχανές και πάνω απ’ αυτές είναι αυτό που 
κάνει άνθρωπο τον άνθρωπο και κάθε μικρή φωνή που οδηγεί σε πράξεις 
πάνω από τις κακίες και τον εγωισμό, δεν μπορεί παρά να είναι μια 
προσφορά, μικρή έστω, αλλά προσφορά, στον άνθρωπο...»320. 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος», επιδιώκει να εμπνεύσει και στη συνέχεια 
να στηρίξει την αναγνώστρια του στον πνευματικό της αγώνα. Σάλπισμα 
για την έναρξη της πνευματικής αναμέτρησης, αποτελεί το προσωπικό 
αίσθημα του ανικανοποίητου και του ασυμβίβαστου με την 

                                                           
311 Η υπεύθυνος, «Το νόημα της αποστολής μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ2 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1953, σ.79-80. 
312 Μ.Β.Κ., «Το περιοδικό μας γιορτάζει τα 10 του χρόνια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.103, Αθήνα, Νοέμβριος 1963, σ.257. 
313 Μ.Β.Κ., «Η Ελληνίς εργάτις πολιτισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.1. 
314 Μια πελαγωμένη ψυχή, Πειραιάς, «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 1954, σ.336. 
315 «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.48. 
316 Ματσούκα Δ. Έφη, Lowell, Mass. USA, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1964, σ.59. 
317 «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.48. 
318 Παρασκευόπουλου Λεωνίδα, Ιεροκήρυκα, «Αγαπητέ μου μικρέ δεκάχρονε 

“Κόσμε”...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.104, Αθήνα, Δεκέμβριος 1963, σ.290. 
319 Μια πελαγωμένη ψυχή, Πειραιάς, «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 1954, σ.336. 
320 Μ.Β.Κ., «Και ξεκινάμε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.72, Αθήνα, Οκτώβριος 1960, 

σ.225. 
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καταρρακωμένη εικόνα του εαυτού, των άλλων και της ζωής321 και η 
άρνηση να συρθεί σαν άβουλο ον από το ρεύμα των καιρών, 
ακολουθώντας τους πολλούς322. Στόχος η ανάδειξη της γνήσια πιστής 
γυναίκας, με την αρτιότητα του χαρακτήρα, που θα συμβάλλει, με το δικό 
της τρόπο, αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα ταλέντα της, τα χαρίσματα του 
φύλου της και τις ευκαιρίες που της προσφέρουν οι συνθήκες ζωής της323, 
στην έξοδο της κοινωνίας από τα αδιέξοδά της και θα χαράξει νέους 
δρόμους. Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι η πίστη αποτελεί δύναμη, ικανή 
να απελευθερώσει τη γυναίκα από τις κάθε είδους δεσμεύσεις της, να 
πλατύνει την καρδιά της και να την καταστήσει ηγετική μορφή στην 
κοινωνία324 και φορέα πολιτισμού325.  

Η θέση της γυναίκας στη μεταπολεμική Ελλάδα, εντοπίζεται, 
σύμφωνα με όσα πρεσβεύει το περιοδικό, μεταξύ της πίστης στις αιώνιες 
αξίες και του άκριτου μοντερνισμού. Για να κερδίσει τη μάχη της εποχής 
της, καλείται να προσαρμόσει την πίστη του Γολγοθά και του κενού 
μνημείου στα προβλήματα και τα δεδομένα της μεταπολεμικής 
κοινωνίας. Καλείται να προσφέρει, στον άνθρωπο του καιρού της, με όλες 
τις ιδιαιτερότητες του, μεταποιώντας το μήνυμα του Ευαγγελίου σε 
πράξεις αγάπης. Να μεταγγίσει την αιώνια ζωή στη σύγχρονη 
πραγματικότητα και να εναρμονίσει τις αιώνιες αξίες με τις απαιτήσεις 
των καιρών, έχοντας ως μέσα γι’ αυτόν τον σκοπό τις επιστήμες, τα 
γράμματα και τις τέχνες326. Η σύνδεση του Ευαγγελίου με τον πολιτισμό, 
αγγίζει πολλές από τις επιμέρους εκφάνσεις του, χωρίς να περιορίζεται 
μόνο σε ό,τι σχετίζεται άμεσα με την έκφραση της πίστης ή της θεολογίας 
στις τέχνες327. Ταυτόχρονα η σύζευξη αυτή του Ευαγγελίου με τον 
                                                           

321 Μ.Β.Κ., «Τα πυρομαχικά», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.126, Αθήνα, Φεβρουάριος 
1966, σ.33. 

322 Μ.Β.Κ., «Ένα μήνυμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.139, Αθήνα, Μάιος 1967, 
σ.129. 

323 Κ.Β., «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.44, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1957, σ.478. 

324 Μ.Β.Κ., «Η δύναμις που χάνεται», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.58, Αθήνα, 
Απρίλιος 1959, σ.129. 

325 Μ.Β.Κ., «Στους τόπους του παραθερισμού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.8, 
Αθήνα, Ιούνιος 1954, σ.338. 

326 ΜΕΛ. Π., «Πίστις και συγχρονισμός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.3, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1954, σ.98-99. 

327 Ματσούκα, «Θεολογία», σ.81: «...η αποκάλυψη του Θεού μέσω των θεοφανειών 
στην κτίση και την ιστορία... έχει ιστορικό χαρακτήρα. Τούτο σημαίνει δεσμό της 
εκκλησιαστικής ζωής με τη γλώσσα, τα γράμματα, την τέχνη, την πολιτική εξουσία, και 
γενικά με όλες τις μορφές πολιτισμού των λαών.». 
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πολιτισμό επηρεάζει τις ιδέες, τις συνήθειες και τη ζωή γενικότερα των 
χριστιανών. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η αλλαγή στον 
τρόπο σκέψης και δράσης του ανθρώπου κάθε εποχής. Καθώς ο 
πολιτισμός έρχεται σε επαφή με το Ευαγγέλιο, αλλάζει και 
αναδιαμορφώνεται328. 

Η προσωπική καλλιέργεια του πνεύματος και της προσωπικότητάς 
της, του μυαλού και της καρδιάς της329 είναι το απαραίτητο βήμα προς την 
μεταμόρφωση του κόσμου και τη θεμελίωση της καινούργιας Ελλάδας. 
Ακολουθεί η προσφορά σωστής αγωγής στα παιδιά της330. Είναι 
σημαντικό να μην αφεθεί να παρασυρθεί από την οκνηρία του πνεύματος 
και της καρδιάς και να αποδεχθεί βαθιά ότι μόνο με τη δημιουργική και 
κενωτική προσφορά αγάπης αποκτά η ζωή το νόημα και την αξία της, 
κατατροπώνεται ο θάνατος, σε όλες του τις μορφές, και υπηρετείται 
γνήσια ο Θεός και το θέλημά Του331. Η προσπάθεια για την πνευματική 
και ψυχική καλλιέργεια συνοδεύεται από τη θυσία των ανέσεων, της 
ξεκούρασης, της καλοπέρασης. Η ελεύθερη και αυθόρμητη προσφορά της 
αγάπης συνιστά μια πορεία ανοδική, όπου ο αγώνας γίνεται καθήκον και 
υποχρέωση για την κάλυψη των αναγκών του συνανθρώπου και 
ταυτόχρονα δίνει νόημα και ικμάδα στη ζωή. Η θαλπωρή, που προσφέρει 
η πνευματικά καλλιεργημένη γυναίκα, διαχέεται σε όσους την 
πλησιάζουν και μεταβάλλεται σε φωτεινό παράδειγμα ζωής για όλους332.  

Το περιοδικό επιχειρεί να σκιαγραφήσει το προφίλ της ιδεώδους 
σύγχρονης γυναίκας, αντλώντας πρότυπα και χαρακτηριστικά 
προσωπικότητας από τα βιβλικά και πατερικά κείμενα, αλλά και από τα 
περιοδικά της εποχής. Πρόσωπα του ιστορικού παρελθόντος, μακρινού ή 
πιο πρόσφατου, μορφές του παρόντος, που ήδη πέρασαν στην αιωνιότητα, 
αγωνιζόμενες γυναίκες της Ελλάδας ή χωρών του εξωτερικού, που 
αγωνίζονται με τον τρόπο τους η κάθε μια, μορφωμένες ή αγράμματες, 
καλλιτέχνες ή επιστήμονες, λογοτέχνες ή μητέρες, απ’ όλες ο «Κόσμος 
της Ελληνίδας» επιλέγει να προβάλλει ό,τι θεωρεί άξιο μίμησης και 

                                                           
328 Ατματζίδη, Ερμηνευτικές, σ.25-26. 
329 Β.Κ., «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.70, Αθήνα, 

Ιούνιος 1960, σ.192. 
330 Κ.Ε., «Για να διοργανώσετε τη ζωή σας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.2. 
331 Αρβανίτη Νίκου, «Μετά τη βροχή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.43, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1957, σ.419-420. 
332 Κοτζιά Ευαγγελία, «Ένα περασμένο καλοκαίρι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, 

Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.197-198. 
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διαχρονικό. Στο τεύχος του Οκτώβριου του 1955 φιλοξενείται η ομιλία του 
Αρχιμανδρίτη π. Σεραφείμ Παπακώστα333, που εκφώνησε εν μέσω του 
πολέμου, τον Δεκέμβριο του 1943, παραθέτοντας τα χαρακτηριστικά της 
ανδρείας γυναίκας, έτσι όπως καταγράφονται στο Βιβλικό κείμενο των 
Παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης334. Τα δεινά του πολέμου ερμηνεύονται 
από τον ομιλητή ως παραχώρηση του Θεού αλλά και ως ευκαιρία για να 
διαμορφωθεί η ανδρεία γυναίκα της εποχής. Σύμφωνα λοιπόν με το 
άρθρο η ανδρεία στη γυναίκα εκδηλώνεται ως φιλαλήθεια, ευθύτητα, 
ειλικρίνεια, απλότητα, τόλμη, θάρρος αλλά και σύνεση και ταπεινή 
ομολογία κάθε σφάλματος. Είναι η ενάρετη γυναίκα, που κοσμείται με το 
σύνολο των αρετών, οι οποίες συγκεφαλαιώνονται στην αγάπη. Είναι, 
τελικά, η γυναίκα της αγάπης, την οποία αποκαλύπτει με τα έργα της335.  

Το έργο της αγωγής είναι το κατεξοχήν έργο της γυναίκας, που 
διαπλάθει χαρακτήρες και διαμορφώνει γενιές. Ο «Κόσμος της 
Ελληνίδος» παραθέτει ένα απόσπασμα από τα έργα του αγίου Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου, στο οποίο καταγράφονται οι στόχοι της αγωγής των 
κοριτσιών, σύμφωνα με τον άγιο, αλλά ταυτόχρονα περιγράφεται και το 
γυναικείο πρότυπο, που ο άγιος προτρέπει να επεκταθεί στις ερχόμενες 
γενιές: «...να φροντίσετε να δώσετε στα κορίτσια σας μια πολύ καλή 
ανατροφή... Προσπαθήστε να τις κάνετε ν’ αγαπήσουν το σπίτι, εμπνεύστε 
τους κυρίως την ευλάβεια, την ταπεινοφροσύνη, την περιφρόνησι στα 
πλούτη και στα μάταια στολίδια. Έτσι να τις προετοιμάζετε για τον γάμο. 
Όταν τους δίδετε μια τέτοια καλή ανατροφή, δεν σώζετε μόνον αυτές τις 
ίδιες, αλλά και τον άντρα τους... αλλά και τα παιδιά και τα εγγόνια ακόμη. 
Γιατί πράγματι, όταν η ρίζα είναι αγία, τότε και τα κλαδιά θα γίνουν άγια, 
κι εσείς με την σειρά σας θα πάρετε την αμοιβή σας...»336. Δεν λείπει όμως, 
ακόμα και η μεταφορά και ο σχολιασμός άρθρου από περιοδικό μόδας της 
εποχής, σχετικά με το ιδανικό προφίλ της νέας γυναίκας στη δεκαετία του 
1960. Η διακριτικότητα στη συμπεριφορά, η χάρη, η καλή ανατροφή, η 
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μόρφωση και το ενδιαφέρον για τη ζωή και τον κόσμο, αποτελούν τον 
τύπο της νέας γυναίκας, που το περιοδικό προβάλλει ως άξιο μίμησης337. 

 
 

α) Η ενασχόληση της γυναίκας με τη μόδα, το σπίτι και τον 
κινηματογράφο 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» προκειμένου να μεταφέρει το μήνυμα του 
Ευαγγελίου στη γυναίκα της μεταπολεμικής Ελλάδας, προσπαθεί να 
προσλάβει το σύνολο της ζωής της, τον τρόπο που ζει, τον κώδικα της338, 
τους πόθους και τις αναζητήσεις της, τις δυσκολίες και τα προβλήματά 
της και γενικά ό,τι την χαρακτηρίζει εκτός από την αμαρτία. Έτσι 
προσεγγίζει το σύνολο των θεμάτων της κοινωνικής ζωής, που 
απασχολούν ή πρέπει, σύμφωνα με την εκτίμηση των εκδοτών και των 
αρθρογράφων του, να απασχολούν τη χριστιανή γυναίκα, ώστε να 
εντοπίσει σε κάθε πτυχή της σύγχρονης ζωής της το σκοτάδι του θανάτου 
και να το φωτίσει με το φως της Αναστάσεως, το φως του Ευαγγελίου339. 

Η γυναίκα στην οποία απευθύνεται το περιοδικό ζει σ’ έναν κόσμο 
ραγδαία μεταβαλλόμενο, που διαφέρει κατά πολύ από τον κόσμο που 
γνώριζαν οι αμέσως προηγούμενες γενιές. Η θέση της μέσα στην 
κοινωνία, είναι εντελώς διαφορετική. Έχει τη δυνατότητα της πρόσβασης 
και της εκλογής στη μόρφωση, στο επάγγελμα, στην πολιτική, μέχρι στον 
τρόπο που θα διαθέσει τον εαυτό της κι όλα αυτά είναι μια εντελώς 
καινούργια υπόθεση και συνθέτουν μια απολύτως καινούργια 
κατάσταση340, στην οποία δεν μπορούν να την κατευθύνουν τα βήματα 
της μητέρας της. Κατά την άποψη του περιοδικού, η μεταπολεμική 
γυναίκα φέρει την ευθύνη του πρωτοπόρου, ιδιότητα που εμπερικλείει τον 
ηρωισμό, τη δύναμη, την αποφασιστικότητα, αλλά και την ικανότητα της 
σοφής εκλογής για την εκάστοτε περίπτωση341. Η προσφορά σωστού 

                                                           
337 Μ.Β.Κ., «Η νέα κοπέλλα του 1963», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.93, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1962, σ.257. 
338 Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία, σ. 149: «Για να προσφερθεί ο λόγος του Θεού, 

χρειάζεται η γλώσσα των εκάστοτε αποδεκτών του. Και η γλώσσα αυτή δεν 
προσλαμβάνεται μόνο με τη χρησιμοποίηση του κώδικα επικοινωνίας... Η γλώσσα έχει 
αρκετές λειτουργίες. Και η σπουδαιότερη... είναι η λειτουργία που εκφράζει το μήνυμα 
στον ακροατή.». 

339 Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία, σ.152. 
340 Ατματζίδη, Ερμηνευτικές, σ.335. 
341 Μπίμπη-Παπασπυροπούλου Αγλαΐα, «Στο σταυροδρόμι της εκλογής», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.70, Αθήνα, Ιούνιος 1960, σ.163-164. 
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κριτηρίου για το κάθε θέμα, συνιστά θεμελιακή επιδίωξη του περιοδικού, 
αλλά φαίνεται πως αποτελεί και την κύρια αναζήτηση εκ μέρους των 
αναγνωστριών του342. Κάθε μια, λοιπόν, από τις πτυχές της κοινωνικής 
ζωής που προσεγγίζει ο «Κόσμος της Ελληνίδος» εξετάζεται και 
αναλύεται υπό το πρίσμα των χριστιανικών αξιών και των αληθειών του 
Ευαγγελίου.  

Στις βασικές φροντίδες της γυναίκας ανήκει και η μέριμνά της για την 
αισθητική του σπιτιού της, καθώς έχει πολλή μεγάλη σημασία για τη ζωή 
των ενοίκων του αλλά και για την εντύπωση που προκαλεί στους 
ξένους343. Η καλαισθησία, σύμφωνα με την άποψη του περιοδικού, είναι 
έμφυτη στον άνθρωπο344, αλλά η αγάπη για το ωραίο καλλιεργείται από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής του345. Το όμορφο και καλαίσθητο περιβάλλον 
λειτουργεί αναζωογονητικά για τον άνθρωπο κάθε ηλικίας, καλλιεργεί 
την αίσθηση του ωραίου σε μικρούς και μεγάλους και προσφέρει 
αισιοδοξία και χαρά για τη ζωή346. 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» πρεσβεύει ότι η εργονομία, η 
λειτουργικότητα και η ωραία ατμόσφαιρα ενός χώρου, δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις για μια ευχάριστη διαβίωση, γεγονός που είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για μια καλής ποιότητας ζωή347. Η τάξη και η αρμονία, που 
επικρατούν μέσα σ’ ένα σπίτι, επεκτείνονται και επηρεάζουν θετικά το 
σύνολο της ζωής των ενοίκων του348. Στόχος του περιοδικού είναι να 
προσφέρει λύσεις ώστε να εξυπηρετούνται αυτές οι ανάγκες349 και  να 

                                                           
342 Μ.Β.Κ., «Το περιοδικό μας γιορτάζει τα 10 του χρόνια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.103, Αθήνα, Νοέμβριος 1963, σ.257: «...πολλές, διαρκώς περισσότερες γίνονται οι 
γυναίκες που συνεχώς αναρωτιώνται πώς, στην κάθε περίστασι να σταθούν σωστά, να 
είναι σωστές... Κι εδώ χωρίς αμφιβολία προσφέρει ο “Κόσμος της Ελληνίδος”.». 

343 ΕΡΣΗ, «Η αισθητική του σπιτιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 
1954, σ.334. 

344 ΕΡΣΗ, «Η αισθητική του σπιτιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.44-45. 

345 ΕΡΣΗ, «Γαρνίρετε το κρεβατάκι του μωρού σας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.21, 
Αθήνα, Σεπτέμβριος 1955, σ.381. 

346 ΕΡΣΗ, «Η αισθητική του σπιτιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.44-45. 

347 ΕΡΣΗ, «Για την αισθητική του σπιτιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.3, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1954, σ.141. 

348 ΕΡΣΗ, «Χειμωνιάζοντας το σπίτι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.22, Αθήνα, 
Οκτώβριος 1955, σ.431. 

349 ΕΡΣΗ, «Για την αισθητική του σπιτιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.5, Αθήνα, 
Μάρτιος 1954, σ.235. 
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δημιουργείται κόσμια και ευχάριστη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι350, χωρίς 
να χρειάζονται πολλά έξοδα, παρά μόνο η καλή διάθεση, ο ζήλος, η όρεξη 
για δουλειά, η φροντίδα και το καλό γούστο της οικοδέσποινας351. 

Η αλλαγή των χώρων διαβίωσης, από τις ευρύχωρες και άνετες 
μονοκατοικίες στα μικρά, σαν κουκλόσπιτα, διαμερίσματα, απαιτεί 
προσαρμοστικότητα, κυρίως εκ μέρους της νοικοκυράς, και έξυπνες 
λύσεις352 σε προβλήματα αισθητικής και τακτοποίησης, διακόσμησης και 
επίπλωσης, τις οποίες για να ανακαλύψει, χρειάζεται να αφιερώσει λίγο 
χρόνο353. Αλλαγή, όμως, επήλθε και στον τρόπο ζωής της σύγχρονης 
γυναίκας, η οποία απασχολείται πλέον πολλές ώρες εκτός οικίας, είτε 
επαγγελματικά, είτε εθελοντικά, σε κοινωνικά έργα, γεγονός που μειώνει 
δραστικά το χρόνο, που μπορεί να αφιερώσει στη φροντίδα του σπιτιού 
της. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την έλλειψη ή έστω τη 
μείωση, σε σημαντικό ποσοστό, του βοηθητικού προσωπικού, αλλαγή που 
καταγράφεται από το περιοδικό ως μια θετική κοινωνική εξέλιξη354, 
καθιστούν απαραίτητο για τη σύγχρονη Ελληνίδα νοικοκυρά, ένα σπίτι 
μοντέρνο, εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές και 
ταυτόχρονα απλό και λειτουργικό, για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του σύγχρονου τρόπου ζωής355.  

Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των νέων τεχνολογικών αγαθών για 
τη νοικοκυρά των μεταπολεμικών χρόνων είναι πολλά. Η γυναίκα 
απαλλάσσεται από πολλές ανιαρές και κοπιαστικές εργασίες, γεγονός 
που την αποδεσμεύει από τον κόπο και τον εκνευρισμό, της παρέχει την 
άνεση του χρόνου να ασχοληθεί με δραστηριότητες που την ευχαριστούν, 
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355 Περίδη Α. Κατερίνα, «Η έκθεσις του νοικοκυριού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.9, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος 1954, σ.400-401, άρθρο που παρουσιάζει τις νέες τάσεις στη 
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να προσφέρει περισσότερα στην οικογένειά της ή να επιμεληθεί τον εαυτό 
της356. Κι ενώ όλα όσα χορηγεί η αλματώδης τεχνολογική ανάπτυξη της 
εποχής, μέσα στα χρονικά όρια μιας μόλις γενιάς357, έγιναν για να κάνουν 
τη ζωή πιο εύκολη και πιο άνετη και τους ανθρώπους πιο 
ευτυχισμένους358, ο «Κόσμος της Ελληνίδος» διατυπώνει επιφυλάξεις ως 
προς την επιτυχία αυτού του σκοπού: «...δεν είναι μόνο οι ανέσεις που 
δίνουν στο σπίτι την πνοή του... είναι οι άνθρωποι που θα του δώσουν ψυχή 
και ομορφιά... πάνω απ’ όλα η οικοδέσποινα που θα του δώση ψυχή από τη 
δική της την ψυχή...»359. 

Επαναφέρει έτσι ο «Κόσμος της Ελληνίδος» το θέμα της πνευματικής 
καλλιέργειας της γυναίκας, η οποία αποτυπώνεται και στον τρόπο που 
διακοσμεί το σπίτι της και στην ατμόσφαιρα που δημιουργεί με την 
παρουσία της μέσα σ’ αυτό. Η διακόσμηση του σπιτιού, σύμφωνα με το 
περιοδικό, είναι ουσιώδης και σπουδαία δουλειά, που ανήκει 
ολοκληρωτικά στη γυναίκα. Είναι δικό της δημιούργημα και αποτελεί 
έκφραση του εαυτού της και της αγάπης της για τους οικείους της. Είναι 
το απόσταγμα της σκέψης και της δουλειάς της για το πώς θα κάνει τη 
ζωή της και τη ζωή της οικογένειάς της πιο ευτυχισμένη360, καθώς η 
δημιουργικότητα είναι συνυφασμένη με τη χαρά και αποτελεί χρέος της 
γυναίκας να σκορπίζει γύρω της τη χαρά361.  

Ταυτόχρονα, το περιοδικό εντοπίζει το πνευματικό χρέος της 
Ελληνίδας νοικοκυράς και στην ικανότητα και τη φροντίδα της να δώσει 
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359 Μ.Β.Κ., «Από την έκθεσι του σύγχρονου σπιτιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.43, 
Αθήνα, Νοέμβριος 1957, σ.385. 
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τεύχ.138, Αθήνα, Απρίλιος 1967, σ.105. 

361 ΑΝΤΑ, «Χαρούμενες Χριστουγεννιάτικες ιδέες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.44, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1957, σ.476. 
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στο σπίτι της χαρακτήρα ελληνικό, χρώμα και άρωμα Ελλάδας. Με 
πολύτιμους διακοσμητικούς θησαυρούς, που μπορεί ν’ ανασύρει από τις 
διάφορες περιόδους του ιστορικού παρελθόντος της χώρας, με ιδέες από 
τα αρχοντικά της ηπειρωτικής ή της νησιωτικής Ελλάδας, θα μπορέσει να 
αντλήσει από τον κάματο και το ακοίμητο πνεύμα του λαού, ώστε να 
εναποθέσει ένα, μικρό έστω, λιθαράκι στη συνέχεια της ελληνικής 
παράδοσης και να συμβάλει και με αυτόν τον τρόπο στην ανοικοδόμηση 
της καινούργιας Ελλάδας, ενώ, ταυτόχρονα, θα προσφέρει στην ξακουστή 
ελληνική φιλοξενία το σκηνικό που της χρειάζεται362. 

Η φροντίδα για την εξωτερική εμφάνιση και την ομορφιά αποτελούν 
χαρακτηριστικά γυναικεία ενδιαφέροντα. Ανήκουν στη φύση των 
γυναικών η επιθυμία της καλαισθησίας, η ανάγκη της αλλαγής363,  η 
έφεση για ανανέωση και για προσαρμογή στη σύγχρονη ζωή364. Στον 
«Κόσμο της Ελληνίδος» καταγράφεται η άποψη ότι η μόδα δεν είναι 
αυθαίρετη και πολυδάπανη παραξενιά. Είναι ένα όργανο κοινωνικής 
ισότητας, κάτι σαν μια κοινή γλώσσα του γυναικείου πληθυσμού των 
χωρών, του δυτικού τουλάχιστον πολιτισμού, που σβήνει ή απαλύνει τις 
διαφορές και προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας365. Η εκτροπή στα 
θέματα της μόδας, εντοπίζεται από το περιοδικό, στην υποταγή στις 
ακρότητες που υπαγορεύει, στην ειδωλοποίησή της και στην υποδούλωση 
του ανθρώπου στις επιταγές της, με τελικό αποτέλεσμα τον αφανισμό της 
προσωπικότητας.  

Η άκριτη υπακοή στις κάθε είδους σύγχρονες εξωφρενικές εκφράσεις 
αμφίεσης, αποτελούν πεδίο προβληματισμού για τους αρθρογράφους του 
περιοδικού, εφόσον οι άνθρωποι, που επιδιώκουν να ντύνονται και να 
εμφανίζονται με τρόπο έντονα διαφορετικό από τους υπόλοιπους, 
υποδηλώνουν την περιφρόνησή τους στο κοινό αίσθημα366. Αυτού του 
είδους σχέση με τη μόδα και της επιταγές της δεν συνιστά ευεργετικό 
παράγοντα για τη σκέψη και την ψυχή της γυναίκας, καθώς ο εσωτερικός 

                                                           
362 Αναστασιάδου Ελένη, «Το σπίτι μας μαρτυρεί για μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.138, Αθήνα, Απρίλιος 1967, σ.105. 
363 Μ.Β.Κ., «Συνταγή ομορφιάς», », Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.135, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1967, σ.33. 
364 Μ.Β.Κ., «Ένα σύγχρονο είδωλο: η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, 

Απρίλιος 1962, σ.97. 
365 Μ.Β.Κ., «Και πάλι η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, Αθήνα, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.193. 
366 Μ.Β.Κ., «Ελάτε όπως είσθε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.121, Αθήνα, Ιούνιος 

1965, σ.193. 
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άνθρωπος υφίσταται πλήρη εξαφάνιση367. Ταυτόχρονα, η μόδα 
μετατρέπεται σ’ έναν τρομερό κι αχόρταγο δυνάστη που υποκλέπτει τον 
χρόνο, τις δυνάμεις και την ηρεμία της γυναίκας368.  

Στον αντίποδα όλων αυτών, το περιοδικό προτείνει τη συνετή και 
ισορροπημένη τήρηση των διατάξεων της μόδας, ώστε να μη 
μετατρέπεται σε μοντέρνα ειδωλολατρία369, αλλά και να μην 
εξουδετερώνει κάθε πρωτοτυπία και προσωπική έκφραση370. Στόχος της 
κάθε γυναίκας, οφείλει να είναι η αποδοχή των προτάσεων της μόδας, 
στον βαθμό που ταιριάζουν στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της371 και δεν 
επιβαρύνουν τα οικονομικά της372. Μια τέτοια στάση φανερώνει δύναμη 
χαρακτήρα και ισορροπία πνεύματος373.  

Η μεγάλη βαρύτητα που δίνει ο «Κόσμος της Ελληνίδος» στο θέμα της 
εξωτερικής εμφάνισης και της μόδας απορρέει ακριβώς από τη σύνδεσή 
της με την προσωπικότητα της γυναίκας και την πνευματική της 
καλλιέργεια374. Νέοι άνθρωποι που δείχνουν υπέρμετρα επαναστατημένοι 
                                                           

367 Μ.Β.Κ., «Και πάλι η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.193. 

368 Μ.Β.Κ., «Ένα σύγχρονο είδωλο: η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, 
Απρίλιος 1962, σ.97. 

369 Μ.Β.Κ., «Ένα σύγχρονο είδωλο: η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, 
Απρίλιος 1962, σ.97. 

370 Μ.Β.Κ., «Και πάλι η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.193. 

371 Μ.Β.Κ., «Και πάλι η μόδα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.193. 

372 Η οικονομία και η συνετή χρήση του χρήματος αποτελούν ακόμα μια αξία την 
οποία το περιοδικό προσπαθεί να εμπνεύσει στις αναγνώστριές του, προτείνοντας ιδέες 
για μεταποιήσεις ρούχων βλ.: Άντα, «Πρέπει να έχης ιδέες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.21, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1955, σ. 380: «...Κάθε μια μας, πρέπει πάντα να έχη κάτι 
τέτοιες χαριτωμένες και έξυπνες ιδέες, γιατί μας χαρίζουν την ικανοποίησι της οικονομίας, 
μα και τη χάρι της εμφανίσεως...». 

373 Η.Σ., «Από την αλληλογραφία μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.89, Αθήνα, 
Μάιος 1962, σ.137-138: «...μια δυνατή και ισορροπημένη γυναίκα θα έπρεπε να σκέπτεται 
ως εξής: βασικά ακολουθώ τη μόδα. Τόσο ώστε να μη γίνωμαι στόχος, ανορθογραφία... φορώ 
ό,τι μου πηγαίνει... φροντίζω ώστε αυτά που ράβω να είναι ως επί το πλείστον σχέδια που 
ό,τι και να γίνη, δεν πέφτουν από τη μόδα... προσπαθώ να μην επηρεάζομαι από το τί 
κάνουν οι άλλες, φροντίζοντας όμως συγχρόνως να μεταποιώ λίγο αυτά που έχω, για να 
φαίνωνται φρέσκα και καινούργια...». 

374 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.28-29: «...Οι ψευδαισθήσεις, οι 
απογοητεύσεις και οι συγκρούσεις της γυναίκας μέσα στην απρόσωπη δυτική κοινωνία 
την οδήγησαν σε άμεση εξάρτηση από τα προϊόντα μόδας και ομορφιάς... η γυναίκα, που 
έδειξε τόσα καταπληκτικά δείγματα ελεύθερης δημιουργίας μέσα στις σύγχρονες 
δυτικές κοινωνίες, δεν ξέφυγε από την παγίδα των διαφημιστών... αξίζει να ληφθεί 
σοβαρά υπόψη η Αλήθεια, που ουσιαστικά ελευθερώνει τον άνθρωπο, άνδρα και 
γυναίκα από κάθε μορφή δουλείας και υποταγής...». 
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και εκδηλώνουν τη διαμαρτυρία τους ακολουθώντας τις ακρότητες που 
επιτάσσει κατά περίπτωση η μόδα, δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζουν 
επιπολαιότητα, κενότητα, έλλειψη μέτρου και γούστου αλλά και 
αυτοκριτικής375. Αντίθετα, όταν η παρακολούθηση της μόδας διακρίνεται 
από ελαστικότητα και ευελιξία στις επιλογές, φανερώνει μια έκφραση 
εσωτερικής ομορφιάς, που ευπρεπίζει κάθε φυσική εξωτερική ασχήμια 
και ακτινοβολεί τη χάρη μιας ζεστής καρδιάς, η οποία ελκύει περισσότερο 
από οποιαδήποτε τέλεια ομορφιά376. Η ομορφιά της γυναίκας, έτσι όπως 
εκφράζεται στο Ευαγγελικό κείμενο377, θεμελιώνεται στην αρετή της κι 
αποτελεί την έκφραση της χάρης378. Μια λεπτή ιδιότητα, που 
στοιχειοθετείται από φυσικότητα και γοητεία, από μια καρδιά απλή και 
ανοιχτή, συνιστά τελικά την καλύτερη συνταγή ομορφιάς και ταυτόχρονα 
την πιο πετυχημένη συνταγή ευτυχίας: «...μια μαγική συνταγή για κάτι 
που θα σας βοηθήση να ζήτε ευτυχισμένη, ν’ αρέσετε, να προξενήτε 
ευχαρίστησι σ’ όσους σας πλησιάζουν, αυτό είναι η χάρις... είναι η καλύτερη 
συνταγή ομορφιάς... Να ξέρης να φοράς την ποδιά της κουζίνας με την ίδια 
χάρι που φορείς το βαρύτερο φόρεμα, να βοηθάς χωρίς να πληγώνης... να 
παρακολουθής με προσοχή την κουβέντα του άλλου και να προσπαθής να 
καταλάβης τα επιχειρήματά του, αυτά κι άλλα πολλά, το ίδιο απλά όσο και 
δύσκολα, είναι η χάρις, η καλύτερη συνταγή ευτυχίας...»379. Εφόσον 
εξασφαλίζονται αυτές οι προϋποθέσεις, κάθε άλλος προβληματισμός, 
σχετικά με τις επιταγές της μόδας και την υιοθέτησή τους από τη 
σύγχρονη χριστιανή, εντάσσεται στα πλαίσια του προσωπικού 
προβληματισμού και των εξατομικευμένων απαντήσεων380. 

                                                           
375 Μ.Β.Κ., «Η μίνι φούστα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.138, Αθήνα, Απρίλιος 1967, 

σ.98. 
376 Μ.Β.Κ., «Μαγική ακτίνα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, Αθήνα, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.193. 
377 Α’ Τιμ. 2, 9-10: «...καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ 

σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ 
πολυτελεῖ, ἀλλ' ὃ πρέπει γυναιξὶν ἐπαγγελλομέναις θεοσέβειαν, δι' ἔργων ἀγαθῶν...» 
βλέπε Παπακώστα Σεραφείμ, «Γυναίκα ανδρείαν τις ευρήσει;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.22, Αθήνα, Οκτώβριος 1955, σ.387-390. 

378 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.329: «...Η ομορφιά θα σώση τον κόσμο˙ δεν πρόκειται για 
κάθε ομορφιά, αλλά αυτή του Αγίου Πνεύματος, της γυναίκας που είναι περιβεβλημένη 
τον ήλιο.». 

379 Μ.Β.Κ., «Συνταγή ομορφιάς», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.136, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1967, σ.33. 

380 Αναγνώστρια, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.21, Αθήνα, Σεπτέμβριος 1955, σ.384: «...το ‘μακιγιάρισμα’ είναι αμαρτία για μια 
κοπέλλα που θέλει να ρυθμίζη τη ζωή της σύμφωνα με τη Χριστιανική διδασκαλία. Είναι 
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Ο «Κόσμος της Ελληνίδος», από το πρώτο τεύχος της κυκλοφορίας του, 
καθιέρωσε στήλη αφιερωμένη στον κινηματογράφο. Στα άρθρα αυτής της 
κατηγορίας, φιλοξενούνται καλλιτεχνικά, κινηματογραφικά νέα τόσο από 
την εγχώρια παραγωγή όσο και από τους δημιουργούς του εξωτερικού, 
κατά κύριο λόγο του δυτικού κόσμου. Αν και τα άρθρα της στήλης δεν 
φέρουν την υπογραφή του ίδιου πάντα αρθρογράφου και οι σχολιαστές 
εναλλάσσονται381, στο διάστημα των χρόνων που ερευνούμε, η οπτική 
προσέγγισης των θεμάτων και οι στόχοι που η στήλη υπηρετεί 
διατηρούνται πάντα οι ίδιοι382. Οι ταινίες, είτε πρόκειται για ελληνικές 
παραγωγές, είτε για ξένες, αξιολογούνται από τον «Κόσμο της 
Ελληνίδος», ως θετικές ή αρνητικές, ανάλογα με τις πνευματικές αξίες 
που προβάλουν και προωθούν. 

Έτσι, όπως διατυπώνεται με σαφήνεια σε άρθρο του 1963, το οποίο 
αποτελεί απάντηση σε σχετικό ερώτημα αναγνώστριας για τις επιλογές 
της στήλης και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί, εκείνο που πάντα 
ενδιαφέρει τη στήλη είναι η ποιότητα του σεναρίου. Το περιοδικό εκτιμά 
ότι το σενάριο είναι αυτό που επηρεάζει, σε εξαιρετικά σημαντικό βαθμό, 
το μέσο θεατή και φυσικά τους νέους. Όταν λοιπόν το σενάριο κάποιας 
ταινίας είναι «ατυχές», η ταινία κατατάσσεται στις αρνητικές ταινίες της 
στήλης383. Η ποιότητα της σκηνοθεσίας, της φωτογραφίας, της μουσικής 
ηχοληψίας, του μοντάζ και όλων των άλλων τεχνικών και καλλιτεχνικών 
πλευρών μιας ταινίας, είναι στοιχεία, που αξιολογούνται και 
σχολιάζονται, αλλά δεν αποτελούν τα αποκλειστικά κριτήρια 
αξιολογικής κατάταξης ενός κινηματογραφικού δημιουργήματος384. Όταν 

                                                                                                                                                        
έτσι ή όχι; -Θίγεται ένα ζήτημα, που μόνο με μια προσωπική συζήτησι μπορεί να 
αντιμετωπισθή...». 

381 “Spectrum”, “Spectator”, “Α.Δ.”, “Κ.Δ.”, “Λ.Κ. Φιλικός”, “Η.Σ.”, είναι οι υπογραφές 
των αρθρογράφων της στήλης για τον κινηματογράφο, ενώ αρκετά άρθρα της ίδιας 
κατηγορίας, δημοσιεύονται ανυπόγραφα, διατηρώντας την ανωνυμία του συντάκτη τους.   

382 Σχόλια ή προβληματισμό για το περιεχόμενο ταινιών ή κινηματογραφικές 
ειδήσεις, συναντάμε και σε άλλες στήλες, σ’ εκείνες που αφορούν στο παιδί και τη 
διαπαιδαγώγησή του ή στα σχόλια της επικαιρότητας. Για παράδειγμα: Μ.Β.Κ., «Και η 
άλλη πλευρά του Χόλλυγουντ», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.90, Αθήνα, Ιούνιος 1962, 
σ.161 στη στήλη «Από τη ζωή του μηνός-Απόψεις» ή Α.Ρ., «Το “ακατάλληλο” θαύμα της 
Άννυ Σάλλιβαν», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.110, Αθήνα, Ιούνιος 1964, σ.31-32, από τη 
στήλη «Γύρω στο παιδί και την οικογένεια». 

383 Ανωνύμου, «Απάντηση σε αναγνώστη της στήλης “έργα που παίζονται”», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.100, Αθήνα, Ιούνιος 1963, σ.191. 

384 Spectator, «Από τις ταινίες που διάλεξα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.81, Αθήνα, 
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1961, σ.221-223: «...πίνακας ταινιών προσφέρεται για να 
δώση μιαν εικόνα των αξίων λόγου ταινιών της περιόδου 60-61 και να προσφέρη την 
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βέβαια συνυπάρχει το άριστο, τόσο από άποψη καλλιτεχνική και τεχνική, 
όσο και από άποψη σεναρίου, τότε, μια ταινία, σύμφωνα με τον «Κόσμο 
της Ελληνίδος», έχει αγγίξει την τελειότητα. Τέτοιου είδους έργα  «...τα 
παραθέτουμε πάντα στην αρχή του καταλόγου μας, κατά σειρά 
σπουδαιότητος. Ακολουθούν όσα έχουν μόνον καλό σενάριο και έπονται 
εκείνα, που ενώ δημιούργησαν γύρω τους πολύν θόρυβο, δεν σέβονται την 
ανθρωπίνη προσωπικότητα και αξιοπρέπεια. Δεν αναφέρουμε, δι’ έλλειψιν 
χώρου, όσα είναι κακόγουστα και κοινοτοπίες ανάξιες λόγου... 
ασχολούμαστε μόνον με τα φιλμς που κρίνουμε κατάλληλα για να τα δουν 
άνθρωποι πολιτισμένοι...» 385.  

Ο αρθρογράφος γνωρίζει ότι η αξιολόγηση και η κατάταξη αυτής της 
μορφής, διαφέρει από την αντίστοιχη κριτική κινηματογραφικών ταινιών, 
που συναντά κανείς στα διάφορα άλλα εβδομαδιαία περιοδικά ή 
εφημερίδες, της εποχής. Ο στόχος που υπηρετεί αυτή η αποτίμηση είναι 
διττός: ο πνευματικός εφοδιασμός των αναγνωστριών του και υποψήφιων 
θεατών, με περισσότερα και υγιέστερα κριτήρια επιλογής386 και η ελπίδα 
ότι «...κάποτε οι κ. κ. παραγωγοί και σκηνοθέτες να πάψουν να βλέπουν τον 
κινηματογράφο, μόνον σαν εμπορική εγχείρηση, αλλά να νοιώσουν την 
επίδρασή του στην κοινωνία μας και στα άτομα και να διορθώσουν έτσι τα 
κακώς κείμενα...»387. Η ευθύνη των κριτικών του κινηματογράφου είναι 
μεγάλη, κατά τους αρθρογράφους του περιοδικού, γιατί διαμορφώνει το 
αισθητήριο του κοινού. Η σωστή κριτική, σε υγιείς βάσεις, οξύνει το 
κριτικό αισθητήριο του κοινού και συντελεί στην άνοδο της στάθμης της 
κινηματογραφικής τέχνης388. 

Οι διαμαρτυρίες και η καθιέρωση αυστηρότερης λογοκρισίας 
απορρίπτονται από το περιοδικό ως ελλιπή και αναποτελεσματικά μέσα 
βελτίωσης της ποιότητας των κινηματογραφικών παραγωγών389. Το ίδιο 

                                                                                                                                                        
ευκαιρία μιας σχηματικής κριτικής των φιλμ τόσο από πλευράς καλλιτεχνικής όσο και 
πνευματικής... η κρίσι για το σενάριο στηρίχτηκε πρώτιστα στο περιεχόμενο και τις ιδέες 
και κατά δεύτερο λόγο στο τεχνικό του δέσιμο...». 

385 Ανωνύμου, «Απάντηση σε αναγνώστη της στήλης “έργα που παίζονται”», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.100, Αθήνα, Ιούνιος 1963, σ.191. 

386 Μ.Β.Κ., «Απάντησις σ’ ένα γράμμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.76, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1961, σ.34. 

387 Ανωνύμου, «Απάντηση σε αναγνώστη της στήλης “έργα που παίζονται”», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.100, Αθήνα, Ιούνιος 1963, σ.191. 

388 Μ.Β.Κ., «Κινηματογράφος και κριτική», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1954, σ.145. 

389 Μ.Β.Κ., «Απάντησις σ’ ένα γράμμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.76, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1961, σ.34. 
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πιστεύει πως θα ήταν αρκετό για τη βελτίωση του επιπέδου των 
κινηματογραφικών έργων που προβάλλονται, αν οι άνθρωποι που 
ασχολούνται με διάφορους τρόπους στην παραγωγή θεαμάτων, οι 
συγγραφείς έργων και σεναρίων, οι παραγωγοί, οι επιχειρηματίες, 
αναπτύξουν σε ικανοποιητικό βαθμό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης. 
Με αυτόν τον τρόπο δεν θα δέχονται να παρουσιάζουν κάτι που 
βλάπτει390 και ταυτόχρονα θα αξιοποιούν το περίφημο πολιτιστικό μέσο, 
που έχουν στα χέρια τους, χρησιμοποιώντας το για την πνευματική 
τόνωση και καλλιέργεια του κοινού391. Παράλληλα, η καλλιέργεια του 
κοινού χρειάζεται να φθάσει σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να μην ανέχεται και 
να αποδοκιμάζει οποιαδήποτε ασχήμια προσπαθούν να του 
προωθήσουν392. Γεγονός που μαρτυρεί ότι η διαμόρφωση και ο 
εμπλουτισμός των κριτηρίων επιλογής των θεατών, ξεπερνά τα όρια των 
κινηματογραφικών επιλογών τους και αφορά στην καθολική τοποθέτηση 
τους απέναντι στη ζωή και τα διλήμματά της, γι’ αυτό «με όση δύναμι έχει 
τούτο το περιοδικό», προσπαθεί να τα χαλκεύσει393. 

Με αυτόν τον τρόπο θετικές χαρακτηρίζονται όσες κινηματογραφικές 
παραγωγές αφυπνίζουν συνειδήσεις και προβάλουν αξίες και ηθικά 
πρότυπα, οι οποίες συνήθως δεν αποτελούν εισπρακτικές επιτυχίες. 
Άνθρωποι που δεν προδίδουν την αποστολή τους394, που αγωνίζονται 
μόνοι, με πείσμα, εναντίον της ασυνειδησίας και του καιροσκοπισμού395. 
Πιστοί επιστήμονες, που διά της προσευχής βρίσκονται σε άμεση 
επικοινωνία με την Πηγή της Δημιουργίας, απ’ όπου αντλούν σοφία και 
δύναμη. Γιατροί που η εξάσκηση της ιατρικής γίνεται αποστολή, ενώ η 
ζωή ή ο θάνατός τους αποτελεί μια ενεργό και σοφή αγάπη, που 
θεμελιώνεται στην αγιότητα396. Γενναίοι υπερασπιστές της πατρίδας, που 

                                                           
390 Μ.Β.Κ., «Λύσις διά της ευθύνης», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.57, Αθήνα, 

Μάρτιος 1959, σ.98. 
391 Μ.Β.Κ., «Διά να έχωμε καλόν ελληνικό κινηματογράφο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.53, Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.386. 
392 Μ.Β.Κ., «Λύσις διά της ευθύνης», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.57, Αθήνα, 

Μάρτιος 1959, σ.98. 
393 Μ.Β.Κ., «Απάντησις σ’ ένα γράμμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.76, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1961, σ.34. 
394 Spectrum, «Από τις ταινίες που διάλεξα: Ιστορία μιας μοναχής», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.68, Αθήνα, Απρίλιος 1960, σ.125-127. 
395 Spectator, «Από τις ταινίες που διάλεξα: Ο μεγάλος επαναστάτης», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.71, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960, σ.221-223. 
396 Spectator, «Από τις ταινίες που διάλεξα: Το υπέροχο μυστικό», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.71, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960, σ.221-223. 
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με υπομονή και ελπίδα στο Θεό, προσφέρουν αλληλεγγύη στους 
συμπολεμιστές τους και αντικρίζουν με τόλμη τον εχθρό και το θάνατο397, 
αποτελούν μερικούς από τους ήρωες-πρότυπα, στους οποίους το 
περιοδικό δείχνει την προτίμησή του. Ταυτόχρονα, προβάλλονται και οι 
ήρωες της καθημερινής ζωής. Οικογένειες που αποτελούν θαυμαστά 
παραδείγματα ενότητας, πίστης, θάρρους, ελπίδας, επιμονής398, σύζυγοι, 
που διασώζουν τον γάμο τους, χάρη στην αγάπη, την κατανόηση, τον 
σεβασμό και την αξιοπρέπεια, που έχουν μεταξύ τους399, άνθρωποι που 
κατακτούν και απολαμβάνουν την ευτυχία, εξαιτίας του τρόπου που 
αντιμετωπίζουν τα γεγονότα κι όχι επειδή τους προσφέρθηκε μέσα από 
τυχαίες συμπτώσεις400, αποτελούν αξιόλογα παραδείγματα προβολής για 
τον «Κόσμο της Ελληνίδος». Επίσης ταινίες που καταφέρνουν να 
μεταδώσουν στους θεατές αξίες, όπως την αγάπη προς τους γονείς και 
τους φίλους, το θάρρος και την επιμονή στην επιδίωξη ενός σκοπού401, την 
απεριόριστη εμπιστοσύνη προς τον Θεό και την αλληλεγγύη μεταξύ των 
ανθρώπων402, την υπακοή στη φωνή της συνείδησης κι όχι στα συμβατικά 
συμφέροντα403, μέχρι και την αγάπη προς τα ζώα404, σχολιάζονται πάντα 
θετικά από τη στήλη των κινηματογραφικών νέων.  

Οι κινηματογραφικές παραγωγές, ωστόσο, που αντλούν τη 
θεματολογία τους από τα ιερά πρόσωπα και γεγονότα της Βίβλου, καθώς 
και όσες έμμεσα ή αλληγορικά, προσεγγίζουν το θέμα των σχέσεων του 
ανθρώπου με τον Θεό, αποτελούν το πεδίο που προσφέρεται, ώστε οι 
αρθρογράφοι-κριτικοί της έβδομης τέχνης τού «Κόσμου της Ελληνίδος», 
να αναπτύξουν τις θεολογικές θέσεις τους ή να καυτηριάσουν τις 
θεολογικές εκτροπές των δημιουργών.  
                                                           

397 Spectator, «Από τις ταινίες που διάλεξα: Η μοίρα ενός ανθρώπου-(Ρωσικό)», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.71, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1960, σ.221-223. 

398 Spectator, «Από τις ταινίες που διάλεξα: Η οικογένεια Τραπ στην Αμερική», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, Αθήνα, Ιανουάριος 1961, σ.28-29. 

399 Α.Δ., «Έργα που παίζονται-The Family way», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.144, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1967, σ.319. 

400 Α.Δ., «Έργα που παίζονται-Τα κορίτσια από το Ροσφόρ», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.144, Αθήνα, Δεκέμβριος 1967, σ.319. 

401 Α.Δ., «Έργα που παίζονται-Τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραντ», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.61-62. 

402 Α.Δ., «Έργα που παίζονται-Κάτω από το βλέμμα του Θεού», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.61-62. 

403 Α.Δ., «Έργα που παίζονται-Ναυτική ανταρσία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, 
Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.61-62. 

404 Α.Δ., «Έργα που παίζονται-Τα 101 σκυλιά της Δαλματίας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.61-62. 
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Η μεταφορά Βιβλικών γεγονότων ή προσώπων στον κινηματογράφο 
αντιμετωπίζεται κατά περίπτωση, άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά. 
Σύμφωνα με τις απόψεις ενός πάστορα, έτσι όπως διατυπώνονται στη 
μετάφραση του άρθρου του και προφανώς υιοθετούνται από το περιοδικό, 
τα εξωτερικά, ανθρώπινα δεδομένα της προσωπικότητας του Χριστού, για 
παράδειγμα, είναι δυνατόν να κινηματογραφηθούν αλλά δεν μπορεί να 
αποδοθεί τίποτα από τη Θεία φύση Του405. «...Η ιστορία της Ζωής και των 
Παθών του Κυρίου, είναι τόσο ιερή, τόσο τέλεια και τόσο θεία, ώστε κανείς 
ηθοποιός ή σκηνοθέτης ποτέ θα μπορέση στο ελάχιστο ν’ αποδώση, ό,τι 
αισθάνονται οι πιστοί μέσα τους...»406. Οι ταινίες με θέματα από την 
Παλαιά Διαθήκη, αποτελούν κατά βάση παραλλαγές του Hollywood, το 
οποίο μεταχειρίζεται τα πάντα, με τον ίδιο επιπόλαιο και επιφανειακό 
τρόπο. «...Ο κινηματογράφος πρέπει να αναγνωρίση εδώ τα σύνορα της 
δράσεως του και να παραιτηθή από θέματα αυτού του είδους...»407.  

Η άποψη αυτή βρίσκει την εφαρμογή της και στις ταινίες, που 
εμπνέονται από τα χριστιανικά πρότυπα, αλλά τελικά φαίνεται ότι 
αποτυγχάνουν παταγωδώς στην κινηματογραφική μεταφορά τους. Ο 
ιεραπόστολος στην ταινία «Χαβάη», παρουσιάζει ένα χριστιανό σκληρό, 
άτεγκτο και μονοκόμματο, που πίσω από το χριστιανισμό του καλύπτει 
τις προσωπικές του αδυναμίες, την ψυχρότητα, την υπερηφάνειά του και 
την ανικανότητά του να προσφέρει αγάπη και τελικά παραπέμπει σ’ έναν 
Θεό εκδικητή. «...Ο Θεός της αγάπης, της καλωσύνης, της συγγνώμης, ο 
Θεός που ήρθε και επισκέφθηκε τους λεπρούς της γης και έφαγε με τους 
τελώνες, έχει εξαφανισθεί από την ζωή του, την νοοτροπία του, τα 
κηρύγματά του...»408. Ανάλογη ήταν και η αποτυχία της ταινίας 
«Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον» του Παζολίνι, που παρουσιάζοντας τα 
γεγονότα που συνέθεταν τη ζωή του Χριστού, εμφάνιζε το Χριστό χωρίς 
να βιώνει καμία χαρά και ως εκ τούτου τη Βιβλική αλήθεια, μισή. Η ταινία 
προβλήθηκε στο φεστιβάλ της Βενετίας το 1966 και την καταδίκασαν όλες 
οι κριτικές, ενώ το Βατικανό τη θεώρησε ως μια από τις καλύτερες 
κινηματογραφικές επιτυχίες, που ασχολήθηκαν μ’ αυτό το θέμα. Ο 
                                                           

405 Ο.Κ., «”Επιτρέπεται να κινηματογραφήται η Αγία Γραφή;” Ο Πάστωρ Werner Hess 
απαντά», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, Οκτώβριος 1958, σ.363. 

406 Ανωνύμου, «Έργα που παίζονται», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.99, Αθήνα, 
Μάιος 1963, σ.158-160. 

407 Ο.Κ., «”Επιτρέπεται να κινηματογραφήται η Αγία Γραφή;” Ο Πάστωρ Werner Hess 
απαντά», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, Οκτώβριος 1958, σ.363. 

408 Περίδη Κατερίνα, «ΧΑΒΑΗ», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.136, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1967, σ. 40 και 60. 
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«Κόσμος της Ελληνίδος» υπογραμμίζει ότι «...ο Κύριος δεν ήρθε στη γη από 
ένα θλιβερό καθήκον, δεν αγωνίζεται ανάμεσα στο αχάριστο περιβάλλον 
των ανθρώπων από υποχρέωση, ούτε για να μην αθετήση απλώς την 
υπόσχεσή Του, αλλά από αγάπη... αυτό πιστεύουμε εμείς οι χριστιανοί, αυτό 
πίστεψαν όλοι οι αιώνες μετά Χριστόν. Ο Θεός ήρθε στον κόσμο γιατί 
αγάπησε το λογικό δημιούργημά Του. Και κάθε πράξη και κάθε ενέργεια 
που γίνεται με κίνητρο την αγάπη, όσο σκληρή, κοπιαστική και άχαρη και αν 
είναι, δίνει στον εκτελεστή της χαρά... αυτή την πλευρά της 
προσωπικότητος του Ιησού μας την κρύβει επιμελώς... το έργο του μπορεί 
να είναι “ρεαλιστικό” δεν είναι όμως 100% αληθινό...»409. Ανάλογη κριτική, 
με κριτήριο την Αγιογραφική και θεολογική ορθότητα των όσων 
προβάλλονται, γίνεται και στην ταινία «Βασιλεύς των Βασιλέων», που 
αποτελεί μια ακόμα κινηματογραφική μεταφορά της ιστορίας του 
Θεανθρώπου. Η ταινία «...θα λέγαμε η καλύτερη μέχρι τώρα, με πολλά 
όμως αδύνατα σημεία, για κάθε Χριστιανό... ακολουθεί μεν την ιστορία, 
όπως περιγράφεται στα Ευαγγέλια, παραλείπει όμως υπερφυσικά στοιχεία, 
που αφορούν τον Κύριον της Ζωής! Γεγονότα και σκηνές που απέδειξαν ότι 
αυτός ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, όπως στην Βάπτιση, 
στην Μεταμόρφωση, η Ανάστασις, αγνοούνται εντελώς! Επίσης αφαιρείται 
τελείως η ευθύνη της σταυρώσεως από τους Ιουδαίους και πέφτει το βάρος 
στον Ηρώδη, (που εμφανίζει ως Άραβα) και στον Ρωμαίο Πιλάτο. Ίσως 
δικαιολογούνται όλα αυτά από το γεγονός ότι ο σκηνοθέτης είναι Εβραίος. 
Θαυμάσιες είναι οι σκηνές των πειρασμών στην έρημο και του Μυστικού 
Δείπνου. Μερικά πρόσωπα που κινούνται γύρω από τον Κύριο (Βαραββάς, 
Ιούδας, Εκατόνταρχος) έχουν το καθ’ ένα μια φανταστική (συμπαθητική για 
τους θεατάς) ιστορία...»410. 

Αντίθετα, η εισπρακτική επιτυχία της ταινίας «ο Χιτών», δείχνει, 
σύμφωνα με το σχολιαστή του περιοδικού ότι η ποιότητα του σεναρίου, 
που συντελεί στην πνευματική ανάταση του κοινού, μπορεί να 
συνδυαστεί με την εμπορική επιτυχία. Το γεγονός αυτό αποτελεί 
απόδειξη για τον αρθρογράφο, ότι ο κόσμος ελκύεται από το καλό θέαμα 
και ταυτόχρονα είναι δείγμα της γενικής στροφής προς το καλύτερο, που 
παρατηρείται κατά τη διάρκεια των τελευταίων μεταπολεμικών χρόνων. 

                                                           
409 Περίδη Κατερίνα, «Ευαγγέλιον κατά Ματθαίον», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.138, Αθήνα, Απρίλιος 1967, σ. 118. 
410 Ανωνύμου, «Έργα που παίζονται», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.99, Αθήνα, 

Μάιος 1963, σ.158-160. 
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Σύμφωνα με το περιοδικό, έργα που έχουν ως θέμα τους τη ζωή του 
Χριστού ή τη δράση των χριστιανών των πρώτων αιώνων, έχουν 
μηνύματα που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο και μπορούν να 
συντελέσουν στην πνευματική ανύψωση των θεατών411. 

Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας και η δύναμη του κινηματογράφου να 
διαμορφώνει συνειδήσεις, μικρών και μεγάλων, είναι εμφανής στους 
αρθρογράφους, που δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα για τα παιδιά και τους 
νέους, ως θεατές. Ο κινηματογράφος πρέπει ν’ αποτελεί, ένα υγιές 
ψυχαγωγικό κι παιδαγωγικό μέσο412. Οι ταινίες μπορούν να δώσουν 
αξιόλογες μορφωτικές ευκαιρίες και να διευκολύνουν έμμεσα το 
παιδαγωγικό έργο της οικογένειας, του σχολείου και της Εκκλησίας. Αν ο 
κινηματογράφος αξιοποιηθεί από τους κύριους φορείς της αγωγής, χωρίς 
ποτέ να παραβλέπεται ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας του, μπορεί να 
προσφέρει στα παιδιά παραδείγματα, ώστε να πάρουν μια θετική στάση 
απέναντι στη ζωή413. Το ιδεώδες θέαμα για τους νέους, που προτείνεται 
από το περιοδικό, είναι μια κινηματογραφική λέσχη, «...άνθρωποι και 
καλλιτεχνικά και πνευματικά ανώτεροι, που θα σέβονται τον άνθρωπο 
θεατή και θα τον βοηθούν να δη το πραγματικό μήνυμα του φιλμ...»414, θα 
διευθύνουν τις συζητήσεις μετά την κάθε προβολή. Έτσι θα επιτευχθεί η 
καλλιέργεια του κοινού, ώστε να έχει απαιτήσεις για κινηματογραφικές 
παραγωγές ποιότητας. Σκοπός είναι να διαμορφωθεί ένας καινούργιος 
τύπος θεατή, που δεν θα δέχεται άκριτα κάθε «ακριβοπληρωμένη 
χοντροκοπιά»415, αλλά θα απαιτεί ταινίες συνεχώς αρτιότερες από 
τεχνικής πλευράς, με υποθέσεις και σενάρια υγιή416, που θα προβάλλουν 
πρότυπα ζωής.   
                                                           

411 Μ.Β.Κ., «Ο ΧΙΤΩΝ», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ. 
145. 

412 Μ.ΒΚ., «Γύρω από τον παιδικό κινηματογράφο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.48, 
Αθήνα, Απρίλιος 1958, σ. 145. 

413 Β.Κ., «Ο παιδικός κινηματογράφος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.72, Αθήνα, 
Οκτώβριος 1960, σ. 272-273. 

414 Περίδου Κατερίνα, «Ο κινηματογράφος και οι ευθύνες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.98, Αθήνα, Απρίλιος 1963, σ. 111-112. 

415 Α.Δ., «Μια προσπάθεια αρχινά-Νεανική Λέσχη Ελληνικού Φωτός», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.121, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1965, σ.211-212. 

416 Spectator, «Από τις ταινίες που διάλεξα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1961, σ.285-287: «...Άραγε θάχη κάτι ενδιαφέρον η φετεινή παγκόσμια 
παραγωγή; Κουραστήκαμε να περιμένουνε, βαρεθήκαμε να ελπίζουμε, να αναμένουμε, ν’ 
απογοητευόμαστε. Ξεχάσαμε πως στη ζωή υπάρχει κι η ομορφιά κι η δύναμη κι ο αγώνας κι 
η νίκη. Σιχαθήκαμε και μόνο ν’ ακούμε... για τον υπόκοσμο στο Σικάγο και τις συνοικίες των 
Χάρλεμ... Για νέους χαμένους και διεστραμμένους και υπανθρώπους, θύματα της 
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ΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ ΡΟΛΟΥΣ 
     1.  Η γυναίκα στον γάμο και τη συζυγία 
α) Η Θεολογία του γάμου στο περιοδικό «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» 

Στις σελίδες του «Κόσμου της Ελληνίδος» φιλοξενείται πληθώρα 
άρθρων, τα οποία πραγματεύονται θέματα γάμου και συζυγίας. Η 
γυναίκα σύζυγος και σύντροφος του άντρα είναι ο κυρίαρχος ρόλος που 
το περιοδικό προβάλλει και ταυτόχρονα προσπαθεί να φωτίσει και να 
διαποτίσει με χριστιανικές αρχές. Χωρίς να προσφέρεται μια συστηματική 
έκθεση της θεολογίας του ορθόδοξου χριστιανικού γάμου, βασικές 
αγιογραφικές θέσεις, στις οποίες στηρίζεται η ορθόδοξη διδασκαλία περί 
γάμου, καθώς και θεολογικές τοποθετήσεις για το μυστήριο του γάμου, 
εντοπίζονται διάσπαρτες στα τεύχη, που καλύπτει η παρούσα έρευνα. 

Ο Δημιουργός έθεσε το κύρος του γάμου και της οικογένειας, στην 
αρχή της ιστορίας του κόσμου, ως μυστήριο συνεργασίας και αγάπης του 
ανθρώπου με τον Θεό και ως συνέχεια της Δημιουργίας417. Σύμφωνα με τη 
χριστιανική διδασκαλία ο γάμος αποτελεί θεία διάταξη, ισόβια και 
αδιάλυτη. Για τον σκοπό αυτό ο Θεός έπλασε το πρώτο ζευγάρι των 
ανθρώπων418, δίνοντας την ευλογία να αυξάνονται και να πληθύνονται, 
ώστε να πληρώσουν και να κατακυριεύσουν τη γη419. Η ευλογία 
ανανεώθηκε στην Καινή Διαθήκη, με το θαύμα στον γάμο της Κανά420, 
που αποτέλεσε και την απαρχή των σημείων του Ιησού.  

Ο Θεός, για να ολοκληρώσει την ευτυχία του Αδάμ μέσα στη 
δημιουργία, έπλασε για χάρη του τη γυναίκα, την Εύα421, και την 
πρόσφερε στον άνδρα, ως ένα εξίσου τέλειο ψυχοσωματικό δημιούργημα 

                                                                                                                                                        
κοινωνίας. Για έρωτες παντρεμένων που καταλήγουν σε δάκρυα... Για πολέμους και μάχες 
και προδοσίες... Μα επιτέλους λοιπόν, κύριοι, πού πάτε, τι θέτε, τι ζητάτε από μας; μας 
περιφρονείτε και μας εμπαίζετε, μας παρασύρετε και μας τσακίζετε. Πώς το θέτε, 
αποτύχατε. Δεν μας προσφέρατε ούτε ψυχαγωγία. Ούτε ξέσκασμα, ούτε έμπνευσι, ούτε 
αλήθεια, ούτε όνειρο. Και μη γελιέστε, είστε υπόδικοι, οι δημιουργοί ομαδικών, 
μεγαλοπρεπών μαρμάρινων μαυσωλείων!». 

417 Πατριαρχέα Β.Δ., Γυμνασιάρχου, «Τα ήθη και τα έθιμα του γάμου», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.136, Αθήνα, Φεβρουάριος 1967, σ.50-56. 

418 Γεν. 1,27: «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, 
ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς». 

419 Γεν. 1,28: «καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ Θεός, λέγων· αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ 
πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς». 

420 Ιω. 2,1-11  
421 Γεν.1,18 «18Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν 

αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν...» και Γεν. 1,21-23 και Γεν. 3,20: «καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ τὸ ὄνομα τῆς 
γυναικὸς αὐτοῦ Ζωή, ὅτι αὕτη μήτηρ πάντων τῶν ζώντων». 
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για να τον συντροφεύει422. Η καλή λίαν423 ένωση του άνδρα και της 
γυναίκας στον γάμο, αποτελεί ένα δώρο ζωής του Θεού προς τον 
άνθρωπο κι ένα μυστήριο, που οικοδομείται στο μυστήριο της διαφοράς 
των δύο φύλων424. Κάθε τι που βγήκε από τα χέρια του Πλάστη έχει έναν 
ξεχωριστό σκοπό να εκπληρώσει και είναι φτιαγμένο με τον τρόπο που 
χρειάζεται για να πετύχει καλύτερα τον σκοπό του425. Το σχέδιο του 
Δημιουργού είναι να συνδυασθούν στον γάμο η συνεργασία με Αυτόν, 
φέρνοντας στον κόσμο λογικά όντα και ταυτόχρονα να ικανοποιηθούν οι 
εσώτερες ψυχοσωματικές ανάγκες του άνδρα και της γυναίκας, τις οποίες 
ο ίδιος ο Θεός τοποθέτησε καθαγιασμένες και στα δύο φύλα426. Στον γάμο 
δεν συμμετέχουν μόνον οι δύο σύζυγοι427, αλλά θείος και ανθρώπινος 
παράγοντας, σε στενή και αδιάκοπη συνεργασία, μπορούν 
θαυματουργικά να ξεπεράσουν πάσης φύσεως δυσκολίες και εμπόδια, 
ώστε να γίνει πράξη ο λόγος της Γραφής «καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα 
μίαν»428.  

Η αγάπη μεταξύ των συζύγων προσφέρεται ελεύθερα και θεληματικά 
και στην τελετή του γάμου429, ο Θεός δωρίζει τη δύναμη της χάρης Του για 
να διατηρηθεί αυτή τους η αγάπη. Ταυτόχρονα, ο σεβασμός των συζύγων 
στην υπόσχεση που δίνουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων, επιβεβαιώνει τα 
αισθήματά τους και εγγυάται την πιστότητα μεταξύ τους430. Η παρουσία 
της Χάριτος στην έγγαμη ζωή, που πηγάζει από το μυστήριο του γάμου, 
απεργάζεται το θαύμα της συζυγικής ενότητας, αλλά απαιτεί διαρκή 
εγρήγορση από την πλευρά των συζύγων, ώστε να είναι δεκτικοί σε κάθε 

                                                           
422 Μάνα Κατερίνα, «Το μυστήριο τούτο...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.141, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος Σεπτέμβριος 1967, σ.195-196. 
423 Γεν. 1,31: «καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν». 
424 Γεν. 1,27: «καὶ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, κατ᾿ εἰκόνα Θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν, 

ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς.». 
425 Culnoss Peaffie Donald, «Ο ένας χρειάζεται τον άλλον», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.17, Αθήνα, Απρίλιος 1955, σ.177. 
426 Σταθοπούλου Ελ., «Είσθε, κυρία μου, ευτυχισμένη;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.43, Αθήνα, Νοέμβριος 1957, σ.387-388. 
427 Μάνα Κατερίνα, «Το μυστήριο τούτο...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.141, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος Σεπτέμβριος 1967, σ.195-196. 
428 Ματθ. 19,5: «ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα 

καὶ κολληθήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν». 
429 Περισσότερα και αναλυτικότερα για την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου βλ. 

Κογκούλη, Οικονόμου, Σκαλτσή, Ο γάμος, Εκδόσεις Ο.Χ.Α. «Λυδία», Θεσσαλονίκη 1996. 
430 Κοτζιά Ευαγγελία, διασκευή από το γαλλικό, «Για ένα ευτυχισμένο σπιτικό», Ο 

Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, Απρίλιος 1962, σ.122-124. 
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επέμβασή της431. Συνιστά επικίνδυνη και ολέθρια πλάνη, η πεποίθηση ότι 
η υπόσχεση της αμοιβαίας αγάπης κατά τη διάρκεια της γαμήλιας 
τελετής, καθιστά τη συζυγική αγάπη υπόθεση οριστικά τακτοποιημένη432. 
Η αγάπη στον γάμο δεν ρυθμίζεται μια φορά για πάντα, αλλά χρειάζεται 
ν’ αποδεικνύεται και να εκδηλώνεται με τρόπους ολοφάνερους και συχνά. 
Η ευτυχία δεν είναι καρπός της αδράνειας και οι σύζυγοι δεν μπορούν να 
είναι μόνον οι καταναλωτές του. Αποκτάται με αγώνα και είναι δώρο που 
δίνεται στους ταπεινούς, τους ανιδιοτελείς και τους υπεύθυνους433. Η 
αγάπη των νεόνυμφων ενδέχεται να σβήσει ή ακόμα και να υπονομευτεί 
από τους ίδιους, εν αγνοία τους και παρά τη θέλησή τους, με την πάροδο 
των χρόνων. Ο αλληλοσεβασμός, τα λόγια αγάπης, η καλαισθησία, η 
ευθύνη, οι θυσίες, η πιστότητα στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν, είναι 
μερικές από τις εκδηλώσεις λεπτότητας και φροντίδας, που κρατάνε 
ζωντανή την αγάπη μέσα στον γάμο και ανατροφοδοτούν τα αισθήματα 
των συζύγων434. 

Ωστόσο, ο χριστιανικός γάμος υπερβαίνει τα φθαρτά πλαίσια της 
συζυγικής και οικογενειακής ευτυχίας. Η ευτυχία και η πληρότητα, που 
αναζητά ο άνθρωπος στον έγγαμο βίο, δεν περιφρονείται και δεν 
απαξιώνεται στον χριστιανικό γάμο αλλά ο αγώνας των χριστιανών 
συζύγων δεν περιορίζεται στην αναζήτηση και διατήρηση αυτών των 
αγαθών. Ο κύριος σκοπός του χριστιανικού γάμου αποβλέπει στον 
αγιασμό των συζύγων και την κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών435, 
που αποτελεί την αιώνια κατοικία μαζί με τους αγαπημένους και όπου 
δεν υπάρχει ούτε χωρισμός ούτε δάκρυα ούτε θάνατος436. Ο γάμος δεν 
είναι  μια απλή συγκατοίκηση. Είναι μια ευλογημένη ένωση ως τον τάφο 

                                                           
431 Δάσκου Γ., «Η ενότης στον γάμο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.78, Αθήνα, 

Απρίλιος 1961, σ.116-118. 
432 Κοτζιά Ευαγγελία, διασκευή από το γαλλικό, «Για ένα ευτυχισμένο σπιτικό», Ο 

Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, Απρίλιος 1962, σ.122-124. 
433 Μ.Β.Κ., «Δεν με κάνει ευτυχισμένη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.127, Αθήνα, 

Μάρτιος 1966, σ.66. 
434 Κοτζιά Ευαγγελία, διασκευή από το γαλλικό, «Για ένα ευτυχισμένο σπιτικό», Ο 

Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, Απρίλιος 1962, σ.122-124. 
435 Ματθ. 11,12: «ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι ἡ βασιλεία τῶν 

οὐρανῶν βιάζεται, καὶ βιασταὶ ἁρπάζουσιν αὐτήν.» και Ματθ. 6,33: «ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν.». 

436 Δραγώνα Θ. Βενετία, απόδοση εκ του γαλλικού, «Το σπίτι», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.142, Αθήνα, Οκτώβριος 1967, σ.236 και «Από την πνευματική μας 
κληρονομιά – Άλκηστις του Ευριπίδη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.19, Αθήνα, Ιούνιος 
1955, σ.266-267. 
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και πέρα απ’ αυτόν437. Η χριστιανική αγάπη συνυπάρχει με την επιθυμία 
του αγιασμού και για την επίτευξη της συζυγικής ενότητας, που βασίζεται 
στην αγάπη του Θεού438, ο κάθε σύζυγος προσφέρει τη δύναμη της 
θελήσεως του. Η αγάπη και η κατάκτηση της ευτυχίας είναι ζήτημα 
θελήσεως και η δύναμη της θέλησης είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας 
που κάθε ένας από τους συζύγους έχει να προσφέρει στην κοινή ζωή 
τους439. Ο γάμος δεν λύνει αυτόματα τα οποιαδήποτε προβλήματα των 
μελλοντικών συντρόφων, που αν δεν είναι ικανοί να τ’ αντεπεξέρχονται 
και μόνοι τους, βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ακόμα πιο δύσκολη και 
πολύπλοκη ζωή440. Το μυστήριο του γάμου δεν προφυλάσσει τη συζυγική 
ζωή από τις κάθε είδους δυσκολίες, προβλήματα και κινδύνους, αλλά όλα 
αυτά χρησιμεύουν για την τελειότητα των δύο ψυχών, που ενώθηκαν για 
μια κοινή ανοδική πορεία και για την προκοπή τους στην αρετή και την 
αγιότητα441.  Η εκζήτηση της Βασιλείας των Ουρανών και ο αγώνας για 
την κατάκτησή της αρχίζει από την αγάπη και η θεμελίωση της συζυγικής 
και οικογενειακής ζωής στην αγάπη, που ουδέποτε εκπίπτει442, αποτελούν 
τον κύριο σκοπό και το βαθύτερο νόημα του χριστιανικού γάμου443. Σε 
κανένα γάμο δεν λείπει ο αγώνας. Αυτός συντελεί στο να κερδίσουν οι 
σύζυγοι την αιωνιότητα444. Η πληρότητα και η ευτυχία της ζωής445 

                                                           
437 Σταθοπούλου Ελ., «Είσθε, κυρία μου, ευτυχισμένη;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.43, Αθήνα, Νοέμβριος 1957, σ.387-388. 
438 Η αγάπη του Θεού δεν νοείται μόνο ως αγάπη του Θεού προς τα πλάσματά Του 

αλλά και ως αγάπη του ανθρώπου προς τον Πατέρα του, η οποία τελικά αναδεικνύει και 
τη γνησιότητα της αγάπης προς τον συνάνθρωπο και εν προκειμένω τον ή την σύζυγο, 
βλέπε σχετικά: Κεσελόπουλου, Πάθη, σ.188-189: «Η αγάπη για το Θεό είναι αρχή και ρίζα 
κάθε αρετής και μόνη δύναμη καταξιώσεως και της αγάπης προς τους ανθρώπους». 

439 Rops Daniel, διασκευή Κουμαριανού Μ., «Σ’ αυτή τη βέρα κλείνεται όλη μου η 
αγάπη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.270-272. 

440 Χαροκόπου Δ. Γιολάντα, Διασκευή, «Η ανατομία ενός πετυχημένου γάμου», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, Απρίλιος 1962, σ.122-124. 

441 Rops Daniel, διασκευή Κουμαριανού Μ., «Σ’ αυτή τη βέρα κλείνεται όλη μου η 
αγάπη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.270-272. 

442 Α΄ Κορ. 12,27-13,8: «Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε ἐκπίπτει». 
443 Σκαλτσή, «Οι συμβολισμοί», σ.51-52: «Η σχέση του άνδρα και της γυναίκας 

αποκτά άλλη διάσταση. Ανυψώνεται από τα εγκόσμια και φθαρτά στα αιώνια και 
αληθινά. Μπαίνει στη σφαίρα της αιώνιας ζωής.». 

444 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.84, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1961, σ.64. 

445 Odlum Doris, απόδοση: Παπαγεωργίου Γιάννης, «Σκέψεις για το γάμο», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.102, Αθήνα, Οκτώβριος 1963, σ.246-247. 
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αποτελούν όλα εκείνα τα απαραίτητα αγαθά, που ο Χριστός προσθέτει 
στη ζωή όσων Τον ακολουθούν πιστά446.  
 

β) Ο χριστιανικός γάμος στάδιο πνευματικού αγώνα και αγιασμού 
των συζύγων  

Σύμφωνα με όσα αναπτύσσονται στα άρθρα του περιοδικού, η 
αρμονική συμβίωση στον γάμο είναι μια τέχνη που αποκτάται συν τῷ 
χρόνῳ, ύστερα από προσπάθεια εκ μέρους των συζύγων και ο βαθμός 
επιτυχίας της είναι ανάλογος με την ωριμότητά τους. Η ευθύνη για την 
ευτυχία του ανθρώπου που αγαπάει κανείς τον οδηγεί πιο γρήγορα στην 
ωριμότητα και η αίσθηση ότι αγαπιέται από κάποιο άλλο πρόσωπο δίνει 
μια ξεχωριστή θέση και αξία στην αίσθηση του εαυτού του447. Όμως, όπως 
κάθε νέος οργανισμός, έτσι και ο γάμος είναι ένα δημιούργημα 
εύθραυστο, που χρειάζεται προσεγμένη φροντίδα για ν’ αναπτυχθεί448, 
καθώς δεν υπάρχουν «συνταγές» για μια ευτυχισμένη έγγαμη ζωή449 και 
δεν ισχύει κανένα πρότυπο επιτυχημένου γάμου450. Η πίστη στον Θεό και 
η αγνή451 και σταθερή αγάπη μεταξύ των συζύγων452, σε συνδυασμό με 
την ασάλευτη απόφασή τους να ευτυχίσουν453 και τη στέρεη πεποίθηση 

                                                           
446 Δάσκου Γ., «Η ενότης στον γάμο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.78, Αθήνα, 

Απρίλιος 1961, σ.116-118. 
447 Odlum Doris, απόδοση: Παπαγεωργίου Γιάννης, «Σκέψεις για το γάμο», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.102, Αθήνα, Οκτώβριος 1963, σ.246-247. 
448 Keller T., διασκευή: Ευθυμίου Α., «Η ζωή των δύο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ.41-42. 
449 Χαροκόπου Δ. Γιολάντα, Διασκευή, «Η ανατομία ενός πετυχημένου γάμου», Ο 

Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.88, Αθήνα, Απρίλιος 1962, σ.122-124. 
450 Keller T., διασκευή: Ευθυμίου Α., «Η ζωή των δύο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ.41-42. 
451 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.319: «...Η Σύνοδος της Γάγγρας (4ος αι.) καταδικάζει 

κατηγορηματικώς (4ος κανόνας) κάθε περιφρόνηση προς τις συζυγικές σχέσεις, γιατί “ο 
γάμος καθ’ εαυτόν είναι άξιος και χωρίς κηλίδα”. Αγιασμένος είναι αγνός. Η ακολουθία 
του γάμου εύχεται για την αγνότητα των συζύγων, με την έννοια της “σωφροσύνης” που 
ξεπερνά τη φυσιολογία και επισημαίνει την αγνή δομή του πνεύματος...». 

452 Παπαγεωργίου Φανή, «Συζυγικός ψαλμός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.20, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος 1955, σ.321. 

453 Rops Daniel, διασκευή Κουμαριανού Μ, «Σ’ αυτή τη βέρα κλείνεται όλη μου η 
αγάπη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.270-272: «...Εις τον 
γάμο περισσότερο από κάθε τι άλλο, η ευτυχία είναι ζήτημα θελήσεως. Είναι ευτυχείς όσοι 
θέλουν να είναι. Γι’ αυτό τίποτα δεν είναι χειρότερο στον γάμο από μια κακή διάθεσι 
μελαγχολίας, απαισιοδοξίας και γκρίνιας, που κάνει το ανδρόγυνο να δέχεται την 
αποτυχία του ηττημένο. Σε μια τέτοια ατμόσφαιρα πολλά νοικοκυριά αποτυγχάνουν και 
διαλύονται...». 



131 
 

για το αδιάλυτο του γάμου454, απαρτίζουν τις προϋποθέσεις εκείνες που, 
σύμφωνα με τους αρθρογράφους του «Κόσμου της Ελληνίδος», 
θεμελιώνουν έναν πετυχημένο γάμο. Ένας γάμος αρχίζει καλά, όταν 
κάθε σύζυγος δεν παντρεύεται για ν’ αλλάξει τον χαρακτήρα του 
συντρόφου του455 και όταν θέτει ως σκοπό της κοινής ζωής τους, όχι την 
προσωπική του ευτυχία, αλλά την ευτυχία του ή της συζύγου του456. Η 
συμφωνία στις ιδιοσυγκρασίες και κατ’ επέκταση στην αντιμετώπιση 
βασικών θεμάτων συμβάλλει θετικά στην ανάπτυξη της αγάπης και της 
συντροφικότητας μεταξύ των συζύγων. Αντιθέτως, οι αναπόφευκτες 
διαφωνίες και τα σφάλματα, μπορούν να οδηγήσουν σε ώριμη κατανόηση 
και βαθειά στοργή457. Οι τίμιες διαφωνίες και οι ανοιχτές συγκρούσεις που 
βασίζονται στην πραγματικότητα αποτελούν φυσιολογικό μέρος της ζωής 
του ζευγαριού κι έχουν ευεργετικά αποτελέσματα, καθώς λύνουν 
οριστικά ένα πρόβλημα και διαλύουν κατ’ αυτόν τον τρόπο το 
συναισθηματικό φορτίο που το περιβάλλει458. 

Τα οποιαδήποτε προβλήματα, που ενδέχεται να προκύψουν εξαιτίας 
των διαφορετικών αναγκών και χαρακτήρων των συζύγων, μπορούν να 
ξεπεραστούν με την ειλικρινή αυτοκριτική του καθενός, την επιείκεια και 
την κατανόηση, πάνω στα οποία, τελικά, εδραιώνεται η αγάπη459: 
«...Πρέπει απαραιτήτως να ξεχάσουμε το ‘Εγώ’ μας για να μπορέσουμε ν’ 
ακούσουμε και να καταλάβουμε κάποιον άλλον που ο Θεός μάς ώρισε για 
σύντροφο της ζωής μας. Όχι δε μόνον να τον καταλάβουμε αλλά και να τον 
περιβάλλουμε με τη στοργή μας. Να του δώσουμε τη χαρά που πηγάζει από 
την αίσθηση ότι μας αγαπούν. Ας μην φοβόμαστε να καταβάλλουμε 

                                                           
454 McGinley Phyllis, «Περπατώντας μαζί...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1961, σ.18. 
455 Odlum Doris, απόδοση: Παπαγεωργίου Γιάννης, «Σκέψεις για το γάμο», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.102, Αθήνα, Οκτώβριος 1963, σ.246-247. 
456 Maurois Antré, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.122, Αθήνα, Οκτώβριος 1965, σ.248: 

«...Δέθηκα για όλη μου τη ζωή. Διάλεξα τώρα πια... στο εξής ο σκοπός μου θα είναι όχι να 
ψάχνω για κάποιον που θα μπορέση να με κάνη ευτυχισμένη, αλλά να κάνω ευτυχισμένο 
αυτόν που έχω διαλλέξει. Αυτή και μόνον η απόφασις μπορεί να κάνη έναν γάμο 
επιτυχημένο, αν δε αυτή η υπόχεσις... δεν είναι ειλικρινής οι πιθανότητες ευτυχίας του 
ζευγαριού είναι πολύ μικρές.». 

457 Odlum Doris, απόδοση: Παπαγεωργίου Γιάννης, «Σκέψεις για το γάμο», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.102, Αθήνα, Οκτώβριος 1963, σ.246-247. 

458 Blanton Simonton, Αμερικανός Ψυχίατρος, απόδοση: Ειρ. Καραμανώλη, «Αγάπη ή 
χαμός; Γ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.44, Αθήνα, Δεκέμβριος 1957, σ.449-452. 

459 Κ.Σ., «Μακρυά οι σκοτεινές σκέψεις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.17, Αθήνα, 
Απρίλιος 1955, σ.185. 
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προσπάθεια για να συγχρονίσουμε την καρδιά μας με την καρδιά του 
συντρόφου μας. Σιγά-σιγά ό,τι μας φαινόταν ξένο στην αρχή θα μας γίνη 
γνωστό και αγαπητό. Να καταλαβαίνουμε είναι να δίνουμε ευτυχία, ενώ 
συγχρόνως εξασφαλίζουμε τη δική μας...»460. Το θάρρος και η επιμονή, που 
συμβαδίζουν με την αγάπη, αναπληρώνουν την έλλειψη της ελπίδας και 
τα επαναδιπλώσεις, που κάποτε κάνουν την εμφάνισή τους στον έγγαμο 
βίο461.  

Ο γάμος, όπως προκύπτει, δεν είναι μια στάσιμη κατάσταση και η 
επιτυχία του δεν εξασφαλίζεται άπαξ διά παντός κατά την τέλεση του 
μυστήριου462. Κατά τη διάρκεια της τελετής οι νεόνυμφοι εξασφαλίζουν 
την ευλογία463 και την εποπτεία του Θεού, για την κοινή ζωή τους κι έτσι ο 
θεσμός καθίσταται θείος και αιώνιος464. Απαιτείται, ωστόσο, αγώνας και 
από τους δύο συζύγους για την επιτυχία του. Ο γάμος και η οικογενειακή 
ζωή προσφέρουν τις χαρές και τις απολαύσεις τους μόνο σε όσους ξέρουν 
να εργάζονται σκληρά γι’ αυτές. Όσοι μαθαίνουν να κάνουν 
υποχωρήσεις, να αντιμετωπίζουν με θάρρος δοκιμασίες και δυσκολίες, να 
αναπτύσσουν την κατανόηση και την εγκράτεια και να εξασκούνται στις 
σιωπηλές αρετές της υπομονής και της αυτοθυσίας465, έχουν τις 
                                                           

460 Richomme Agnès, «Κατανόηση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.42, Αθήνα, 
Οκτώβριος 1957, σ.348. 

461 Β.Π., «Στο σούρουπο της ζωής», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.78, Αθήνα, Απρίλιος 
1961, σ.100. 

462 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.318: «...Η διήγηση αυτή για τους γάμους της Κανά, 
τοποθετημένη στο κέντρο της χαράς αυτών των γάμων, περιέχει το μεγάλο σύμβολο της 
ποιοτικής αλλαγής του νερού των παθών σε ευγενή οίνο. Πρόκειται για ευχαριστιακό 
προανάκρουσμα και προφητική επανίδρυση της ενότητος ανάμεσα στο ανδρικό και το 
γυναικείο στοιχείο...». 

463 Προκειμένου μάλιστα να τονιστεί η δύναμη του μυστηρίου, το περιοδικό κάνει 
λόγο ακόμα και για τις περιπτώσεις εκείνων των γάμων, που ανθρωπίνως φαίνονται 
αταίριαστοι και καταδικασμένοι στην αποτυχία. Το αίσθημα της αγάπης που δεν υπήρχε 
και δεν ήταν εμφανές μεταξύ των νεονύμφων κατά τη διάρκεια της τελετής, 
αναπτύχθηκε και άνθισε στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου τους, 
διαψεύδοντας όλες τις δυσοίωνες προβλέψεις Rops Daniel, διασκευή Κουμαριανού Μ., «Σ’ 
αυτή τη βέρα κλείνεται όλη μου η αγάπη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1961, σ.270-272: «... Εμείς, οι μοντέρνοι, θα λέγαμε πως δεν μπορεί ένας τέτοιος 
γάμος να σταθή, θα αποτύχη. Κι όμως δεν απέτυχε. Αντιθέτως μπορούμε να πούμε ότι το 
ζεύγος... ήταν παραδειγματικό. Αυτή είναι πραγματικά μια κτυπητή απόδειξη της αξίας 
του μυστηρίου του γάμου, όταν πιστεύει κανείς σ’ αυτό. Το αίσθημα που δεν είχε φανή 
καθόλου την ώρα του μυστηρίου, τους βρήκε στο δρόμο...». 

464 Πατριαρχέα Β.Δ., «Τα ήθη και τα έθιμα του γάμου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.136, Αθήνα, Φεβρουάριος 1967, σ.50-56. 

465 Cronin A. J., «Παντρευτήτε για να δημιουργήσετε οικογένεια», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.118, Αθήνα, Απρίλιος 1965, σ.122-125. 
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προϋποθέσεις να φτάσουν στην αληθινή466 αγάπη467. Ο αγώνας αυτός δεν 
απουσιάζει από κανένα γάμο και είναι αυτός που οδηγεί τους συζύγους 
να κερδίσουν την αιωνιότητα468. Οι απογοητεύσεις που συνοδεύουν την 
έναρξή του γάμου, αν καταλογισθούν σαν ευκαιρίες και ώθηση, μπορούν 
να οδηγήσουν στην ανακάλυψη κι άλλων πτυχών των προσωπικοτήτων 
των συζύγων και σε βαθύτερη ψυχική και πνευματική επαφή469. Αρετές 
όπως αυτές της υποχωρητικότητας470, της υπομονής471 και της 
προσαρμοστικότητας472 συντελούν τα μέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση 
και είναι σημαντικό να κοσμούν και τα δύο μέλη της συζυγίας. Η επίτευξη 
και η διατήρηση της συζυγικής ενότητας, κόντρα σε κάθε είδους 
ενδογενείς ή εξωγενείς παράγοντες διάσπασης, αποτελεί τον θεμελιώδη 
αγώνα των συζύγων και κατακτάται σταδιακά, με μικρές ή μεγαλύτερες 
νίκες, σε διάφορους τομείς της κοινής ζωής τους. Ένα πρώτο βήμα σ’ αυτή 
την πορεία είναι η προσαρμοστικότητα των συζύγων και η επίτευξη του 
«εμείς». Το «... να “προσαρμοσθή” κανείς σημαίνει, χωρίς να χάνη την 

                                                           
466 Σε άρθρο του 1963 απαντά η εξής περιγραφή της αληθινής αγάπης: «...Εκείνο που 

έχει πραγματική σημασία είναι ν’ αγαπάς αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Να έχης 
διάλογο μαζί του. Δεν έχει σημασία αν έχη αυτές ή εκείνες τις αδυναμίες. Μπορεί να 
μπορής ή να μη μπορής να ζήσης μ’ αυτές ή χωρίς αυτές. Μπορεί άλλος να μπορούσε ή να 
μην μπορούσε. Εσύ όμως, αν μ’ όλα αυτά που έχει ή δεν έχει, μπορείς να κάνης μαζί του, 
νοιώθεις ένα μαζί του, μιλάς ή δεν μιλάς, χαίρεσαι, λυπάσαι, μαλλώνεις έστω μαζί του, 
ανησυχείς, απογοητεύεσαι, θαυμάζεις, στηρίζεσαι, στηρίζεις, αισθάνεσαι ένοχη, παίρνεις 
καινούργιες αποφάσεις, δεν τις τηρείς ή τις τηρείς, με άλλα λόγια κινείσαι μέσα σου, και 
δεν μπορείς να κάνης χωρίς αυτήν την εσωτερική κίνησι προς αυτόν τον συγκεκριμένο 
άνθρωπο, τότε σημαίνει πως τον αγαπάς περ’ απ’ ό,τι απλώς μπορεί αυτός να σου δώση...» 
Η.Σ., «Μετά την ‘Έκλειψη’», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.97, Αθήνα, Μάρτιος 1963, σ.72. 

467 Β.Π., «Στο σούρουπο της ζωής», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.78, Αθήνα, Απρίλιος 
1961, σ.100. 

468 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.84, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1961, σ.64. 

469 Keller T., διασκευή: Ευθυμίου Α., «Η ζωή των δύο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ.41-42. 

470 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, 
Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.64. 

471 Odlum Doris, απόδοση: Παπαγεωργίου Γιάννης, «Σκέψεις για το γάμο», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.102, Αθήνα, Οκτώβριος 1963, σ.246-247. 

472 J.M. «Ένας σύζυγος σάς προειδοποιεί: η ευτυχία σας χτίζεται τον πρώτο χρόνο του 
γάμου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.36-37. 
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προσωπικότητά του, να είναι κατά κάποιον τρόπο “ο άλλος”...»473 και να μη 
ζει πια κανείς για τον εαυτό του, να μη σκέπτεται «εγώ» αλλά «εμείς»474.  

Η ευγνωμοσύνη και η ανεκτικότητα, καθώς και η καλή μαθητεία του 
ενός στον χαρακτήρα και τις συνήθειες του άλλου, παίζουν σπουδαίο 
ρόλο στην αλληλοκατανόηση και αποδοχή των ελαττωμάτων μεταξύ των 
συζύγων475. Η ικανότητα και το θάρρος να συνειδητοποιήσει και να 
αποδεχθεί κάθε σύζυγος τα ελαττώματα και τις αδυναμίες του ή της 
συντρόφου του, προφυλάσσει από επικίνδυνες απογοητεύσεις, όπως 
βέβαια και από τον μάταιο αγώνα της μεταμόρφωσης, τάχα με τη δύναμη 
της αγάπης του ή της συντρόφου του σε ιδανικό ταίρι, κατά τα 
κινηματογραφικά ή μυθιστορηματικά πρότυπα476. Άλλωστε, σύμφωνα με 
απόψεις, που διατυπώνονται σε άρθρα του περιοδικού, κάποια από τα 
αίτια των αποτυχημένων γάμων, μπορούν να εντοπιστούν στα επιπόλαια 
και αταίριαστα αναγνώσματα, που ευρέως διαδίδονται μέσω του 
περιοδικού τύπου477. 

Η επιδεξιότητα των συζύγων, μέσα από την κοινή ζωή τους, να 
πλουτίζουν ως άνθρωποι478 και να συνθέτουν την κατάλληλη 
οικογενειακή ατμόσφαιρα, ώστε οι ψυχές τους να ανοίγουν, με την 
καλλιέργεια του ειλικρινούς διαλόγου479, όπως και η δύναμη της 

                                                           
473 J.M. «Ένας σύζυγος σάς προειδοποιεί: η ευτυχία σας χτίζεται τον πρώτο χρόνο του 

γάμου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.36-37. 
474 J.M. «Ένας σύζυγος σάς προειδοποιεί: η ευτυχία σας χτίζεται τον πρώτο χρόνο του 

γάμου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.36-37. 
475 McGinley Phyllis, «Περπατώντας μαζί...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1961, σ.18. 
476 J.M. «Ένας σύζυγος σάς προειδοποιεί: η ευτυχία σας χτίζεται τον πρώτο χρόνο του 

γάμου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.36-37. 
477 Στο άρθρο του Dr Stokes R. Walter, από το περιοδικό Documenta Geigy, Marriage et 

medecin, απόδ. Πετρίδη Κατερίνα, «Η ψυχοσωματική ενότης μέσα στον γάμο», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.127, Αθήνα, Μάρτιος 1966, σ.70-72 διαβάζουμε: «...Μια άλλη αιτία, 
που τα αποτυχημένα ανδρόγυνα είναι τόσα πολλά, είναι η μελέτη των «εμπορικών» 
δημοσιευμάτων που «μορφώνουν» τις μάζες και που είναι μια νόθη εφεύρεση, κούφια από 
κάθε έννοια και στραβά ρομαντική όσον αφορά τις σεξουαλικές σχέσεις...», βλ. και Affre M. 
Barrere, απόδοση Καρδαρά Εύφη, «Το μπαλκόνι στην έρημο Β΄ Χειμώνας»,  Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.69-73.  

478 J.D., Διασκευή, «Ένα ταξιδάκι για τους δυο σας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.91, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1962, σ.218. 

479 Στεφάνου Ηρώ, «Οι δυο μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.65, Αθήνα, Ιανουάριος 
1960, σ.11-12. 
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προσευχής και η συμβολή της στο χτίσιμο της συζυγικής σχέσης480, 
απεργάζονται βαθύτερα και ουσιαστικότερα τη συζυγική ενότητα και τη 
διαφύλαξη της οικογενειακής ειρήνης και ισορροπίας. Η υπομονή και η 
γεμάτη αγάπη φροντίδα τους, για να στερεωθεί ο γάμος τους, η 
πρωτοβουλία και η δημιουργική ικανότητά τους, για να πάρουν οι σχέσεις 
τους τη σωστή τους μορφή και η αγωνιστική τους διάθεση, για να 
νικηθούν όλοι οι εχθροί που απειλούν τον γάμο τους, αποτελούν πεδία 
του πνευματικού αγώνα των συζύγων και απαιτούν το μέγιστο των 
αγωνιστικών τους δυνάμεων481. 

Η πεποίθηση ότι οι σύζυγοι είναι οι δημιουργοί της ευτυχίας τους482 
οδηγεί στην αναζήτηση των αιτίων, που προκαλούν τις εντάσεις και τις 
κρίσεις στον έγγαμο βίο. Κι ενώ, όταν έρχονται οι μεγάλες δυσκολίες είναι 
πιο ευδιάκριτες οι αιτίες που τις προκαλούν και συνήθως οι σύζυγοι είναι 
πρόθυμοι να θυσιάσουν πολλά, για να σώσουν το σπιτικό τους, ο 
μεγαλύτερος κίνδυνος, που επισημαίνεται στον «Κόσμο της Ελληνίδος», 
προέρχεται από όσα φαίνονται μικρά και ασήμαντα483. Η μικρή αδιόρατη 
ψυχρότητα, που τυχόν δημιουργείται, μπορεί με μεγάλη ταχύτητα να 
χτίσει τείχη στην επικοινωνία των συζύγων. Η απορρόφηση και το 
ολοκληρωτικό δόσιμο της γυναίκας στις οικιακές μέριμνες και στη 
φροντίδα των παιδιών, απογοητεύει και απομακρύνει τον σύζυγο484 και 
εγκαθιστά σταδιακά μια δυσάρεστη ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι, που 
γεννά ποικίλα προβλήματα485. Οι υπερβολικές απαιτήσεις, οι μικρές ή 
μεγάλες παραλείψεις και αμέλειες, το αναμάσημα των σφαλμάτων και τα 
παράπονα, η διαβρωτική επίδραση της ανίας486, το  καταστρεπτικό 

                                                           
480 Κατερίνα, «Σε σένα καλή μου φίλη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.19, Αθήνα, 

Ιούνιος 1955, σ.283. 
481 Keller T., διασκευή: Ευθυμίου Α., «Η ζωή των δύο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ.41-42. 
482 Affre M. Barrere, απόδοση Καρδαρά Εύφη, «Το μπαλκόνι στην έρημο- Φθινόπωρο»,  

Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, Ιανουάριος 1959, σ.40-42. 
483 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, 

Αθήνα, Ιανουάριος 1961, σ.31-32. 
484 Ράπτη Άννα, απόδοση από τα ιταλικά, «Όλα όπως τότε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.114, Αθήνα, Δεκέμβριος 1964, σ.342-344. 
485 Κ.Α.Π., «Ένα πρόβλημα των συζύγων», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, 

Οκτώβριος 1958, σ.365-366. 
486 Η.Σ., «Μετά την ‘Έκλειψη’», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.97, Αθήνα, Μάρτιος 

1963, σ.72. 
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πέρασμα του θυμού487, η ζήλεια488, αναφέρονται ως μερικοί μόνο, 
ενδεικτικοί παράγοντες φθοράς της συζυγικής σχέσης489. Ταυτόχρονα 
όμως, το περιοδικό υπογραμμίζει, ότι τίποτα απ’ όλα αυτά κι απ’ όλα τα 
δυσάρεστα ή ευχάριστα που συμβαίνουν καθημερινά στην κοινή ζωή των 
συζύγων, δεν είναι ασήμαντο. Αποτελούν το υλικό, που με λεπτή και 
προσεγμένη δουλειά, μπολιάζει την καθημερινότητα με αιωνιότητα και 
δίνει νόημα και περιεχόμενο στη ζωή490.  

Η οικοδόμηση της συζυγικής σχέσης σε θεμέλια απόλυτης ειλικρίνειας 
και εμπιστοσύνης, με πλήρες άνοιγμα των ψυχών κάτω από το άγρυπνο 
βλέμμα του Θεού491, αλλά και με διαφύλαξη των υγιών αποστάσεων 
μεταξύ των συζύγων492, αποτελεί βασικό θεμέλιο συζυγικής αρμονίας. Η 
προσπάθεια να γνωρίσει ο ένας τον άλλο είναι κάτι το ελκυστικό και 
ευχάριστο και οδηγεί στην ανακάλυψη νέων στοιχείων των 
προσωπικοτήτων των συζύγων493. Το να δείχνει ο ένας στον άλλο τον δικό 
του κόσμο, να μάθει ο ένας πώς σκέφτεται ο άλλος και ο καθένας να 
θέλει και να επιδιώκει να καταλάβει το σύντροφό του, δεν είναι μικρή 
κατάκτηση και δεν πετυχαίνεται εύκολα και γρήγορα. Χρειάζεται κι απ’ 
τις δυο πλευρές εδική συμπεριφορά και μεταχείριση, που στηρίζεται στην 
ιδιαιτερότητα, τόσο των προσωπικοτήτων, όσο και των καταστάσεων και 
υποδεικνύεται από την αγάπη και τον χρόνο που διαθέτουν γι’ αυτό το 

                                                           
487 Claude Catherine, «Ένας σύζυγος πάρα πολύ θυμωμένος!», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.93, Αθήνα, Νοέμβριος 1962, σ.268-271. 
488 Ντύ Μωριέ Δάφνη, απόδοση Ράπτη Άννα, «Γιατί; Τον αγαπούσε... Την αγαπούσε... 

Τότε;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.107, Αθήνα, Μάρτιος 1964, σ.73-76. 
489 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.81, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1961, σ.220. 
490 Ζαχαρίου Μαρία, «Μια δεύτερη Άνοιξη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1960, σ.38-40. 
491 Μ.Β.Κ., «Λίγα λόγια από μια ομιλία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958, σ.161: «...σεις που έχετε ορκισθή μπροστά στο Θεό 
να μείνετε ενωμένοι ως το θάνατο, μην ακούτε τη συμβουλή που σας λένε ‘να μην τα λέτε 
όλα στον άνδρα σας’ ή στη γυναίκα σας, είναι μια κακή συμβουλή... μιλάτε κάτω από τα 
μάτια του Θεού, για πράγματα που φοβάσθε ίσως να μιλήσετε ακόμη και με τον εαυτό 
σας... Αν δεν το κάνετε, θα κλείση η ζωή σας χωρίς να έχουν ειπωθή ίσως ποτέ ανάμεσά 
σας τα πιο σοβαρά.». 

492 Gibran Kahill, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.86, Αθήνα, Φεβρουάριος 1962, σ.54 «... 
ας είσθε μαζί, αλλ’ όχι από πολύ κοντά. Γιατί οι κίονες του ναού έχουν κάποιαν απόστασι 
ανάμεσά τους...». 

493 Odlum Doris, απόδοση: Παπαγεωργίου Γιάννης, «Σκέψεις για το γάμο», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.102, Αθήνα, Οκτώβριος 1963, σ.246-247. 
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σκοπό, καθώς και από την πείρα, που αποκτούν494. Το μοίρασμα της ζωής, 
με την ανταλλαγή εντυπώσεων και σκέψεων, πάνω σε ό,τι ωραίο 
προσφέρει η ζωή, η φύση, η λογοτεχνία, η μουσική, η ζωγραφική, ο 
άνθρωπος, συνιστά την ίδια την ουσία της ζωής. Έτσι το χάρισμα του 
λόγου, που μόνο ο άνθρωπος κατέχει και που μ’ αυτό φθάνει στο θείο, δεν 
μένει άχρηστο και παραπεταμένο, ούτε αναλώνεται μόνο σε τεθλιμμένες 
κουβέντες και θλιβερά θέματα, ανιαρές και ανούσιες μικρότητες της 
καθημερινότητας, αλλά καταξιώνεται και προάγει τη ζωή στο σύνολό 
της495. Σε μια τέτοια συντροφικότητα καλλιεργούνται και αυξάνουν και οι 
δύο προσωπικότητες496. 

Στη συζυγική συνύπαρξη σφυρηλατούνται οι χαρακτήρες μέρα και 
νύχτα. Για ν’ αποκτήσουν όμως οι σύζυγοι συνείδηση αυτής της δυαδικής 
ζωής, πρέπει να βάλουν πολλή καρδιά και να βγάλουν πολύ εγωισμό497. Η 
εστία χτίζεται πάνω σε υποδείγματα προσοχής και αναγνωρίσεως των 
άλλων. Για τον εγωιστή και επιεική με τον εαυτό του, άνδρα ή γυναίκα, 
δεν υπάρχει θέση498. Η ευτυχία αγοράζεται με θυσίες499 και η θυσία του 
εγωισμού είναι η πρώτη που πρέπει να γίνει. «Ο Κόσμος της Ελληνίδος», 
επισημαίνει ως καθοριστικό παράγοντα για την οικογενειακή ειρήνη και 
ευτυχία, αλλά και για την πνευματική προκοπή των συζύγων, το ταπεινό 
τους φρόνημα, που εκδηλώνεται με την έκφραση και προσφορά 
συγγνώμης μεταξύ τους500. Η συγχώρηση ανθρώπου από άνθρωπο είναι 
αγιογραφικά θεμελιωμένη501 και γι’ αυτό τον λόγο, η άρνηση 
αναγνώρισης ή άφεση των λαθών μεταξύ των ανθρώπων δεν αποτελεί 

                                                           
494 Ράπτη Άννα, «Νίκες πολλές, καθημερινές, γυναικείες νίκες», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.262-264. 
495 Ράπτη Άννα, «Μοίρασμα ζωής – Όταν δεν έχεις πια τί να πης», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.138, Αθήνα, Απρίλιος 1967, σ.110-111. 
496 A.R., «Μια περιπέτεια: ο γάμος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.97, Αθήνα, 

Μάρτιος 1963, σ.85-86. 
497 Ράπτη Άννα, «Νίκες πολλές, καθημερινές, γυναικείες νίκες», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.262-264. 
498 Cronin A. J., «Παντρευτήτε για να δημιουργήσετε οικογένεια», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.118, Αθήνα, Απρίλιος 1965, σ.122-125. 
499 Περίδη Κ.Α., «Για να γίνουν ευτυχισμένοι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, 

Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.89-90. 
500 Κάπα Δέλτα, «”Σου ζητώ συγγνώμη”-Ένας άντρας σας γράφει», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.141, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1967, σ.202-204. 
501 Ματθ. 5,24: «ἄφες ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε 

πρῶτον διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου» και Ματθ. 
6,12: «Καὶ ἅφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». 
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μόνο ένδειξη υπερηφάνειας αλλά και κακής πίστης502. Και οι δύο όψεις της 
συγνώμης, της αίτησης και της προσφοράς, απαιτούν εξαιρετική 
λεπτότητα στην εφαρμογή τους. Η αίτηση συγνώμης συνήθως αξιώνει 
από τον πιο ώριμο, πνευματικά, σύζυγο να κάνει την πρώτη κίνηση503. 
Ωστόσο, για την πλήρη αποκατάσταση των σχέσεων, η αίτηση 
συγγνώμης, είναι ανάγκη να συνοδεύεται από μια εγκάρδια κίνηση 
αποδοχής και καλωσορίσματος, εκ μέρους του άλλου συζύγου, για να 
ολοκληρωθεί. Να νιώθει και να δείχνει ότι συγχωρεί το οποιοδήποτε 
σφάλμα του συντρόφου του και ο αιτών τη συγχώρεση να νιώθει ότι 
συγχωρείται504. Η συνεξήγηση και συμφιλίωση του ζευγαριού, σύμφωνα 
με το περιοδικό, πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της ίδιας μέρας505, 
ακολουθώντας και σ’ αυτό το σημείο την ευαγγελική προτροπή506. Το 
σημαντικό είναι να εξομαλύνουν οι σύζυγοι τις διαφωνίες τους507, να μη 
δίνουν διαστάσεις σε ορισμένες δύσκολες ή δυσάρεστες καταστάσεις και 
να σταματούν έγκαιρα τις όποιες προστριβές, πριν φτάσουν σε ακραίες 
εκδηλώσεις508. 

Αυτό, που με ποικίλους τρόπους διατυπώνεται ή απλώς υπονοείται 
στα άρθρα του περιοδικού, είναι η βαθειά πεποίθηση ότι η ευτυχία κι 
ακόμα πιο συγκεκριμένα η συζυγική και οικογενειακή ευτυχία είναι 
δημιούργημα του ανθρώπου509. Δεν υπάρχει θέση για κανενός είδους 

                                                           
502 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.3, 

Αθήνα, Ιανουάριος 1954, σ.144. 
503 Κάπα Δέλτα, «‘Σου ζητώ συγγνώμη’- Ένας άντρας σας γράφει», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.141, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1967, σ.202-204. 
504 A.R., «Μια περιπέτεια: ο γάμος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.97, Αθήνα, 

Μάρτιος 1963, σ.85-86. 
505 Κάπα Δέλτα, «‘Σου ζητώ συγγνώμη’- Ένας άντρας σας γράφει», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.141, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1967, σ.202-204: «...Θυμάμαι 
αυτό που μας έλεγε συχνά ένας πνευματικός με μεγάλη πείρα: “Μετά από κάθε διένεξι 
μην αφίσετε να περάση ημέρα, μην πάτε ποτέ για ύπνο αν δεν “εξηγηθήτε” πρώτα”...». 

506 Εφεσ. 4,26-27: «Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε· ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ 
παροργισμῷ ὑμῶν, 27μηδὲ δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ» και Ματθ. 5,25: «Ἴσθι εὐνοῶν τῷ 
ἀντιδίκῳ σου ταχὺ ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾿ αὐτοῦ, μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ 
κριτῇ καὶ ὁ κριτής σε παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ». 

507 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1964, σ.64. 

508 Ανωνύμου, «Όσο είναι ακόμη καιρός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.140, Αθήνα, 
Ιούνιος 1967, σ.162. 

509 Η.Σ., «Μετά την ‘Έκλειψη’», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.97, Αθήνα, Μάρτιος 
1963, σ.72: «...Τα πράγματα στην αγάπη και στον γάμο είναι ευκολόθραυστα και πρέπει να 
προσέχη κανείς κάθε στιγμή. Αν όμως και ο άλλος πολεμάει για την ευτυχία, κι έχει κι 
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μοιρολατρίες ή παράλογες και ετσιθελικές απαιτήσεις από τη ζωή510. Η 
αναζήτηση ισχυρών ηθικών ερεισμάτων στην πίστη και στην προσευχή511 
και η επιδίωξη φώτισης Θεού512, ειδικά όταν το ζευγάρι αντιμετωπίζει 
δυσκολίες, επισημαίνονται ποικιλοτρόπως σε κάθε ευκαιρία. Ο γάμος 
παρομοιάζεται με κήπο, που χρειάζεται πολύ χρόνο και υπομονή για ν’ 
ανθίσει: «...θα πληγώσης πολλές φορές τα χέρια σου και θα πονέση η μέση 
σου. Θα πρέπει να σκάψης για να βγάλης τα αγριόχορτα, να φυτέψης και να 
περιποιηθής τους σπόρους. Μη ξεχνάς ότι νέοι σπόροι πρέπει συνεχώς να 
φυτεύωνται. Τα παλιά λουλούδια μαράθηκαν και δεν έβαλες καινούργιες 
ρίζες στη θέση τους. Η τιμή ενός τέλειου κήπου είναι η συνεχής 
επαγρύπνηση και περιποίηση...»513. Μέσα από τις κακουχίες και τις θυσίες 
κάτι άλλο, καινούργιο γεννιέται514. 

 
γ) Η χριστιανή σύζυγος και η αποστολή της 

Η σύζυγος και η ιδιαίτερη αποστολή, που έχει να επιτελέσει στο 
πλαίσιο της οικογένειας και κατ’ επέκταση της κοινωνίας, αποτελεί τον 
κεντρικό άξονα των άρθρων του «Κόσμου της Ελληνίδος», τα οποία 
πραγματεύονται θέματα γάμου και συζυγικής ζωής. Η αποστολή της 
παρουσιάζεται ως δοσμένη από τον Θεό515, εκλεκτή και επιφορτισμένη με 
εξαιρετικά προνόμια, αλλά και ευθύνες, και αγιογραφικά θεμελιωμένη516. 
Οι βιβλικές θέσεις για την υποταγή της γυναίκας στον άνδρα, έτσι όπως 
αναπτύσσονται στην προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου517 

                                                                                                                                                        
αυτός την ίδια εσωτερική κίνησι, την ίδια αγάπη, τότε νομίζω πως κανονικά ο δρόμος θα 
πρέπει να είναι λίγο πιο προς τα πάνω κάθε μέρα...». 

510 Affre M. Barrère, απόδοση Καρδαρά Εύφη, «Το μπαλκόνι στην έρημο- Φθινόπωρο»,  
Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, Ιανουάριος 1959, σ.40-42. 

511 Affre M. Barrère, απόδοση Καρδαρά Εύφη, «Το μπαλκόνι στην έρημο- Φθινόπωρο»,  
Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, Ιανουάριος 1959, σ.40-42. 

512 Η.Σ., «Μετά την ‘Έκλειψη’», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.97, Αθήνα, Μάρτιος 
1963, σ.72. 

513 Πετρίδη Κατερίνα, απόδοση, «Μια πολύ μεγάλη μέρα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.131, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1966, σ.200-203. 

514 Ζαχαρίου Μαρία, «Μια δεύτερη Άνοιξη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1960, σ.38-40. 

515 Χ.Θ., «Ένα κλαράκι χειμωνανθός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1959, σ.31-32. 

516 Πατριαρχέα Β.Δ., Γυμνασιάρχου, «Τα ήθη και τα έθιμα του γάμου», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.136, Αθήνα, Φεβρουάριος 1967, σ.50-56. 

517 Εφ. 5, 21-24: «21ὑποτασσόμενοι ἀλλήλοις ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 22Αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις 
ἀνδράσιν ὑποτάσσεσθε ὡς τῷ Κυρίῳ, 23ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικός, ὡς καὶ ὁ 



140 
 

και στην Α΄ επιστολή Πέτρου518 προσφέρονται με τρόπο κατανοητό για τη 
γυναίκα της μεταπολεμικής εποχής, προσαρμοσμένο στα δεδομένα της 
καθημερινής ζωής της.  

Η αγιογραφική έννοια της γυναικείας υποταγής στον άντρα, 
προβάλλεται κυρίως ως πλήρης αποδοχή του συζύγου από τη γυναίκα: «... 
Δεχθήτε τον πόνο του, τη χαρά του, τις ιδιοτροπίες του, τα νεύρα του. 
Ανοίξτε του την πόρτα χαρούμενη, ευχαριστημένη, περιποιημένη. Κι εσείς 
έχετε στενοχώριες και κούρασι. Μα κείνον κτυπά το δρολάπι της ζωής πιο 
σκληρά. Χαρίστε του στιγμές ήρεμες, ευχάριστες. Δώστε ολόκληρο τον 
εαυτό σας...»519. Με την ελεύθερη και ήρεμη προσφορά του εαυτού της, ως 
ένα ψυχοσωματικό σύνολο, σ’ εκείνον που είναι ο ίδιος ο εαυτός της520, με 
την αγάπη της, που ξεκουράζει και την ανεπιτήδευτη προσφορά της, η 
γυναίκα θα επιτύχει την οικογενειακή ευτυχία και θα καταφέρει να είναι 
πάντα στο κέντρο του νου και της καρδιάς του συντρόφου της521, 
εξασφαλίζοντας την αγάπη του, κατά το πρότυπο της αγάπης του 
Χριστού για την Εκκλησία Του522.  

Η αποστολή της συζύγου, έτσι όπως σκιαγραφείται στα άρθρα του 
«Κόσμου της Ελληνίδος», έγκειται στην ικανότητα της γυναίκας να 
ενθαρρύνει και να οδηγεί, να προσφέρει στον άντρα της τα πνευματικά 
φτερά και την ηθική εμψύχωση που χρειάζεται, για να δουλεύει και να 
δημιουργεί523, προσφέροντάς του την καθημερινή φροντίδα της. Οι 
σύζυγοι παρουσιάζονται ως τα πιο μικρά παιδιά μιας γυναίκας. Έχουν ν’ 

                                                                                                                                                        
Χριστὸς κεφαλὴ τῆς ἐκκλησίας, καὶ αὐτός ἐστι σωτὴρ τοῦ σώματος. 24Ἀλλ' ὥσπερ ἡ 
ἐκκλησία ὑποτάσσεται τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ αἱ γυναῖκες τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ἐν παντί.». 

518 Α΄ Πέτρ. 3, 1-6: «1Ὁμοίως αἱ γυναῖκες ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, ἵνα καὶ εἴ 
τινες ἀπειθοῦσι τῷ λόγῳ, διὰ τῆς τῶν γυναικῶν ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται, 
2ἐποπτεύσαντες τὴν ἐν φόβῳ ἁγνὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν. 3Ὧν ἔστω οὐχ ὁ ἔξωθεν ἐμπλοκῆς 
τριχῶν καὶ περιθέσεως χρυσίων ἢ ἐνδύσεως ἱματίων κόσμος, 4ἀλλ' ὁ κρυπτὸς τῆς καρδίας 
ἄνθρωπος ἐν τῷ ἀφθάρτῳ τοῦ πραέος καὶ ἡσυχίου πνεύματος, ὅ ἐστιν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ 
πολυτελές. 5Οὕτω γάρ ποτε καὶ αἱ ἅγιαι γυναῖκες αἱ ἐλπίζουσαι ἐπὶ τὸν Θεὸν ἐκόσμουν 
ἑαυτάς, ὑποτασσόμεναι τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν, 6ὡς Σάρρα ὑπήκουσε τῷ Ἀβραάμ, κύριον αὐτὸν 
καλοῦσα· ἧς ἐγενήθητε τέκνα· ἀγαθοποιοῦσαι καὶ μὴ φοβούμεναι μηδεμίαν πτόησιν.». 

519 Σταθοπούλου Ελ., «Είσθε, κυρία μου, ευτυχισμένη;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.43, Αθήνα, Νοέμβριος 1957, σ.387-388. 

520 Γεν. 1,23: «καὶ εἶπεν Ἀδάμ· τοῦτο νῦν ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καὶ σὰρξ ἐκ τῆς 
σαρκός μου·» και Ματθ. 19,6: «Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία.». 

521 Σταθοπούλου Ελ., «Είσθε, κυρία μου, ευτυχισμένη;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.43, Αθήνα, Νοέμβριος 1957, σ.387-388. 

522 Εφεσ. 5, 25: «Οἱ ἄνδρες ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας ἑαυτῶν, καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς 
ἠγάπησε τὴν ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς». 

523 Χ.Θ., «Ένα κλαράκι χειμωνανθός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1959, σ.31-32. 
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αντιμετωπίσουν καθημερινά πολλά προβλήματα και εμπόδια ψυχικά, 
συναισθηματικά, διανοητικά και σωματικά και γι’ αυτό χρειάζονται την 
αγάπη και την κατανόηση των συντρόφων τους κι όχι τον εγωισμό τους, 
όπως ακριβώς και τα παιδιά524.  

Για τη γυναίκα ο γάμος συνιστά μια εξαιρετική περιπέτεια, η οποία 
της προσφέρει τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να αποκαλύψει τις 
δυνάμεις που κρύβει μέσα της. Το να ζει μ’ έναν άντρα, να τον αγαπά, να 
κάνει το καλύτερο γι’ αυτόν, να κατανοεί τα συμπλέγματά του και να τον 
βοηθά να τα απλοποιεί και να τα υπερβαίνει, αποτελούν υψηλά 
κατορθώματά της και πηγές προσωπικής της ικανοποίησης, για τα οποία 
χρειάζεται να εξασκεί τη σκέψη και την καρδιά της και να ενεργεί με 
επιδεξιότητα και ανιδιοτέλεια525. Ειδικά σε περιόδους επαγγελματικών 
κρίσεων ή οικονομικών δυσχερειών του συζύγου, η έμπρακτη 
συναισθηματική ή ηθική συμπαράσταση, από τη σύζυγό του, έχει καίρια 
και αποφασιστική σημασία, όχι μόνο για το επαγγελματικό μέλλον του 
άντρα της, αλλά και για πνευματική του ισορροπία και την οικογενειακή 
ευτυχία τους526. Η επιδεξιότητά της να διατηρεί διαρκώς τον νου και την 
καρδιά της σε εγρήγορση για τις ανάγκες του αγαπημένου της, να 
αφουγκράζεται τα αισθήματά του κάθε στιγμή, να σπεύδει να του 
προσφέρει ξεκούραση, ζεστασιά και συμπαράσταση, είναι εκφράσεις της 
συζυγικής αγάπης και τρυφερότητας, η κατάκτηση των οποίων δεν είναι 
αυτονόητη. Χρειάζεται κόπος και αγώνας, γιατί δεν υπάρχει πάντα 
χαρούμενη διάθεση, αλλά και αθυμία και κούραση και, με το πέρασμα 
των χρόνων, ενδέχεται ο αγώνας για την έκφραση της αγάπης και της 
φροντίδας, να γίνεται πιο δύσκολος ή να εκπίπτει σε συνήθεια527.  

Η ενθάρρυνση και στήριξη του συζύγου εμπεριέχει και τον 
θαυμασμό528 της για τα προσόντα του συντρόφου της ζωής της, ιδιαιτέρως 

                                                           
524 Μάνα Κατερίνα, «Το γκρίζο παντελόνι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.142, Αθήνα, 

Οκτώβριος 1967, σ.242-243. 
525 Αδαμτζίλογλου Αλ. Κατερίνα, «Η περιπέτεια του να είσαι σύζυγος. Η πιο 

χαρούμενη, η πιο ικανοποιητική καριέρα για μια γυναίκα είναι ο γάμος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.143, Αθήνα, Νοέμβριος 1967, σ.278-279. 

526 Από το “Coronet”, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.24. 
527 Νίνα, «Ένα γράμμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.121, Αθήνα, Ιούλιος-

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1965, σ.218-219. 
528 Σύμφωνα με το περιοδικό, ο αγώνας της γυναίκας γίνεται πραγματικά άχαρος, 

όταν εξανεμίζεται ο πηγαίος θαυμασμός της για το σύντροφό της και αντικαθίσταται όχι 
από το μίσος, αλλά από την αηδία, βλ. Ζαχαρίου Μαρία, «Μια γυναίκα θυμάται», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.120, Αθήνα, Ιούνιος 1965, σ.173-174: «...το πιο εύκολο είναι ν’ 
αγαπάς ό,τι στέκεται ψηλά κι ό,τι θαυμάζεις, δύσκολο ν’ αγαπήσης αυτό που σου προξενεί 
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δε για τα πνευματικά του χαρίσματα και την ευφυΐα του529. Ο Θεός 
έπλασε τη γυναίκα, για να είναι η βοηθός, η σύντροφος και η χαρά του 
άντρα530 και γι’ αυτό η γυναίκα καλείται να γίνει το λιμάνι και το 
καταφύγιο531 του άντρα της. Κατανοώντας τον χαρακτήρα του συζύγου 
της και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει532, αποδεχόμενη την 
πραγματικότητα που ο Θεός της χάρισε, όσο σκληρή ή δυσάρεστη κι αν 
είναι, θα μπορέσει, με την υπομονή, την προσφορά και την αγάπη της να 
την μεταμορφώσει533. Κατ’ αυτόν τον τρόπο η γυναίκα αναδεικνύεται ο 
πραγματικός ρυθμιστής της οικογενειακής ζωής, ο καπετάνιος του 
πλοίου, που καθορίζει την πορεία του534, επαληθεύοντας τη λαϊκή ρήση 
ότι «η γυναίκα τον φτιάχνει τον άντρα και η γυναίκα τον χαλάει»535. 

Ωστόσο, οι ικανότητες αυτές της γυναίκας, δεν αποτελούν έμφυτα και 
αναφαίρετα χαρίσματα του φύλου της. Είναι καρποί της πνευματικής της 
καλλιέργειας και της προσευχής της, καθώς και της συναίσθησης και 
αποδοχής των συζυγικών ευθυνών της536. Ο αυτοέλεγχος και η 
αυτοανακάλυψη, πνευματικά παλαίσματα κάθε συνειδητού χριστιανού, 
στα πλαίσια του γάμου γίνονται μονοπάτια της αγάπης. Όσο δύσκολο κι 
αν είναι να τα διασχίσει κανείς, όταν το πετύχει, το αποτέλεσμα είναι να 
απομακρύνονται οι φόβοι που προκαλεί καθετί άγνωστο και κρυμμένο 

                                                                                                                                                        
αηδία. Το μίσος ευκολώτερα νικιέται και ποτέ δεν μπαίνει σε μια καρδιά που την κατέχει η 
Χάρη του Θεού, την αηδία όμως πώς να την νικήσης;... Τι ιδέα αλήθεια,... να ξεπερνάς τον 
εαυτό σου, κάθε τόσο κι ένα βήμα, πριν έρθη η μεγάλη ώρα που θα δώσης λόγο για το πώς 
πέρασες τις ημέρες σου πάνω σε τούτο τον πλανήτη...». 

529 McGinley Phyllis, «Περπατώντας μαζί...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1961, σ.18. 

530 Robitaillie Henriette, «Καλός σύζυγος ναι... Όχι όμως και μάρτυρας...», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.18, Αθήνα, Μάιος 1955, σ.210 και Γεν. 2,18: «18Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· 
οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν.». 

531 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.200. 

532 Μάνα Κατερίνα, «Το γκρίζο παντελόνι», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.142, Αθήνα, 
Οκτώβριος 1967, σ.242-243. 

533 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.17, 
Αθήνα, Απρίλιος 1955, σ.192. 

534 Αδαμτζίλογλου Αλ. Κατερίνα, «Η περιπέτεια του να είσαι σύζυγος. Η πιο 
χαρούμενη, η πιο ικανοποιητική καριέρα για μια γυναίκα είναι ο γάμος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.143, Αθήνα, Νοέμβριος 1967, σ.278-279. 

535 Ε.Ν.Κ., «Ένας δεκάλογος – Από την πείρα μιας ηλικιωμένης κυρίας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.136, Αθήνα, Φεβρουάριος 1967, σ.35. 

536 Χ.Θ., «Ένα κλαράκι χειμωνανθός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1959, σ.31-32. 
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στον νου ή την καρδιά των συζύγων537. Στην αντίθετη περίπτωση, όταν η 
γυναίκα δεν καλλιεργεί και δεν γνωρίζει τον εαυτό της, μετατρέπεται σ’ 
ένα ειδεχθές πλάσμα, που έχει μόνο απαιτήσεις538. Η κακή σύζυγος, 
καταγράφεται ως η πικρότερη κατάρα της ανθρώπινης ζωής539, ενώ το 
δώρο της καλής συζύγου είναι το καλύτερο απ’ όλα τα γήινα αγαθά, όπως 
μαρτυρείται και στο Βιβλικό κείμενο της Σοφίας Σειράχ540. 

Το πραγματικό νόημα του θησαυρού, που κάθε άντρας αναζητά στη 
ζωή του, είναι, σύμφωνα με το περιοδικό, η αγάπη, η οικογένεια και η 
επαγγελματική καταξίωση. Όλα αυτά μπορεί να του τα προσφέρει η 
γυναίκα, η οποία θα του αποκαλύψει την αγάπη, θα τον κάνει πατέρα και 
θα τον στηρίξει ηθικά541. Στον «Κόσμο της Ελληνίδος» γίνεται σαφής 
διάκριση των ρόλων της συζύγου και της μητέρας και υπογραμμίζεται ότι 
η ζυγαριά θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να κλίνει υπέρ του συζύγου. Η 
γυναίκα είναι πρώτα σύζυγος και μετά μητέρα. Η προσωπική ζωή του 
ζευγαριού πρέπει να διαφυλάττεται με περισσή φροντίδα και προσοχή542. 
Η μητρότητα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτή, πρέπει να 
λειτουργούν ενισχυτικά για τον σύζυγο, ώστε να εισδύει και να γνωρίζει 
το μυστικό κόσμο των παιδιών του, με τη βοήθεια της γυναίκας του. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ο συζυγικός δεσμός, καθώς αυξάνει και 
δυναμώνει η αγάπη και η εμπιστοσύνη του άντρα προς τη σύντροφο της 
ζωής του543, ενώ ταυτόχρονα και τα παιδιά χαίρονται να βλέπουν τους 
γονείς τους χαρούμενους κι ευχαριστημένους544. Όσον αφορά την ηθική 
στήριξη545 του συζύγου, το περιοδικό υπογραμμίζει ότι αποτελεί 
εξαιρετικό προτέρημα της γυναίκας να είναι σε θέση να διευκολύνει τον 

                                                           
537 Blanton Simonton, Αμερικανός Ψυχίατρος, απόδοση: Ειρ. Καραμανώλη, «Αγάπη ή 

χαμός; Γ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.44, Αθήνα, Δεκέμβριος 1957, σ.449-452.   
538 Χ.Θ., «Ένα κλαράκι χειμωνανθός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1959, σ.31-32. 
539 Σιμωνίδη, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.33, Αθήνα, Νοέμβριος 1956, σ.246. 
540 Σοφ. Σειρ. 36,24: «ὁ κτώμενος γυναῖκα ἐνάρχεται κτήσεως, βοηθὸν κατ᾿ αὐτὸν καὶ 

στύλον ἀναπαύσεως». 
541 Roster Johanns, «Τρία πολύτιμα πετράδια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.49, 

Αθήνα, Μάιος 1958, σ.236. 
542 Rotin G., «Πρώτης τάξεως μητέρες, δευτέρας τάξεως σύζυγοι!», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.68, Αθήνα, Απρίλιος 1960, σ.118-119. 
543 Ανωνύμου, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.125, Αθήνα, Ιανουάριος 1966, σ.4. 
544 Rotin G., «Πρώτης τάξεως μητέρες, δευτέρας τάξεως σύζυγοι!», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.68, Αθήνα, Απρίλιος 1960, σ.118-119. 
545 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.326: «...Στη γυναίκα ανήκει η προσπάθεια για την 

επανόρθωση του ανδρικού ζήλου που γλιστρά τόσο συχνά, ολοένα και γρηγορώτερα, 
προς τη βεβήλωση των μυστηρίων και την απώλεια των πνευματικών αξιών...». 
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άντρα της, ώστε να αναγνωρίζει την πραγματική αποστολή του ξεκάθαρα 
και να τον στηρίζει στην επιτέλεση του εκάστοτε καθήκοντός του. Η 
αρετή αυτή της γυναίκας, έτσι όπως καταγράφεται, δεν μπορεί παρά να 
αντανακλά τη δική της βαθειά και ουσιαστική χριστιανική πίστη546. Χωρίς 
να διεκδικεί διακρίσεις και φιλοδοξίες ισότητας με τον άντρα της, 
καταξιώνεται στη συζυγική αποστολή της, όταν με θάρρος και 
μετριοφροσύνη, επιθυμεί να τον συναντήσει εκεί όπου αυτός 
«αναπνέει»547˙ στη δουλειά του, στα ενδιαφέροντά του, στα προβλήματα 
και τις αγωνίες του, αλλά και στις κατακτήσεις του και τις χαρές του. Η 
διαρκής εγρήγορσή της για τη διανοητική της καλλιέργεια, που θα την 
οδηγήσει στο ίδιο μορφωτικό επίπεδο με τον σύζυγό της548, η προσπάθειά 
της να φανεί αντάξιά του σε κάθε επίπεδο, σε συνδυασμό με την ειλικρινή 
έκφραση ευχαριστίας στον Θεό για τον σύζυγο που της χάρισε549 
καταξιώνουν τη χριστιανή σύζυγο και τον αγώνα της και αποτελούν τις 
προϋποθέσεις της δικής της σωτηρίας550. 

Στα σπουδαία προτερήματα της γυναίκας, η οποία καταφέρνει να 
κρατά πάντα ζωντανό και ξεκούραστο τον άντρα κοντά της, «Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος» συγκαταλέγει και τη νοικοκυροσύνη της, την προσεγμένη 
και καλή μαγειρική της, τη φροντίδα της για τον εαυτό της και την 
περιποιημένη εμφάνισή της551, που έχουν την ίδια βαρύτητα όσο και το 
                                                           

546 Rops Daniel, διασκευή Κουμαριανού Μ., «Σ’ αυτή τη βέρα κλείνεται όλη μου η 
αγάπη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.270-272. 

547 Parrain Pierre, «Η μεγάλη αγάπη της Άννας Μαγδαληνής Μπαχ Α΄», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.109, Αθήνα, Μάιος 1964, σ.137-139: «...Ήθελα πολύ να μάθω να παίζω 
αρμόνιο, για να καταλαβαίνω καλλίτερα τις συνθέσεις του και να μπορώ καλλίτερα να 
εκτιμώ την εκτέλεσί τους. Αγνοώντας όλες τις δυσκολίες του αρμονίου δεν μπορούσα να 
εκτιμήσω τον τρόπο με τον οποίο έπαιζε τι φούγκες και τα πρελούδια της χορωδίας. Θα 
μπορούσε πολύ ωραία να έπαιζε και μπροστά σ’ ένα ψάρι του ωκεανού, κι εγώ η γυναίκα 
του δεν ήθελα να μείνω σαν ψάρι, κουφή και ηλίθια... Σ’ αυτήν την κραυγή βρίσκεται 
ανακατεμένη η υπερηφάνεια, το θάρρος, η μετριοφροσύνη, η φιλοδοξία μιας γυναίκας που 
δεν θέλει βεβαίως να είναι ίση με τον άνδρα της, αλλά που θερμά επιθυμεί να τον 
συναντήση εκεί όπου αυτός αναπνέει...». 

548 Rotin G., «Πρώτης τάξεως μητέρες, δευτέρας τάξεως σύζυγοι!», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.68, Αθήνα, Απρίλιος 1960, σ.118-119. 

549 Parrain Pierre, «Η μεγάλη αγάπη της Άννας Μαγδαληνής Μπαχ Β΄ μέρος», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.110, Αθήνα, Ιούνιος 1964, σ.185-187. 

550 Parrain Pierre, «Η μεγάλη αγάπη της Άννας Μαγδαληνής Μπαχ Β΄ μέρος», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.110, Αθήνα, Ιούνιος 1964, σ.185-187. 

551 Παρουσιάζει ενδιαφέρον η ερμηνευτική προσέγγιση του περιοδικού, της βιβλικής 
θέσης (Γεν. 2,18) ότι ο Θεός έπλασε την Εύα για να ’ναι βοηθός και σύντροφος του άντρα,  
η χαρά του κι όχι η κόλασή του, χρησιμοποιώντας αυτό το χωρίο για να τονίσει τη 
σπουδαιότητα της περιποιημένης εμφάνισης της γυναίκας, για τη δημιουργία 
ευχάριστης ατμόσφαιρας μέσα στο σπίτι της βλ.: Robitaillie Henriette, «Καλός σύζυγος 
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πραγματικό ενδιαφέρον της για τη δουλειά του552. Η γυναίκα, σύζυγος-
μητέρα και νοικοκυρά αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο τρίπτυχο στην 
ελληνική μεταπολεμική κοινωνία, που το περιοδικό δεν το αγνοεί, αλλά 
το προσεγγίζει υπό το φως του Ευαγγελίου. Η καθημερινή πάλη και ο 
αγώνας της γυναίκας μέσα στο σπίτι έχει την πνευματική του διάσταση. 
Διεξάγεται μ’ έναν αόρατο αντίπαλο, δυνατό και ύπουλο, που στήνει 
χίλιες παγίδες και βάζει μύρια εμπόδια, επιζητώντας να την κλονίσει και 
να την οδηγήσει στην πτώση και στη συνέχεια να την περιγελά για την 
ήττα της553. Το σπίτι, η καθαριότητα, τα ψώνια, το μαγείρεμα, τα πιάτα, τα 
ρούχα, όλα όσα συναπαρτίζουν την καθημερινότητα της νοικοκυράς, σε 
συνδυασμό με την κούραση, που επιφέρουν, αποτελούν τους βασικούς 
αντιπάλους της, τους οποίους καλείται να τιθασεύσει, πριν μετατραπούν 
σε αγγαρείες και μεταμορφώσουν την ίδια σε σκλάβα. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, όλα όσα η γυναίκα είναι ικανή να προσφέρει στο σπίτι και 
τους οικείους της, δεν τα προσφέρει με καρδιά και με πνοή αγάπης, αλλά 
με μουρμούρα και κακοκεφιά, ανελεύθερα και καταναγκαστικά, και έτσι 
χάνει τη δυνατότητα να τα μετατρέψει σε ευχαρίστηση, σε έργα 
πολιτισμού και τελικά χάνει τη δική της ζωή554, καθώς δεν χαίρεται και 
δεν απολαμβάνει την ευτυχία της555.  

Η καθημερινή αφιέρωση λίγου χρόνου στην περισυλλογή, η 
ανάπαυση της Κυριακής, η προσευχή και η τροφοδοσία της ψυχής της με 
τα μυστήρια της Εκκλησίας είναι οι τρόποι που «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» 
προτείνει, ώστε η γυναίκα να εξοικονομήσει δυνάμεις, να βελτιώσει τη 
ζωή της, να δημιουργήσει στο σπίτι της κλίμα ηρεμίας, τάξης και χαράς556 

                                                                                                                                                        
ναι... Όχι όμως και μάρτυρας...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.18, Αθήνα, Μάιος 1955, 
σ.210. 

552 McGinley Phyllis, «Περπατώντας μαζί...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1961, σ.18. 

553 Ράπτη Άννα, «Νίκες πολλές, καθημερινές, γυναικείες νίκες», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.262-264. 

554 Ράπτη Άννα, «Νίκες πολλές, καθημερινές, γυναικείες νίκες», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.262-264. 

555 Νίνα, «Ένα γράμμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.121, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1965, σ.218-219.  

556 Μια μητέρα, «Τα βράδυα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, Ιανουάριος 
1959, σ.5: «...Τα κουλουράκια έγιναν μέτρια μα η ατμόσφαιρα ήταν θαυμάσια. Τα τζάμια 
ήταν ακόμα άπλυτα, μα ποιος τα λογάριαζε; Εδώ έπρεπε να γίνη κάτι πολύ πιο σημαντικό... 
Έμπαινα σ’ ένα καινούργιο κόσμο. Τον κόσμο των παιδιών μου. Ως τώρα, για πολλά χρόνια, 
ήξερα στην εντέλεια τον κόσμο των... πιάτων και των ρούχων... Ξαναβρήκα τον άνδρα μου. 
Δεν έβγαινε πια μόνος, δεν διάβαζε πια την εφημερίδα του αμίλητος. Οργάνωσα πιο πολύ 
τη δουλειά μου την ημέρα. Σκεφθήκαμε πως θα βοηθούσαν και τα παιδιά, κι ας έκαναν 
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και να κερδίσει την οικογενειακή ισορροπία557. Με κάθε ευκαιρία το 
περιοδικό τονίζει ότι τα «οικιακά» δεν είναι μια ψυχρή εργασία, αλλά 
θέλουν «ψυχή»558, την πνοή, την αγάπη και τη ζεστασιά της 
οικοδέσποινας559. Κάθε σπίτι παίρνει χρώμα από τη γυναικεία μορφή που 
βασιλεύει σ’ αυτό, αλλά η δουλειά της, μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί να 
μετρηθεί με τα συνηθισμένα μέτρα, που μετριέται κάθε άλλη εργασία, 
γιατί η αγάπη δεν γνωρίζει ανάπαυση560. Είναι άγρυπνη, φροντίζοντας 
πάντα για τους άλλους, γι’ αυτό και η καλύτερη και ακριβότερη αμοιβή 
της νοικοκυράς, είναι η αναγνώριση από τους αγαπημένους της561 και η 
ικανοποίηση που αντλεί από τις ευλογίες του Θεού στο σπίτι της562. Η 
θαλπωρή, η παρηγοριά, η συμπαράσταση, η ενότητα, η αγάπη αποτελούν 
την πραγματική ζωή του γάμου563 και εκφράζουν τη συζυγική και 
οικογενειακή ευτυχία, που κατά κύριο λόγο εξαρτώνται από τον 
χαρακτήρα και τη συμπεριφορά της γυναίκας. Τα πραγματικά μέσα για 
την κατάκτησή τους η κάθε γυναίκα πρέπει να τα αναζητήσει μόνη της, 
καθώς η ευτυχία είναι κάτι που μαθαίνεται, αλλά προσφέρεται μόνο σε 
όσους το αξίζουν564. 
 

  

                                                                                                                                                        
ζημιές στην αρχή... Σταμάτησα να είμαι η ‘μηχανοκίνητη νοικοκυρά’. Και τα βράδυα μας, 
ήταν δικά μας...». 

557 Η.Α., «Η κούραση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.82-
83. 

558 Μ.Β.Κ., «Τα “οικιακά”», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, 
σ.258. 

559 Μ.Β.Κ., «Η γυναίκα στο βασίλειό της», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.3, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1954, σ.97. 

560 Η.Α., «Η κούραση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.77, Αθήνα, Μάρτιος 1961, σ.82-
83. 

561 Μ.Β.Κ., «Η αμοιβή που περιμένει», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1959, σ.1 και Μ.Β.Κ., «Τα ‘οικιακά’», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1961, σ.258, όπου επισημαίνεται και η ανάγκη να εκτιμήσουν και 
αναγνωρίσουν και οι ίδιες οι γυναίκες πρωτίστως, την αξία και τη βαρύτητα της 
προσφοράς τους μέσα στο σπίτι. 

562 Ράπτη Άννα, «Νίκες πολλές, καθημερινές, γυναικείες νίκες», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.262-264. 

563 Η.Σ., «Μικρά-μικρά θέματα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.125, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1966, σ.23. 

564 Από το βιβλίο Le ‘Code du Bounheur’ των editions Rurales, «Ο κώδιξ της ευτυχίας», 
Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.9, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος 1954, σ.405-407. 
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δ) Τα  προβλήματα και οι κρίσεις στον γάμο – Το διαζύγιο 

Κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου είναι αναπόφευκτες οι στιγμές 
που η πραγματικότητα εμφανίζεται ωμή και σκληρή και αναμετρά τις 
δυνάμεις και τις διαθέσεις των συζύγων για να την αντιμετωπίσουν 
ενωμένοι. Οι κρίσεις και τα προβλήματα στον χριστιανικό γάμο δεν είναι 
ένα κεφάλαιο που δεν υφίσταται, αφού για τους αγωνιζόμενους 
χριστιανούς η τελειότητα αποτελεί ζητούμενο και όχι δεδομένο565. Η 
δημιουργία οικογενειακής ατμόσφαιρας, που αποπνέει κατανόηση, 
σιωπηλή γαλήνη, οικειότητα και συνεννόηση συνεχή και ολοκληρωτική, 
τέτοια που δεν έχει ανάγκη από λόγια ή από βλέμματα, δεν 
επιτυγχάνεται χωρίς προσπάθεια ή χωρίς συγκρούσεις. Πολύ δε 
περισσότερο μια τέτοια οικογενειακή ατμόσφαιρα δεν σμιλεύεται μέσα σε 
λίγες εβδομάδες ή μήνες και δεν είναι αρκετός μόνον ο έρωτας για την 
επίτευξή της566. Μια κρίση μέσα στον γάμο, πολλές φορές οδηγεί σε μια 
βαθύτερη αλληλοκατανόηση567, μια και οι περισσότεροι καυγάδες έχουν 
βαθύτερη αιτία την αναζήτηση αγάπης˙ αποζητούν από τον σύντροφό 
τους περισσότερη αγάπη, περισσότερη τρυφερότητα, επιθυμούν να 
κατέχουν την πρώτη θέση στις σκέψεις του, τον θέλουν καλύτερο και 
ανώτερο568.  

Αυτό που με ποικίλους τρόπους υπογραμμίζεται  στα άρθρα του 
περιοδικού, είναι ότι οι κρίσεις, που απειλούν τα ανδρόγυνα, αφενός είναι 
αναπόφευκτες και αφετέρου δεν έχουν σημασία αυτές οι ίδιες οι κρίσεις ή 
τα προβλήματα που αναφύονται, όσο ο τρόπος που το κάθε ζευγάρι τα 
δέχεται και τα αντιμετωπίζει569. Η αναζήτηση στήριξης και θεραπείας 

                                                           
565 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.84, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1961, σ.287: «...Όταν υπάρχει αγάπη σ’ ένα ανδρόγυνο, τότε φυσικό 
επακόλουθο είναι ο ένας να παρακινή τον άλλον στο καλλίτερο... όμως μην φανταστής ότι 
δένοντας τη ζωή σου μ’ έναν συνειδητό χριστιανό, θα αποφύγης έτσι την αντιμετώσι 
ελαττωμάτων. Όλοι, και οι πιο τέλειοι έχουμε τα ελαττώματά μας, τις αδυναμίες μας... Σε 
κανένα γάμο δεν έλλειψε ο αγώνας... αυτός... θα μας βοηθήση να κερδίσουμε την 
αιωνιότητα.». 

566 J.M. «Ένας σύζυγος σάς προειδοποιεί: η ευτυχία σας χτίζεται τον πρώτο χρόνο του 
γάμου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.106, Αθήνα, Φεβρουάριος 1964, σ.36-37. 

567 Περίδη Κατερίνα, διασκευή, «Άραγε ξέρεις ν’ αγαπάς;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.126, Αθήνα, Φεβρουάριος 1966, σ.39-42. 

568 Ράπτη Άννα, «Νίκες πολλές, καθημερινές, γυναικείες νίκες», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.262-264. 

569 Rops Daniel, διασκευή Κουμαριανού Μ., «Σ’ αυτή τη βέρα κλείνεται όλη μου η 
αγάπη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.83, Αθήνα, Νοέμβριος 1961, σ.270-272.  
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στον Θεό, μέσω της προσευχής570, των μυστηρίων και των λειτουργών της 
εκκλησίας571 αποτελούν τα όπλα των χριστιανών συζύγων, που τους 
ενισχύουν στον αγώνα τους και εγγυώνται την επιτυχή έκβαση των 
ζητημάτων τους: «...Δεν χωρεί αμφιβολία πως και ένας χριστιανικός γάμος 
μπορεί να έχη προβλήματα. Θα μπορούσε μάλιστα να πη κανείς πως, μόνο 
όταν έχη ένας γάμος προβλήματα είναι πετυχημένος. Στον χριστιανικό 
όμως γάμο μπορεί κανείς να έχη εμπιστοσύνη και να ελπίζη με βεβαιότητα 
ότι θα θεραπευθή, γιατί στο κέντρο του σπιτιού βρίσκεται ο Χριστός του 
οποίου η δύναμις και η αγάπη είναι ικανή ν’ αλλάξη πραγματικά τους 
ανθρώπους. Εκείνος ξέρει να θεραπεύη και να ανανεώνη καθημερινά τη 
ζωή...»572. Οι επικίνδυνοι παράγοντες για τη συζυγική ενότητα, που 
αναφέρονται στο περιοδικό, προέρχονται από το ευρύτερο οικογενειακό 
και συγγενικό περιβάλλον των συζύγων573, από τον περίγυρο των φίλων 
και των γνωστών574, από τις ασθένειες575, που συνήθως εμφανίζονται 
απροσδόκητα και από τους πειρασμούς απιστίας576.  

                                                           
570 «Η μητέρα σου», «Δέκα χρόνια εγγάμου ζωής», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.113, 

Αθήνα, Νοέμβριος 1964, σ.297-298. 
571 Lechamp Colette, «Η πιο δραματική μου περιπέτεια: ο γάμος», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.79, Αθήνα, Μάιος 1961, σ.141-143: «...Στην κατάστασι που βρισκόμουνα ο 
Θεός μόνον ή το λιγώτερο η προσευχή, σκέφθηκα, θα μπορούσαν να με βοηθήσουν. Ένας 
ιερεύς στην τελευταία σειρά μέσα σ’ αυτή την άδεια εκκλησία, φαινόταν βυθισμένος στις 
σκέψεις του. Πώς είχα το θάρρος να τον πλησιάσω! Πώς βρήκα την τόλμη κατόπιν, εγώ 
τόσο δειλή, να διηγηθώ το δράμα που τόσες μέρες τώρα ζούσα; Με άκουσε... -Κυρία μου, 
πότε μπορώ να δω τελείως μόνος τον άνδρα σας;... Μια μεγάλη ελπίδα με γέμιζε... τόση 
αγωνία, αλλά τώρα ένοιωθα κάποιον Άλλον κοντά μου...».  

572 Χαροκόπου Γιολάντα, διασκευή, «Η ανατομία ενός πετυχημένου γάμου», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.58, Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.147-149. 

573 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.200. 

574 Στεφάνου Ηρώ, «Οι δυο μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.65, Αθήνα, Ιανουάριος 
1960, σ.11-12: «...της είπε όλη την συνομιλία, και πως ο φίλος του δεν συμφωνούσε με τον 
τρόπο που φερόταν προς την γυναίκα του σαν ίσος προς ίσον. Και τώρα που τα είπε, 
ένοιωθε καλύτερα... και διερωτόταν πού ήταν ο κίνδυνος να «χάση την αρχηγία» τόσα 
χρόνια τώρα, αφού αυτή την τακτική τηρούσε και ποτέ δεν είχε μετανοιώσει. Και σκέφτηκε 
τελικά πως πρέπει να κλείνη τ’ αυτιά του σ’ αυτό το θέμα... Κάθε ζευγάρι έχει το δικό του 
τρόπο να συνεννοήται... ας φροντίζουμε μονάχα να προστατεύουμε τη δική μας ενότητα από 
κάθε τι που έρχεται απέξω, όσο κι αν έρχεται με καλή πρόθεσι, αλλά που πάει να μας 
ξεχωρίση...». 

575 Η.Σ., διασκευή, «Μια αληθινή ιστορία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.134, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1966, σ.291-292 και Περίδη Κατερίνα, απόδοση, «Οὕς ὁ Θεός συνέζευξεν...», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.114, Αθήνα, Δεκέμβριος 1964, σ.328-331. 

576 Καρώνη Αθηνά, «3ον πάτωμα, δωμάτιο 34», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, 
Αθήνα, Μάιος 1960, σ.155-156. 
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Η ενασχόληση του περιοδικού με θέματα-προβλήματα που αφορούν 
το ζευγάρι με τους γονείς του, γίνεται κυρίως μέσα από τη στήλη 
επικοινωνίας με το αναγνωστικό κοινό «Τι μπορούμε να κάνωμε για 
σας;». Γυναίκες577 που είτε έχουν γίνει οι ίδιες πεθερές, είτε είναι κόρες ή 
νύφες που πρέπει να αντιμετωπίσουν τη μητέρα τους ή την πεθερά τους, 
απευθύνονται στον «Κόσμο της Ελληνίδος» και αναζητούν συμβουλές. Οι 
μητέρες των ανδρών είναι εκείνες που παρουσιάζουν τις πιο συχνές 
δυσκολίες και προβληματικές συμπεριφορές. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
αποδέχονται τον καινούργιο τους ρόλο και προσπαθούν να κρατήσουν 
τον γιο συναισθηματικά προσκολλημένο στη γονική του οικογένεια578. Σε 
κάποιες άλλες, υποφέρουν ψυχικά και συναισθηματικά οι ίδιες, καθώς 
ερμηνεύουν την αλλαγή της συμπεριφοράς των παιδιών τους, μετά τον 
γάμο τους, ως αδιάφορη, ψυχρή και τυπική, μεμφόμενες τις νύφες τους γι’ 
αυτή την αλλαγή579. Σε τέτοιου είδους περιπτώσεις το περιοδικό τονίζει 
την ανάγκη σαφούς οριοθέτησης και προφύλαξης της ζωής του νέου 
ζευγαριού, σύμφωνα με την ευαγγελική προτροπή «ἕνεκεν τούτου 
καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα καὶ κολληθήσεται 
τῇ γυναικὶ αὐτοῦ»580. Η επισήμανση των λαθών και των ελλείψεων της 
νεαρής συζύγου, τα οποία τροφοδοτούν αυτές τις καταστάσεις, 
επισημαίνονται με λεπτότητα581  και υπογραμμίζεται ότι η αγάπη του 
συζύγου τους για τις ίδιες και για τους γονείς ή τ’ αδέλφια του δεν είναι 
ανταγωνιστικές: «...Οι άνδρες θέλουν να αισθάνονται αγαπημένες την 
γυναίκα τους με την μάννα τους...»582. Η στερέωση του συζυγικού δεσμού 
του νεαρού ζευγαριού και της ευτυχίας του, εξαρτάται κατά πολύ από τη 
συμπεριφορά της πεθεράς. Αν η ίδια αποδεχτεί το γεγονός ότι ο ρόλος της 

                                                           
577 Δεν απουσιάζει ωστόσο και η παρέμβαση ενός άντρα-αναγνώστη, ο οποίος 

αναζητά λύση στο πρόβλημα της προσκόλλησης της γυναίκας του με τη μητέρα της και 
στη σταδιακή διείσδυσή της στα του οίκου τους: Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για 
σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.50, Αθήνα, Ιούνιος 1958, σ.288. 

578 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.200. 

579 Μια πονεμένη μητέρα, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.87, Αθήνα, Μάρτιος 1962, σ.96. 

580 Ματθ. 19,5. 
581 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, 

Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.200. 
582 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, 

Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.200. 
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δεν είναι να αντικαταστήσει τη νεαρή σύζυγο583, αν δείξει περισσότερη 
θερμή αγάπη και δημιουργήσει γύρω της μια ατμόσφαιρα κατανοήσεως 
και σεβασμού, μπορεί να είναι σίγουρη για την ευτυχία του παιδιού της584.  

Η στέγαση του νέου ζευγαριού σε δικό του σπίτι και η απομάκρυνσή 
τους από τη σφαίρα επιρροής των γονιών, του ενός ή του άλλου, κρίνεται 
απαραίτητη, ειδικά κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων του γάμου, 
καθώς ενισχύει και στερεώνει τον συζυγικό δεσμό τους585. Ωστόσο, η δεινή 
οικονομική κατάσταση586 των νέων ζευγαριών της μεταπολεμικής 
Ελλάδας, εξανάγκαζε, σε πολλές περιπτώσεις, στην συγκατοίκηση με 
τους γονείς του ενός ή του άλλου συζύγου. Το να έχει η καινούργια 
οικογένεια το δικό της σπίτι, αποτελούσε μια «πολυτέλεια», η οποία δεν 
ήταν προσιτή στο σύνολο του πληθυσμού. Η συγκατοίκηση ήταν μια λύση 
ανάγκης και το περιοδικό εφιστά την προσοχή στα νεαρά ζευγάρια, ώστε 
να γνωρίζουν εκ των προτέρων τις δυσκολίες που θα συναντήσουν και να 
είναι προετοιμασμένα για την αντιμετώπισή τους. Βασική προϋπόθεση 
για την, όσο το δυνατόν, απρόσκοπτη συμβίωση με τους γονείς τους, είναι 
η δική τους ωριμότητα. Να μη φέρονται ως παιδιά που έχουν ανάγκη 
προστασίας, αλλά ως ώριμοι ενήλικες, ικανοί να κυβερνήσουν το σπιτικό 
τους587. Η ωριμότητα των νέων συζύγων κρίνεται και στην ικανότητά τους 
να προστατεύουν τον σύντροφό τους από λόγια του πεθερού ή της 
πεθεράς, τα οποία ενδέχεται να τον ή την πληγώσουν. Χωρίς να 
κλονίζουν την συζυγική εμπιστοσύνη, πρέπει ταυτόχρονα να αγαπούν 
αρκετά το σύντροφό τους, ώστε να τον ή την απαλλάσσουν από 
ερεθιστικές και ανώφελες φλυαρίες588. 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» βέβαια, δεν αγνοεί και δεν παραβλέπει και 
τη θετική επίδραση που μπορεί να έχει η παρουσία μιας εκπροσώπου της 
προηγούμενης γενιάς, μιας γιαγιάς, στη ζωή ενός νέου ζευγαριού. Η 

                                                           
583 Ράπτη Άννα, «Νινία, σ’ αγαπώ!», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.95, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1963, σ.9-11. 
584 Μια πονεμένη μητέρα, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.87, Αθήνα, Μάρτιος 1962, σ.96. 
585 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.50, 

Αθήνα, Ιούνιος 1958, σ.288. 
586 Βακαλόπουλου, Νέα Ελληνική Ιστορία, σ.438-445. 
587 Μάννα Κατερίνα, «Μπορούμε να συγκατοικούμε με τους μεγάλους;», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, Ιανουάριος 1959, σ.33-34. 
588 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, 

Αθήνα, Απρίλιος 1954, σ.288 η συγκεκριμένη παρέμβαση του περιοδικού αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα διαταραγμένων σχέσεων γαμπρού και πεθερού και του 
διαμεσολαβητικού ρόλου της νεαρής κόρης και συζύγου. 
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πείρα της ζωής, η αντιμετώπιση παρόμοιων καταστάσεων589 και η 
προσωπική της καλλιέργεια της επιτρέπουν να εκτιμήσει καλύτερα 
πρόσωπα και καταστάσεις και η επέμβασή της να είναι καταλυτική, 
αποτρέποντας ακόμα κι ένα πιθανό διαζύγιο590.  

Οι περιπτώσεις που μια ασθένεια κάνει την εμφάνισή της στη ζωή του 
ζευγαριού και φτάνει να θέτει σε κίνδυνο τον γάμο τους, είναι εκείνες που 
φέρνουν τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τον θάνατο ή τη σοβαρή αναπηρία 
και είτε πρόκειται για τον έναν από τους δυο συζύγους είτε για κάποιο 
από τα παιδιά τους. Σ’ αυτή τη δεύτερη περίπτωση, που το παιδί 
απειλείται, είτε με θάνατο είτε με αναπηρία, το περιοδικό υπογραμμίζει 
τη σπουδαιότητα της από κοινού αντιμετώπισης του προβλήματος του 
παιδιού, χωρίς αλληλοκατηγορίες και ενοχές591, ώστε το φορτίο τους να 
είναι ελαφρύτερο592. Πρωτεύει η διάσωση της οικογενειακής ενότητας και 
το μέλλον των άλλων παιδιών της οικογένειας κι όχι η ανεύρεση της 
ενοχής του πατέρα ή της μητέρας. Όταν όμως η σοβαρότητα της 
κατάστασης της υγείας του, οδηγεί κοντά στον θάνατο, τον ένα από τους 
δύο συζύγους, για τον άλλο σύζυγο που καλείται να αντιμετωπίσει το 
πρόβλημα μόνος του, τίθενται ερωτήματα αμείλικτα και φτάνει στην 
αναθεώρηση της ζωής και στην επανατοποθέτηση των προτεραιοτήτων 
του593. Κάτι τέτοιες θλιβερές ή και τραγικές ακόμα καταστάσεις 
αποκαλύπτουν την ποιότητα και το βάθος της συζυγικής αγάπης, τη 
δύναμη και την ομορφιά της. «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» παραθέτει, ως 
παραδείγματα ζωής, σχετικές ιστορίες ζευγαριών, που βίωσαν την 
τραγικότητα της βαριάς αρρώστιας, αλλά κατάφεραν να τη μετατρέψουν 
σε ευκαιρία εμβάθυνσης και πλουτισμού της συζυγικής αγάπης τους594.  

                                                           
589 Η.Χ., διασκευή, «Τα παιδιά μου αρχίζουν μια καινούργια ζωή», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.95, Αθήνα, Ιανουάριος 1963, σ.18-19. 
590 Περίδη Κατερίνα, «Μια θέση για το κάθε πράγμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.130, Αθήνα, Ιούνιος 1966, σ.185-188.  
591 Λούτσι Μισέλ, διασκευή: Κοτζιά Ευαγγελία, «Ο γάμος τους κινδύνεψε να 

χαλάση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.92, Αθήνα, Οκτώβριος 1962, σ.233-236. 
592 Ματθ. 11,30: «ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν». 
593 Η.Σ., διασκευή, «Μια αληθινή ιστορία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.134, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1966, σ.291-292. 
594 Follereau Raoul, «Μια ιστορία αγάπης η πιο όμορφη του κόσμου...», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.43, Αθήνα, Νοέμβριος 1957, σ.416, όπου παρουσιάζεται η αγάπη ενός 
νεαρού ζευγαριού, που μετά την ασθένεια της συζύγου ο άντρας της την ακολουθεί στο 
λεπροκομείο και στήνει εκεί το ξυλουργείο του, ενάντια στα εμπόδια που συναντά, μόνο 
για να είναι κοντά της.  



152 
 

Η αρρώστια όμως είναι πάντα μια ευκαιρία που δίνει ο Θεός στους 
ανθρώπους, ώστε να βρούνε τη θεραπεία της ψυχής τους όπως τονίζεται 
από το περιοδικό. Το αγιογραφικό παράδειγμα του Κυρίου, που πέρασε 
όλη τη δοκιμασία του θανάτου, με τη θέλησή Του, στην πλήρη άνθηση της 
ηλικίας Του, αποτελεί το στήριγμα κάθε πιστού χριστιανού. Όταν τα 
αγαπημένα κοντινά πρόσωπα, σύζυγος ή παιδί, προσβάλλονται από 
ανίατες ασθένειες, η προσευχή αποτελεί το κατεξοχήν καταφύγιο, αλλά 
το τέλος δεν γίνεται εύκολα αποδεκτό ως απάντηση στις προσευχές για 
ίαση. Η αγάπη του Χριστού όμως μπορεί να μεταμορφώσει τόσο πολύ την 
αρρώστια, ώστε να μην οδηγεί πια στον θάνατο αλλά στη ζωή και τη δόξα 
του Θεού595. 

Κατά τη διάρκεια επίσης, τόσο σοβαρών κλυδωνισμών του γάμου 
αποκαλύπτονται και οι προθέσεις των φίλων και των γνωστών του 
ζευγαριού. Η επιρροή των φίλων, ακόμα και στους ενήλικες, είναι μεγάλη 
και ενδέχεται να παρασύρουν σε εκτροπές596 ή να συγκρατούν απ’ 
αυτές597. Όμως, η στάση και η συμπεριφορά τους απέναντι στη ή στον 
σύζυγο, που μάχεται με την κρίσιμη κατάσταση της υγείας του συντρόφου 
του, αποκαλύπτει τη γνησιότητα ή μη του φιλικού δεσμού τους και των 
αισθημάτων τους και σε πολλές περιπτώσεις καθορίζει το μέλλον, όχι 
μόνο της φιλίας, αλλά και του γάμου, που δοκιμάζεται598. 

Το θέμα της συζυγικής απιστίας, στον «Κόσμο της Ελληνίδος» 
καταχωρείται με τη βιβλική ονομασία της μοιχείας και αποδοκιμάζεται 
ως εκτροπή και προσβολή της ιερότητας του μυστηρίου του γάμου599. Είναι 
προδοσία της αμοιβαίας πίστης των συζύγων και εξαιρετικά 
καταστρεπτική στα αποτελέσματά της, όπως και κάθε άλλη απιστία, 

                                                           
595 Carruthers Jane, «Η γιατρειά της ψυχής», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.104, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1963, σ.297-298. 
596 Καρώνη Αθηνά, «3ον πάτωμα, δωμάτιο 34», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, 

Αθήνα, Μάιος 1960, σ.155-156. 
597 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.3, 

Αθήνα, Ιανουάριος 1954, σ.144: «... παρακαλέστε τους φίλους σας να μην τον ωθούν να 
πίνη...». 

598 Περίδη Κατερίνα, απόδοση, «Οὕς ὁ Θεός συνέζευξεν...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.114, Αθήνα, Δεκέμβριος 1964, σ.328-331, που εξιστορεί το δίλημμα μιας νεαρής 
συζύγου, όταν ο άντρας της πέφτει σε μακροχρόνιο κώμα, χωρίς ποτέ να ξέρουν αν θα 
συνέλθει, κι αυτή βρίσκει την στήριξη και την αγάπη που χρειαζόταν σ’ έναν φίλο και 
συνάδελφό της. Τελικά επιλέγει να μείνει πιστή στο σύζυγο της κι εκείνος συνέρχεται! 

599 Cronin A. J., «Παντρευτήτε για να δημιουργήσετε οικογένεια», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.118, Αθήνα, Απρίλιος 1965, σ.122-125. 
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έστω κι αν είναι λιγότερο εμφανής600. Πολύ δε περισσότερο δεν αποτελεί 
πράξη ηρωισμού601. Τα αίτια της μοιχείας, σύμφωνα με το περιοδικό, 
εντοπίζονται στην εγκατάλειψη των ηθικών και πνευματικών αρχών. Η 
Βίβλος δεν διαβάζεται πια σε κάθε σπίτι και τα παιδιά δεν μαθαίνουν να 
προσεύχονται. Το αγνό θρησκευτικό πνεύμα δεν καλλιεργείται και δεν 
εκφράζεται602.  

Ο συγγραφέας A. J. Cronin  σε άρθρο του603, υποστηρίζει ότι η απιστία 
γίνεται φανερή στη συμπεριφορά ανδρών ή γυναικών, που 
παραπονούνται σε τρίτους ότι ο σύντροφος τους δεν τους κατανοεί και 
αναζητάνε συμπόνια σε φίλους ή συγγενείς, αφηγούμενοι λυπητερές 
ιστορίες για τη μια ή την άλλη αδικία. Κάτω όμως απ’ αυτούς τους όρους, 
καμιά συμβίωση δεν μπορεί να έχει διάρκεια. Κι ενώ η μοιχεία επικρίνεται 
στα άρθρα του περιοδικού, ο μοιχός αντιμετωπίζεται ως ένας ασθενής, 
που χρειάζεται βοήθεια και ειδική νοσηλεία604. Ακολουθώντας το πνεύμα 
του Ευαγγελίου καταδικάζεται η αμαρτία αλλά όχι ο αμαρτωλός605 και το 
φάρμακο που θα τον γιατρέψει δεν είναι άλλο από την αγάπη και 
μάλιστα την αγάπη του ή της συζύγου που ο ίδιος απάτησε606. Σύμφωνα 
με το περιοδικό, αγάπη δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με το να 
ακολουθεί κανείς αυτό που επιθυμεί η καρδιά του. Έχει μεγάλη αξία να 
συγκρατείται από την τιμή και την πίστη κι όταν ακόμα τα αισθήματά του 

                                                           
600 Cronin A. J., «Παντρευτήτε για να δημιουργήσετε οικογένεια», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.118, Αθήνα, Απρίλιος 1965, σ.122-125. 
601 Καρώνη Αθηνά, «3ον πάτωμα, δωμάτιο 34», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, 

Αθήνα, Μάιος 1960, σ.155-156. 
602 Cronin A. J., «Παντρευτήτε για να δημιουργήσετε οικογένεια», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.118, Αθήνα, Απρίλιος 1965, σ.122-125. 
603 Cronin A. J., «Παντρευτήτε για να δημιουργήσετε οικογένεια», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.118, Αθήνα, Απρίλιος 1965, σ.122-125.  
604 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.110, 

Αθήνα, Ιούνιος 1964, σ.192: «...Έχεις έναν άρρωστο μέσα στο σπίτι σου. Και σαν άρρωστο θα 
τον αντιμετωπίσης. Έχεις έναν μεγάλο κι δύσκολο προορισμό, να τον θεραπεύσης, να τον 
ξαναφέρης κοντά σου μόνιμα και σταθερά...». 

605 Ιωαν. 7,10-11: «10ἀνακύψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ· Γύναι, ποῦ εἰσιν; οὐδείς σε 
κατέκρινεν; 11ἡ δὲ εἶπεν· Οὐδείς, Κύριε. εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς· Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω· πορεύου 
καὶ ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε.» 

606 Πετρίδη Κατερίνα, απόδοση, «Μια πολύ μεγάλη μέρα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.131, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1966, σ.200-203: «...μόνο η αγάπη μπορεί 
όλα να τα διορθώση, παιδί μου... Βεβαίως η ρωμαντική αγάπη παθαίνει. Κάτω όμως από τη 
στάχτη, οι έξυπνοι άνθρωποι, τροφοδοτούν μια ζεστή φλόγα... Αγάπα τον γιατί είναι ένας 
φτωχός ταξιδιώτης πάνω στη γη, και εσύ όπως όλοι μας δεν είσαι τίποτα καλύτερο... Γιατί 
η ανθρωπότης δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα χαμένο γατάκι, όταν δεν υπάρχει 
αγάπη...». 
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δεν τον βοηθάνε. Το να προτιμά να πονά ο ίδιος, από το να κάνει τους 
άλλους γύρω του να πονούν, είναι μια άλλη όψη της αγάπης, που έχει τη 
δική της ιδιαίτερη αξία607. Γι’ αυτό ακριβώς και καταγράφεται ως εγωισμός 
και λιποταξία η διεκδίκηση της ατομικής ευτυχίας, σε μια σχέση εκτός 
γάμου, καταπατώντας ιερές παραδόσεις, συζυγικές υποσχέσεις και 
καθήκοντα και πληγώνοντας όχι μόνο τον ή την απατημένη σύζυγο, μα 
και τα παιδιά608. 

Η ευθύνη της διάπραξης της μοιχείας, κατά τους συγγραφείς του 
περιοδικού, άλλοτε λιγότερο κι άλλοτε περισσότερο, φαίνεται ότι βαραίνει 
και τους δύο απατημένους συζύγους: «...Η φιλενάδα του... είναι τόσο ένα 
δικό του όσο κι ένα δικό σου σφάλμα...»609. Η γκρίνια, η απογοήτευση, η 
άσχημη ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σπίτι αποτελούν μερικούς από 
τους πιο συνήθεις λόγους που οδηγούν, τους άντρες κυρίως, στην 
εξωσυζυγική σχέση. Η λύση που το περιοδικό συνιστά είναι ο αγώνας, της 
γυναίκας συνήθως, να ξαναφτιάξει το γάμο της, με πολλή υπομονή, κόπο 
και χρόνο610. Νομιμοποιείται να μεταχειριστεί κάθε θεμιτό υλικό μέσον. 
Να γίνει ελκυστική και χαριτωμένη, να περιποιηθεί τον εαυτό της και την 
εμφάνισή της, να φροντίσει, ώστε η ατμόσφαιρα του σπιτιού της να 
αποπνέει χαρά. Κυρίως όμως να επιστρατεύσει τα πνευματικά της 
όπλα611. Να παρακαλέσει τον Θεό να δυναμώσει την ίδια στον αγώνα της 
και να φωτίσει τον άντρα της. Η προσευχή που με πίστη, υπομονή, 
επιμονή κι εμπιστοσύνη απευθύνει στον Θεό θα επιτελέσει θαύματα και 
θα αποδώσει τους καρπούς της. Αυτός είναι ο αγώνας της κι έτσι θα 
οδηγηθεί στη νίκη κι όχι με την ολιγοψυχία ή τη λιποταξία. Φροντίζοντας 
ταυτόχρονα, να μην μειώνει τον άντρα της στα μάτια των παιδιών τους 
και αποφεύγοντας να τον κατηγορεί, αυτή η συμπεριφορά της θα γίνει 
φωτεινό παράδειγμα για τα παιδιά και θα τα ενισχύσει στη δική τους 
ζωή.612 
                                                           

607 Home Evelyn, «Αγάπη και καθήκον», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.57, Αθήνα, 
Μάρτιος 1959, σ.104. 

608 Καρώνη Αθηνά, «3ον πάτωμα, δωμάτιο 34», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, 
Αθήνα, Μάιος 1960, σ.155-156. 

609 Πετρίδη Κατερίνα, απόδοση, «Μια πολύ μεγάλη μέρα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.131, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1966, σ.200-203. 

610 Πετρίδη Κατερίνα, απόδοση, «Μια πολύ μεγάλη μέρα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.131, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1966, σ.200-203. 

611 Β΄ Κορ. 10,4: «τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας ἡμῶν οὐ σαρκικά, ἀλλὰ δυνατὰ τῷ Θεῷ 
πρὸς καθαίρεσιν ὀχυρωμάτων·». 

612 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.110, 
Αθήνα, Ιούνιος 1964, σ.192. 
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Στα μέσα της δεκαετίας του 1960 γινόταν πολύς λόγος για το 
αυτόματο διαζύγιο και το περιοδικό φιλοξένησε άρθρα, που 
αντανακλούσαν τον προβληματισμό της ελληνικής κοινωνίας και 
διατύπωναν επιχειρήματα κατά του διαζυγίου613. Ο βασικός 
προβληματισμός ήταν κατά πόσο η ρύθμιση του νομικού κώδικα, που 
επέτρεπε τη λύση του γάμου διά διαζυγίου, ήταν σύμφωνη με τη 
χριστιανική διδασκαλία για το αδιάλυτο του γάμου614. Στη σχετική 
αρθρογραφία του «Κόσμου της Ελληνίδος», ο γάμος γίνεται αποδεκτός ως 
μυστήριο κι όχι ως μια οποιαδήποτε σύμβαση, την οποία μπορεί να 
προσβάλει καθένας από τους ενδιαφερόμενους615. Ωστόσο, οι επιταγές της 
πίστεως πρέπει να βρίσκουν το πρακτικό αντίκρισμα τους στην ελεύθερη 
αποδοχή κι όχι στον εξαναγκασμό του νόμου616, στο «ὅστις θέλει ὀπίσω 
μου ἀκολουθεῖν»617 του Ευαγγελίου.  

Υπό αυτό το πρίσμα, το περιοδικό επισημαίνει την εξαιρετική και 
μοναδική αρμοδιότητα που το ελληνικό κράτος παρέχει στην Εκκλησία, η 
οποία όμως μένει ανενεργή και αποτελεί μια χαμένη ευκαιρία άσκησης 
ποιμαντικής του γάμου. Πρόκειται για την «παρ’ ἐπισκόπῳ» διαδικασία 
συμφιλιώσεως των εν διαστάσει συζύγων, η οποία υποχρεωτικά 
προηγείται της λοιπής διαδικασίας του διαζυγίου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
το κράτος προσφέρει στην Εκκλησία έναν τρόπο επεμβάσεως, που θα 
μπορούσε να αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, αν είχε 
αξιοποιηθεί618. 

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι, ενώ στο Ευαγγέλιο η πορνεία-
μοιχεία αναγνωρίζεται ως η μοναδική αιτία διαζυγίου619, το περιοδικό δεν 

                                                           
613 Μ.Β.Κ., «Σ’ αυτό τι έχουν ν’ απαντήσουν;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.130, 

Αθήνα, Ιούνιος 1966, σ.161-162. 
614 Ματθ. 19,6: «Ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία. Ὂ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, 

ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.». 
615 Μ.Β.Κ., «Τα βασικότερα ερωτήματα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.120, Αθήνα, 

Ιούνιος 1965, σ.161. 
616 Χαρακιάδη Π., «Το διαζύγιο και νόμος μας Ζ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, 

Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958, σ.293-296. 
617 Μαρκ. 8,34. 
618 Χαρακιάδη Π., «Το διαζύγιο και νόμος μας Ζ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, 

Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958, σ.293-296. 
619 Ματθ. 19,8-9: «8Λέγει αὐτοῖς· ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέτρεψεν 

ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν· ἀπ᾿ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν οὕτω. 9Λέγω δὲ ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν 
ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται· καὶ ὁ 
ἀπολελυμένην γαμήσας μοιχᾶται.» και Ματθ. 5,31-32: «31Ἐρρέθη δέ· ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, δότω αὐτῇ ἀποστάσιον. 32Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα 
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προσανατολίζει τις αναγνώστριες του προς αυτή την κατεύθυνση620. Το 
διαζύγιο σε κάθε περίπτωση, θεωρείται μια συμφορά για την οικογένεια, 
που πρέπει να αποφεύγεται και γεμίζει πίκρα κι απογοήτευση όλους τους 
εμπλεκόμενους621. Στις  γυναίκες της μεταπολεμικής Ελλάδας, με τις 
πνευματικές ανησυχίες και τα κοινωνικά ενδιαφέροντα, που δεν 
αρκούνται στα οικιακά καθήκοντα, που δεν είναι απλώς εξαρτήματα του 
σπιτιού622, το περιοδικό προσφέρει μιαν άλλη οπτική προσέγγισης των 
προβλημάτων, που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν στον γάμο τους. 
Επισημαίνει ότι η ζωή είναι απάνθρωπη χωρίς Θεό, όταν όλος ο αγώνας 
της ζωής επικεντρώνεται στην κάλυψη των υλικών αναγκών της 
οικογένειας και μένουν ανικανοποίητες οι πνευματικές ανάγκες του 
ανθρώπου623. Υπογραμμίζει ότι η πίστη και η προσευχή έχουν τη δύναμη 
να αναθερμάνουν την αγάπη των συζύγων και να νικήσουν το χωρισμό624. 
Συνιστά την αναζήτηση νέων ενδιαφερόντων και πνευματικών 
απασχολήσεων εκτός οικίας, καθώς και την αναμονή και τη σοβαρή 
σκέψη πριν πάρουν οποιαδήποτε απόφαση625. Προβάλλει τις οδυνηρές 
συνέπειες της διάλυσης του γάμου και της παρακοής στο θέλημα του 
Θεού, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η απώλεια της χαράς της ζωής και 
ο μαρασμός626. Καυτηριάζει τη «μόδα» των διαζυγίων, το φαινόμενο της 
εύκολης και επιπόλαιης διάλυσης του γάμου, που συχνά ενθαρρύνεται 
από το φιλικό ή συγγενικό περιβάλλον των συζύγων627 και φυσικά δεν 

                                                                                                                                                        
αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι, καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, 
μοιχᾶται.». 

620 Χαρακιάδη Π., «Το διαζύγιο και νόμος μας Ζ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958, σ.293-296. 

621 Ράπτη Άννα, απόδοση, «Οι παντόφλες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.138, Αθήνα, 
Απρίλιος 1967, σ.119-125. 

622 Η.Σ., «Ένας γάμος χάλασε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.103, Αθήνα, Νοέμβριος 
1963, σ.270-271. 

623 Μ.Β.Κ., «Γιατί είναι δυστυχείς», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.55, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1959, σ.2. 

624 Λαναρά Μαρίκα, διασκευή, «Πηγαίνοντας στο διαζύγιο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.157-158. 

625 Η.Σ., «Ένας γάμος χάλασε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.103, Αθήνα, Νοέμβριος 
1963, σ.270-271. 

626 Ευθυμίου Άννα, «Η πείρα ενός χωρισμένου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.90, 
Αθήνα, Ιούνιος 1962, σ.184-185. 

627 Ανωνύμου, «Μοντέρνοι καιροί», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.85, Αθήνα, 
Ιανουάριος 1962, σ.15. 
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παραλείπει να τονίσει το πόσο υποφέρουν τα παιδιά628, που αποτελούν 
άλλωστε και τα μοναδικά θύματα μιας τέτοιας ιστορίας. 

Η έλλειψη ηρεμίας, το άγχος, η διάθεση για επανάσταση και φυγή, δεν 
βοηθούν στην εκτόνωση των καταστάσεων και στη λύση των 
προβλημάτων. Η απάντηση, τις περισσότερες φορές, δεν είναι μόνο 
αποτέλεσμα της θέλησης και των ενεργειών των ανθρώπων. Χρειάζεται 
χρόνος και επιμονή και, σύμφωνα με το περιοδικό, η προσευχή με αίτημα 
την αντοχή και την υπομονή, με εμπιστοσύνη στην αγάπη και την 
πρόνοια του Θεού, συντελεί κατά πολύ στην ανεύρεση της ψυχικής 
ηρεμίας. Είναι βέβαιο ότι ο Θεός, μέσα από τις δοκιμασίες που επιτρέπει 
στη ζωή των ανθρώπων, αποζητά κάτι από τα πλάσματά Του και κάπου 
επιθυμεί να τα οδηγήσει. Η προσευχή και σ’ αυτή την περίπτωση θα 
προσφέρει τις απαντήσεις629. 
 
 
ε) Η ανύπανδρη γυναίκα  

Η άγαμη γυναίκα όχι μόνο δεν αγνοείται και δεν παραμελείται από 
τον «Κόσμο της Ελληνίδος», αλλά προσεγγίζεται ως μια ιδιαίτερη 
παρουσία μέσα στην κοινωνία630. Η αγαμία, σύμφωνα με το περιοδικό, 
αποτελεί μια επιλογή ζωής, συνειδητή και απόλυτα ελεύθερη, από τη 
γυναίκα της μεταπολεμικής εποχής. Μετά τον πρώτο και κυρίως μετά τον 
δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η γυναίκα έμαθε να ανοίγει τα φτερά της στη 
ζωή μόνη της και σε νεαρότερη ηλικία σε σχέση με τις προηγούμενες 
γενιές και γι’ αυτό νοιώθει περισσότερο υπεύθυνη για τον εαυτό της και 
τις επιλογές της631.  

Χωρίς να παραβλέπεται η πραγματικότητα της αρνητικής εκδοχής της 
αγαμίας, που έγκειται στη διάχυτη θλίψη, στην έλλειψη συναισθηματικής 
ισορροπίας, στο στείρο κλείσιμο στα στενά πλαίσια του εαυτού, που έχουν 
ως αιτία τους τον εγωισμό και την αφοσίωση στον ατομικό ευδαιμονισμό 

                                                           
628 Περίδη Κ.Α., διασκευή εκ του γαλλικού, «Για να γίνουν ευτυχισμένοι», Ο Κόσμος 

της Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.89-90. 
629 Β.Θ.Π., «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.72, 

Αθήνα, Οκτώβριος 1960, σ.256. 
630 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.266: «...Ερριμένη στις δομές του νέου κόσμου, η 

χειραφετημένη γυναίκα χαρακτηρίζεται από τον όρο “άγαμη” που εκφράζει την 
ευρύτητα της γενομένης επαναστάσεως...». 

631 Μάνα Κατερίνα, «Κατερινέτες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.144, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1967, σ. 299-300. 
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και ως αποτέλεσμα τη ματαίωση της χαράς και της πληρότητας της 
ζωής632, ο «Κόσμος της Ελληνίδος» εστιάζει στη θετική μορφή της 
αγαμίας: «...ο άνθρωπος που βλέπει ένα έργο σαν αποστολή, θα κανονίζη 
έτσι τη ζωή του, ώστε πάντοτε να εξυπηρετήται αυτή η αποστολή... αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο γάμος αποτελεί εμπόδιο... η αντιμετώπισις της ζωής μ’ ένα 
πνευματικώτερο τρόπο είναι βέβαιο ότι θα βοηθή το γάμο. Αλλά και η 
απόφασις που παίρνει μια νέα να μείνη άγαμος για ν’ αφιερωθή 
ολοκληρωτικά σε μια αποστολή... που βγαίνει έπειτα από συνειδητή 
αναμέτρησι των δυνάμεων της και έπειτα από καλό ξεκαθάρισμα των 
διαθέσεων της... είναι απ’ αυτές που ξεπερνούν τα μέτρα του μέσου 
ανθρώπου...»633. 

Επιδιώκοντας να καταρρίψει τις κοινωνικές προκαταλήψεις, 
παρουσιάζει το ψυχολογικό και κοινωνικό προφίλ της σύγχρονης 
γυναίκας, που επέλεξε να πορευτεί στη ζωή χωρίς σύζυγο, αλλά που 
ωστόσο ξέρει ν’ ανοίγει την καρδιά της και να δίνεται στους άλλους, 
απαλλάσσοντας τη ζωή της από τη στειρότητα και προσφέροντας τα 
ταλέντα και τα χαρίσματά της στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο634. Σε 
άρθρο της Paula Hoesl, του 1959 σημειώνεται χαρακτηριστικά: «...Η 
σύγχρονη ζωή και κοινωνία έσβυσε πια τις προλήψεις που υπήρχαν άλλοτε 
για τις ανύπανδρες γυναίκες. Οι αιώνιες δεσποινίδες με την τελείως 
αναχρονιστική τους εμφάνισι και τους αδέξιους γονείς που τις κρατούσαν 
σε μια διαρκή νεότητα και που τραβούσαν το δρόμο τους τρικλύζοντας μέσα 
σε μια ζωή δίχως προοπτική, δίχως συνέπεια, δίχως ευθύνη, έχουν πια 
εξαφανισθή. Δεν υπάρχουν πια “γεροντοκόρες”.... δήτε τις δυνατές εκείνες 
γυναίκες που παίρνουν στα χέρια τους με γενναιότητα την ευθύνη της 
υπάρξεως τους και που κατευθύνουν τη ζωή τους σωστά κερδίζοντας μ’ 
ευχέρεια όσα τους χρειάζονται για να ζήσουν μια άνετη ζωή κι έχοντας 

                                                           
632 Paula Hoesl, «Κι αν δεν παντρευτώ;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.59, Αθήνα, 

Μάιος 1959, σ. 173-175.  
633 «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.25, Αθήνα, 

Ιανουάριος 1956, σ.47-48, όπου εκφράζεται ο προβληματισμός αναγνώστριας για την 
επιλογή μεταξύ γάμου ή επαγγελματικής αφιερώσεως. 

634 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.325: «...Η παρθενικότητα της Εύας υπήρξε μια 
κατάσταση που χάθηκε... αφήνοντας την κακή γυναικεία φύση. Διά μέσου της Θεοτόκου 
η παρθενικότητα επανέρχεται στη γη και ως οντολογική διάσταση είναι σε θέση να 
περιλάβη στα βάθη της τον Αχώρητο. Το δόγμα της αιώνιας παρθενικότητας... με τη 
Θεοτόκο παρουσιάζεται σαφώς και αποδεικνύει την παρθενικότητα αυτή αιώνια 
μητρική...». 
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ελευθερίες και δυνατότητες για μια κυριώτερη κοινωνική προσφορά...» 635. 
Σχολιάζοντας το γαλλικό έθιμο, όπου νεαρές κοπέλες γιορτάζουν την 
παράταση της ανεξαρτησίας τους από τα δεσμά του γάμου, η ελληνίδα 
συνεργάτης του περιοδικού επισημαίνει πως σήμερα δεν υπάρχουν 
γεροντοκόρες, γυναίκες χωρίς έναν έντονο προορισμό στη ζωή τους και οι 
κοπέλες δεν βλέπουν το γάμο σαν τη μοναδική τους λύτρωση και 
προοπτική ζωής. Χωρίς να αρνούνται ή να απαξιώνουν την ανδρική 
παρουσία, φιλία και προστασία στη ζωή τους, επιλέγουν να βαδίζουν ένα 
δρόμο που νιώθουν ότι εξυπηρετεί ένα σκοπό, που ανανεώνει και 
αναπτερώνει την ύπαρξη τους636. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και μέσα απ’ αυτό το πρίσμα, η επιλογή 
μιας ζωής χωρίς σύζυγο, εντός του κόσμου, τίθεται σε άλλη βάση και 
προσεγγίζεται ως μια ζωή ανώτερη και άξια κάθε σεβασμού, εκ μέρους 
της κοινωνίας: «...έφθασα στο σημείο να θεωρήσω ότι δεν υπάρχει πιο 
σεβαστό πράγμα σ’ αυτόν τον κόσμο παρά μια άγαμος γυναίκα που κάνει το 
δρόμο της μέσα στη ζωή ήσυχα, υπομονετικά, χωρίς το στήριγμα συζύγου ή 
αδελφού και η οποία κατέχει ένα ισορροπημένο μυαλό, την διάθεσι να 
χαίρεται τις απλές χαρές της ζωής, την ψυχική δύναμι να υπομένη τους 
αναπόφευκτους πόνους, τη συμπάθεια για τα παθήματα των άλλων και 
καλή θέλησι να ανακουφίζη τις ανάγκες των άλλων, τόσο όσο της 
επιτρέπουν τα οικονομικά της μέσα...»637.  

Η κλίση για μια τέτοια ζωή είναι δοσμένη άνωθεν. Ο Θεός  είναι που 
«...θέλησε μερικές γυναίκες από τις πιο δυνατές και πιο γενναίες να μείνουν 
ελεύθερες-διαθέσιμες για την όμορφη αυτή αποστολή...»638 και αυτή η 
αποστολή, για την οποία προορίζονται οι άγαμες γυναίκες, δεν είναι άλλη 
από την προσφορά κοινωνικού έργου639. Πραγματώνουν έτσι την ύπαρξή 

                                                           
635 Paula Hoesl, «Κι αν δεν παντρευτώ;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.59, Αθήνα, 

Μάιος 1959, σ. 173-175.   
636 Μάνα Κατερίνα, «Κατερινέτες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.144, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1967, σ. 299-300. 
637 Charlotte Bronté, Αποφθέγματα, Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.43, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1957, σ.386. 
638 Paula Hoesl, «Κι αν δεν παντρευτώ;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.59, Αθήνα, 

Μάιος 1959, σ. 173-175. 
639 «...Η ζωή είναι γεμάτη από φτωχούς, λυπημένους, έρημους, απελπισμένους, 

αρρώστους... κι όμως κανείς δεν πάει κοντά τους. Κι αυτοί περιμένουν καρτερικά... τον 
Καλό Σαμαρείτη... Αυτούς δεν μπορεί να τους νοιαστή η γυναίκα που έχει δικά της παιδιά 
και σπίτι, αλλά η άλλη, που έχει ελεύθερη την καρδιά της... Δύσκολη δουλειά...» Paula 
Hoesl, «Κι αν δεν παντρευτώ;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.59, Αθήνα, Μάιος 1959, σ. 
173-175.   
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τους εφόσον βαδίζουν σύμφωνα με τις εσωτερικές κλίσεις και τα 
χαρίσματα τους και χρησιμοποιούν όλες τους τις ικανότητες.  

 

2. Η γυναίκα μητέρα και παιδαγωγός 
α) Η μητρότητα 

Η μητρότητα και το παιδαγωγικό έργο της μητέρας αποτελεί ύψιστη 
αποστολή για τη γυναίκα και έναν από τους βασικούς τομείς της 
γυναικείας ζωής, που «ο Κόσμος της Ελληνίδος» επιδιώκει να αναδείξει 
και να διαφωτίσει. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται από τους 
αρθρογράφους του περιοδικού, υπάρχουν γυναίκες που, χωρίς ποτέ να 
έχουν ακούσει για μεθόδους αγωγής και παιδαγωγικά συστήματα, 
ανατρέφουν πολύ καλά τα παιδιά τους640, με οδηγό την πίστη τους και το 
μητρικό τους ένστικτο. Κατά τον ίδιο τρόπο και παιδαγωγοί με δυνατή 
προσωπικότητα, επιδρούν στα παιδιά, ανεξάρτητα από το ποιο 
παιδαγωγικό σύστημα εφαρμόζουν. Η ύπαρξη όμως παλιών και 
εσφαλμένων θεωριών και αντιλήψεων, που εξακολουθούν να επιδρούν 
στις σύγχρονες μητέρες, καθώς και η διαπίστωση του περιοδικού, ότι η 
μητέρα της μεταπολεμικής Ελλάδας παρουσιάζει έλλειμμα γνώσεων 
βιολογίας, φυσιολογίας και ψυχολογίας του παιδιού και άγνοια βασικών 
κανόνων συμπεριφοράς και παιδαγωγικής τακτικής641, καθιστά, σύμφωνα 
με το περιοδικό, επιτακτική την ανάγκη, διαφωτίσεως και ενημερώσεως 
της. Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» αναλαμβάνει την ενημέρωση και την 
επιμόρφωση των μητέρων σχετικά με τις νεώτερες επιστημονικές 
κατευθύνσεις και παιδαγωγικές αλήθειες, ώστε να προσφέρουν έργο 
αγωγής απαλλαγμένο από τα νοσηρά στοιχεία του παρελθόντος και 
στηριγμένο στις επιστημονικές αλήθειες, ώστε να αποδώσει 
πλουσιότερους καρπούς. Στόχος του περιοδικού η αρτιότερη ανατροφή 
των παιδιών και η δημιουργία καλύτερου μέλλοντος. Πρώτο βήμα για την 
επίτευξή του οι φωτισμένες μητέρες642. 
                                                           

640 Πατέλη Λ. Ειρήνη, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.61, Αθήνα, Ιούλιος 1959, σ.245-246: «... Οι ταπεινές, οι αγράμματες μητέρες που δεν 
έχουν άλλο στήριγμα και ελπίδα από την αγάπη του Θεού, δίνουν πολλές φορές εις την 
κοινωνία παιδιά, που θα εζήλευαν οι μητέρες με την μεγάλην μόρφωσιν, με την σωρείαν 
των παιδαγωγικών γνώσεων, που τις έχουν όμως συγκεχυμένες όλες στο μυαλό τους...». 

641 Ζαχαρίου Μαρία, «Και μια άλλη γνώμη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, Αθήνα, 
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958, σ.299. 

642 Μ.Β.Κ., «Για να έχωμε φωτισμένες μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 39, 
Αθήνα, Μάιος 1957, σ.193. 
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Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» υποστηρίζει ότι η μητρότητα, που έχει 
πάντα απήχηση στη ζωή κάθε γυναίκας και ρυθμίζει πολύ συχνά την 
ευτυχία της, για τη χριστιανή γυναίκα ξεπερνάει το ένστικτο και την 
κοινωνική αναγκαιότητα και γίνεται η ιδιαίτερη αποστολή της στον 
κόσμο. Η συναίσθηση αυτής της αποστολής, που της εμπιστεύθηκε ο ίδιος 
ο Θεός και οι στόχοι που υπηρετεί η μητρότητα στο σχέδιο της Θείας 
Πρόνοιας, αξιώνουν τον σεβασμό προς τις γυναίκες. Οι άνδρες οφείλουν 
να έχουν σεβασμό, στις σκέψεις, στα λόγια και στις πράξεις τους, για τις 
γυναίκες και για τις νέες κοπέλες που προορίζονται για μητέρες, εξαιτίας 
της αποστολής, που τους εμπιστεύθηκε ο Θεός, να φέρνουν στον κόσμο 
και να μεγαλώνουν τα μικρά που Εκείνος τους χαρίζει. Η φυσιολογική 
διαδικασία της μητρότητας, όπως άλλωστε και της πατρότητας, στα 
πλαίσια της Θείας Οικονομίας, καταλήγει σε αύξηση της αγάπης, τόσο 
των γονιών προς τα παιδιά τους, όσο και των συζύγων μεταξύ τους643. 

Ωστόσο, κατά το περιοδικό, η μητρότητα έχει προπάντων πνευματική 
διάσταση. Μητέρα δεν γίνεται αυτόματα η κάθε γυναίκα που γεννάει 
παιδί644, αλλά εκείνη που καλλιεργεί το χάρισμα της μητρικής αγάπης και 
με τον προσωπικό της αγώνα ξεπερνάει το φύλο της και γίνεται 
πρόσωπο645. Πολλές φυσικές μητέρες αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν 
στο καθήκον της αγάπης, ενώ γυναίκες που δεν έγιναν ποτέ φυσικές 
μητέρες το εκπληρώνουν646. Το γεγονός αυτό μαρτυρά τη δύναμη αλλά 
και την υπέρβαση του φυσικού χαρακτήρα της μητρότητας647.  

                                                           
643 Pierre Dufoyer, «Μύησις στη Ζωή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 21, Αθήνα, 

Σεπτέμβριος 1955, σ.356-359. 
644 Κουντουράτου Ν. Άννα, «Χωρίς παιδί», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 74, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1960, σ.301-305. 
645 Κωτσάκου-Αρβανίτου Α., «Μετά από τη γιορτή της μητέρας», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ. 130, Αθήνα, Ιούνιος 1966, σ.183-184. 
646 Κουντουράτου Ν. Άννα, «Χωρίς παιδί», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 74, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1960, σ.301-305: «...Δεν έφερα ποτέ στον κόσμο παιδιά. Αλλά έχω τόσα πολλά 
τώρα. Κάθε απόγευμα πηγαίνω στο νοσοκομείο και κάθομαι ως το βράδυ κοντά στα 
ανάπηρα παιδάκια τα περιποιούμαι, τα χαϊδεύω, τα αγαπώ. Η αγάπη που μου χαρίζουν 
έγιανε τον πόνο μου και βρήκα ένα σκοπό στη ζωή μου...». 

647 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.323: «...Το υπόμνημα του Αγίου Σεραφείμ στην 
ευαγγελική παραβολή των παρθένων θέτει ανάγλυφα το μητρικό χάρισμα της γυναίκας. 
Η παρθενικότητα των μωρών παρθένων ήταν στείρα, λέγει, γιατί δεν είχε το χάρισμα˙ η 
κατάστασή της ήταν α-μητρική. Το Άγιο Πνεύμα δεν αντικαθιστά τον Πατέρα, αλλά 
δημιουργεί τη μητρική κατάσταση ως πνευματική δύναμη γεννήσεως και αυξήσεως του 
όντος...». 
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Κάθε γυναικεία ύπαρξη είναι μια μάνα εν δυνάμει, στην κάθε της 
σκέψη και αναπνοή, στην κάθε της ώρα648 και η δωρεά της φυσικής 
μητρότητας δεν ταυτίζεται με την εκπλήρωση του προορισμού της 
γυναίκας, ούτε την τοποθετεί πιο ψηλά στα μάτια του Θεού και των 
ανθρώπων. Ο Θεός βλέπει πολύ βαθύτερα στην ψυχή του ανθρώπου και 
γυναίκες χωρίς παιδιά είναι σε θέση να καρποφορούν πνευματικά 
εκατονταπλάσια τα τάλαντα της ψυχής τους, ενώ αντίστοιχα σε άλλες η 
στεγνότητα και η στειρότητα της ψυχής τους, δεν τους επιτρέπει ν’ 
ανέβουν ούτε ένα σκαλοπάτι πνευματικής ζωής, παρ’ όλους τους 
απογόνους τους649.  

Στην αρθρογραφία του «Κόσμου της Ελληνίδος» τονίζεται ότι η 
ανάγκη του ανθρώπου για τη μάνα είναι αληθινή και υπαρκτή. 
Υπερβαίνει την ανάγκη του βρέφους για τροφή, θαλπωρή κι ασφάλεια κι 
όταν η μητέρα αποτυγχάνει στην αποστολή της, η κοινωνία στερείται απ’ 
όλα όσα η μάνα αντιπροσωπεύει: την προσφορά, τη θυσία, τη στοργή, τη 
συνοχή με τους ανθρώπους και τη ζωή, τη γλυκύτητα, την ανεκτικότητα, 
την επιείκεια, την υπομονή, την ηρεμία, τη γαλήνη650. Η μεταπολεμική 
κοινωνία πάσχει από την απουσία της γυναικείας, της μητρικής 
παρουσίας651 μ’ όλες της τις ιδιότητες: την ταπείνωση, τη σιωπή, την 
κατανόηση, την πνοή ζωής και ελπίδας, την καρδιά που αγαπάει την 
ουσία και το αληθινό στο κάθε τι. Η απουσία μητρικού πνεύματος οδηγεί 
σε ασφυξία πνευματική και τελικά στον θάνατο. Κι αν η μητρική αγάπη 
νοθευτεί και κλονιστεί και η μάνα αποδειχθεί δημιούργημα της 
ανθρώπινης φαντασίας, κοινωνική ηθικολογία κι όχι δώρο Θεού, τότε όλα 
τα ιδανικά που στηρίζουν τις κοινωνίες αρχίζουν ένα-ένα να σαρώνονται: 
«...Κανείς δεν μίλησε για Μήδειες, αυτοκρατόρισσες, που τύφλωσαν τους 
γιους τους, για να κρατήσουνε τη βασιλεία ή για Μπέκετ στις μέρες μας, 
που πνίξαν τα παιδιά τους γι’ ανομολόγητες αιτίες. Κανείς δεν είπε γι’ αυτό 

                                                           
648 Παπασπυροπούλου Α. Μπίμπη, «Εσύ κι η ισορροπία του κόσμου», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ. 79, Αθήνα, Μάιος 1961, σ.131-132. 
649 Η.Σ., «Μικρά-μικρά θέματα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 129, Αθήνα, Μάιος 

1966, σ.157. 
650 Μ.Β.Κ., «Μητέρα τί θα ειπή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 119, Αθήνα, Μάιος 

1965, σ.129. 
651 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.329: «...Αντίθετα προς κάθε κήρυγμα εξισώσεως της 

γυναίκας προς τον άνδρα και προς κάθε τάση εκδικήσεως, η γυναίκα μπορεί να 
εκδηλώση την πιο φυσική λέμψη της χαρισματικής της καταστάσεως. Είναι το 
λειτούργημα του Παρακλήτου, η χάρη της παρηγοριάς και της πίστεως, που επιβάλλει το 
γυναικείο ον ως μητέρα, ώστε κάθε ον να γίνεται δικό της παιδί...». 
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το πλάσμα το δίχως πρόσωπο, που σφίγγει με τα τυφλά πλοκάμια του το 
νέο φυτό, που παίρνει τους χυμούς του, γιατί δεν έχει ζωή δική του. Κανείς 
δεν τράβηξε το πέπλο, για να δούμε, τί κρύβεται τις πιο πολλές φορές, πίσω 
απ’ όλα αυτά τα χάδια, τις “θυσίες”. Κανείς δε μίλησε, για τον ύπνο αυτών 
των όντων, που δεν κατάλαβαν ακόμη, ότι γεννούν ανθρώπους κι όχι αυγά... 
Συνηθίσαμε αυτά τα πλάσματα τα δίχως πρόσωπο, που όλη μέρα πλένουν, 
ράβουν, μαγειρεύουν ή πάνε στο κομμωτήριο και παίζουν κουμ-καν, ταΐζουν, 
ετοιμάζουν όντα δίχως βούληση, γεννούν παιδιά, για να υπάρξουν... και δεν 
καταλαβαίνουμε, πως αν στ’ αλήθεια υπήρχε πνεύμα μητρικό, Θεού πνοή, 
πάντα παρούσα και τα πάντα πληρούσα, δεν θα συζητούσαμε, για το αν 
πρέπει ή όχι να μένη στο σπίτι η γυναίκα... Νομίζουν, πως είναι μητέρες, 
γιατί έχουν παιδιά. Και πιστεύουν πολύ φυσικά, πως γυναίκες, που δεν 
εγέννησαν, δεν μπορούν να λέγωνται μάνες. Αλλοίμονο μας!... Θυμήθηκα 
τις κυρίες των κοσμικών τεΐων, που μέσα τους το ένστικτο της 
αναπαραγωγής έχει εξελιχθή σ’ ένα εγωιστικό συναίσθημα, που κυνηγάει 
τα παιδιά τους σαν εφιάλτης, και που με αξιοζήλευτη μακαριότητα το 
ονομάζουν μητρική αγάπη... Αυτή η μητρική αγάπη, που την πιστεύουμε σαν 
αξία απ’ τις λίγες που δεν έπεσαν, είναι αληθινή ή είναι κάτι το φανταστικό; 
Είναι μια δύναμη καθαρή μέσα στη γυναίκα κι οδηγητική ή μια εγωιστική 
τελείως ανάγκη κι ένα αίσθημα πολύ νοθευμένο; Και κατά συνέπεια οι 
εξαιρετικές μητρικές εκδηλώσεις είναι εκδηλώσεις εξαιρετικών και τόσο 
λίγων όντων; Κι εξάλλου τι ξέρουμε γι’ αυτές τις Ανθούσες κι Εμμέλειες;... 
Πού είναι η θέληση του Θεού σε τούτη τη ζωή της μάνας;»652. 

 

β) Η Παναγία και οι Αγίες Μητέρες, πρότυπα της σύγχρονης μητέρας 

Στον αντίποδα αυτής της αποτυχημένης μητρικής μορφής αξεπέραστο 
πρότυπο τοποθετείται η Παναγία και ακολουθούν οι μητέρες των τριών 
Ιεραρχών, η Εμμέλεια, η Νόννα και η Ανθούσα, καθώς και η μητέρα του 
ιερού Αυγουστίνου, η Μόνικα653. Η Παναγία δείχνει τον δρόμο της 
παντοτινής αγάπης κι αφοσίωσης στα παιδιά τους, σε όλες τις γυναίκες 

                                                           
652 Κωτσάκου-Αρβανίτου Α., «Μετά από τη γιορτή της μητέρας», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ. 130, Αθήνα, Ιούνιος 1966, σ.183-184. 
653 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 

1966, σ.137-140. 



164 
 

που προικίσθηκαν με το δώρο της δημιουργίας, της μητρότητας654. Η 
μητέρα γίνεται η γέφυρα που ενώνει την ψυχή του παιδιού της με την 
αγάπη και την παντοδύναμη θέληση του Θεού655 και καλείται να ενώσει 
την καρδιά των παιδιών της με την πηγή της ζωντανής αγάπης656, τον Θεό 
και το Ευαγγέλιό Του657. Με τη βεβαιότητα ότι τίποτα απ’ όσα προσφέρει η 
μάνα δεν πάει χαμένο, παρόλο που τα αποτελέσματά του γίνονται ορατά, 
τις περισσότερες φορές, μετά από πολλά χρόνια, στις σύγχρονες μητέρες, 
αναγνώστριες του περιοδικού, προβάλλει το παράδειγμα τής Μητέρας του 
Κυρίου, ώστε να γίνουν συνεχιστές του έργου της658.  

Οι αγίες μητέρες των μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας, που με 
βαθειά πίστη, κατόρθωσαν να εμπνεύσουν και να μεταδώσουν στα παιδιά 
τους, αυτό που πρώτα οι ίδιες είχαν μέσα τους, προσεγγίζονται ως 
αγωνίστριες, κι όχι ως εξιδανικευμένες υπεράνθρωπες μορφές. 
Προβάλλονται ως πρότυπα, ώστε και οι χριστιανές μητέρες του 20ου αιώνα 
να χαρίζουν στην κοινωνία αγίους659 ή έστω να αναδεικνύουν καλούς 

                                                           
654 Παπαδημητρίου Βιβή, «Η αιώνια νύχτα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 104, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1963, σ.312: «...Μάνα ήταν κι εκείνη και σαν μάνα έφερε Αυτόν πού 
’μελλε να σταυρωθή, για να σώση εκείνους που στέκονταν ανήμποροι στη φύση τους. Μάνα 
αιώνια ήταν και κείνη και καρτερικά υπόμεινε τον καϋμό του γιού της. Έδειξε όμως σ’ όλες 
τις άλλες που θάταν προικισμένες με το ίδιο δώρο της δημιουργίας, τον δρόμο της 
παντοτεινής αγάπης και αφοσίωσης...».  

655 Σταμούλη, Θεοτόκος, σ.90-91: «...ο Υιός της Παρθένου Μαρίας, ο ένσαρκος Λόγος 
του Θεού, είναι αυτός που πρώτος απ’ όλους τους λοιπούς ανθρώπους αποκατέστησε τη 
σχέση του Δημιουργού με το δημιούργημα...» και σ.244: «Το μυστήριο της παρθενικής 
σύλληψης και γέννησης του Χριστού από τη μακαρία Παρθένο καθώς και η θέση της 
δούλης του Κυρίου στην ορθόδοξη εκκλησία, γίνονται κατανοητά μόνο κάτω από το 
πρίσμα της σχέσης της με τον Υιό και Σωτήρα της Ιησού Χριστό.». 

656 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.324: «...Είναι το Πνεύμα που “μορφώνει” στις ψυχές τον 
Χριστό, τον γεννά μέσα στην ψυχή του κάθε πιστού και το ίδιο προπαρασκευάζει την 
εσχατολογική φανέρωση του αιώνος της βασιλείας. Η χαρισματική αποστολή της 
γυναίκας εκφράζεται κατηγορηματικά. Η πνευματική μητρότητα γεννά τον Χριστό σε 
κάθε ανθρώπινο ον με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος...». 

657 Παπακωνσταντίνου Δήμητρα, «Ο ρόλος της μητέρας στην κοινωνία», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ. 36, Αθήνα, Φεβρουάριος 1957, σ.81-84. 

658 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 
1966, σ.137-140. 

659 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.328-329: «...Η μείωση της πίστεως και της αγάπης στους 
έσχατους καιρούς, η χαλάρωση των δεσμών στις εκκλησιαστικές κοινότητες, η 
πνευματική πτωχεία των ενοριών, συνδέονται με την άμβλυνση της αιότητος... Η 
σωτηρία θα έλθη μόνο από την αγιότητα˙ κι αυτή είναι πιο εσωτερική στη γυναίκα, μέσα 
στις συνθήκες της ενεργού ζωής... κάθε γυναίκα έχει μια έμφυτη οικειότητα, σχεδόν μια 
ίδια στόφα με την παράδοση, με την συνέχεια της ζωής... η γυναίκα είναι πιο ικανή να 
προσεγγίση στην αγιότητα την ουσία και την ύπαρξη με τη δύναμη της ταπεινώσεως...». 
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ανθρώπους και καλούς χριστιανούς660. Παράλληλα και οι μητέρες των 
ηρώων της μακραίωνης ελληνικής ιστορίας αποτελούν πρότυπα άξια για 
μίμηση και σ’ αυτές οφείλεται το αντρειωμένο φρόνημα των σύγχρονων 
αγωνιστών της ΕΟΚΑ: «... Είναι οι Ελληνίδες Μάνες, που από την αρχαία 
Σπάρτη, ως τις μέρες μας γράφουν με της ψυχής τους τη φλόγα την 
Ιστορία...»661.  

 

γ) Η πνευματική καλλιέργεια της μητέρας 

Βασική προϋπόθεση για την αποστολή της μητέρας, σύμφωνα με τον 
«Κόσμο της Ελληνίδος» είναι η πνευματική της θωράκιση. Η μητρότητα 
είναι μια ιερή συνεργασία με τον Θεό κι η χαρά αλλά και η ευθύνη, που 
έρχονται μαζί με το παιδί, συνοδεύονται και από τη συναίσθηση της 
ανθρώπινης αδυναμίας και την ανάγκη της μάνας να ακουμπήσει 
περισσότερο και ουσιαστικότερα στην πίστη. Άλλωστε, η ίδια η κυοφορία 
ενός νέου οργανισμού, ενισχύει την πίστη της μητέρας. Καμιά γυναίκα, 
που ένιωσε έναν καινούργιο άνθρωπο να σχηματίζεται μέσα της, δεν 
μπορεί να μην πιστεύει στον Θεό, αφού δεν είναι δυνατόν η απρόσωπη 
και ψυχρή φύση, να δημιουργεί με τέτοια σοφία και προνοητικότητα, ένα 
τόσο τέλειο ον, με ασύλληπτες δυνάμεις μέσα του662. Αυτή η τόνωση και η 
ενδυνάμωση της μητρικής πίστης, ήδη από το γεγονός και μόνο της 
εγκυμοσύνης, αποτελεί το πρώτο βήμα της κύριας προσφοράς της στην 
οικογένεια και την κοινωνία663, που συνίσταται στη διαπαιδαγώγηση και 
ειδικά στην προσφορά της χριστιανικής αγωγής στα παιδιά της664.  

Το περιοδικό υπογραμμίζει ότι οι προτεραιότητες που η ίδια η μητέρα 
θέτει, όσον αφορά τις αξίες που επιδιώκει να μεταδώσει στα παιδιά της, 
αντανακλούν τη δική της αξιολόγηση για τη ζωή και για το τί πρέπει να 

                                                           
660 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 

1966, σ.137-140. 
661 Παπαδημητρίου Ρούλα, «Μητέρες της Κύπρου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.127, 

Αθήνα, Μάρτιος 1966, σ.93-94. 
662 Η.Σ., «Μικρά-μικρά θέματα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 129, Αθήνα, Μάιος 

1966, σ.157. 
663 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.19-20: «...η γυναίκα έχει πολλαπλές 

ευκαιρίες για να φανερώσει τη χαρισματική της κατάσταση. Η μητρότητα, το κύριο 
χαρακτηριστικό της φύσεως της, με τη μυστηριακή ζωή φορτίζεται πνευματικά και 
πρόθυμα προσφέρεται στο ευρύτερο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας...». 

664 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 
1966, σ.137-140. 
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έρχεται πρώτο και τί δεύτερο665. Αν πρώτα η ίδια αντιληφθεί ποιες είναι οι 
σωστές κατευθύνσεις στη ζωή, θα είναι σε θέση, στη συνέχεια, όχι να τις 
επιβάλει, μα να τις υποδείξει στα παιδιά της666, κυρίως με το παράδειγμα 
ζωής που θα τους προσφέρει667, γιατί «... είναι νόμος ηθικός το παιδί ν’ 
αντανακλά το πνευματικό φως που αντιφεγγίζει η ψυχή της Μάννας 
του...»668 και η μορφή της παίρνει μια τέτοια θέση στην ψυχή του, που απ’ 
αυτή εξαρτάται η μελλοντική του πορεία και προκοπή669.  

Η μετάγγιση της πίστης στα παιδιά αποτελεί ένα εξαιρετικά λεπτό 
παιδαγωγικό θέμα670, για τον «Κόσμο της Ελληνίδος», ύψιστης σημασίας, 
που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τη μητέρα. Δεν γίνεται με θεωρίες, 
ηθικολογίες, συμβουλές, προτροπές και ωραία λόγια. Το χριστιανικό 
περιβάλλον, η ατμόσφαιρα, ο αέρας που αναπνέουν συνέχεια τα παιδιά 
μέσα στο σπίτι671 αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα της χριστιανικής 
αγωγής τους και βασικός διαμορφωτής του είναι η προσωπικότητα της 
μητέρας. Όταν η ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μητέρα μέσα στο σπίτι δεν 
έχει πνευματικά μικρόβια, αμαρτίες, ξεσπάσματα θυμού, άσχημες 
φράσεις, ψέματα, κατηγορίες, τότε τα παιδιά δεν θα μολυνθούν. Είναι 
αδύνατο βέβαια να τα αποφύγουν όλα αυτά στην επαφή τους με την 
ευρύτερη κοινωνία, ωστόσο η βαθιά χαραγμένη εικόνα της μητρικής 
προσωπικότητας θα μείνει αλώβητη και το ισχυρό παράδειγμά της θα 
λειτουργεί πάντα απωθητικά, για κάθε είδους πνευματικές μολύνσεις672. 
Μια υγιής πνευματική ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι εμπνέει και εκτρέφει 

                                                           
665 Μ.Β.Κ., «Τα ωραία πράγματα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.94, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1962, σ.290. 
666 Λογιάδη Μαίρη, «Η μητέρα στυλοβάτης και βοηθός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.48, Αθήνα, Απρίλιος 1958, σ.170-172. 
667 Στελετάρη Άννα, «Οδηγίες στις μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.63, 

Αθήνα, Νοέμβριος 1959, σ.306-309: «... Να θυμάσαι πάντοτε ότι το παιδί σου μέσα από 
την κούνια του και από τα πρώτα του βήματα, θα μάθη ό,τι το διδάξης και προ παντός 
θα ζήση με ό,τι παράδειγμα του δώσης...». 

668 Σπυρίδη Αθανασία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.207-208. 

669 Ζαχαρίου Μαρία, «Και μια άλλη άποψις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.58, 
Αθήνα, Απρίλιος 1959, σ.138. 

670 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.328 «...”Κατά τη σάρκα, υπάρχει μια Μητέρα του 
Χριστού, αλλά κατά την πίστη, ο Χριστός είναι καρπός όλων μας”, λέγει ο Άγιος 
Αμβρόσιος. Η γυναίκα προπαντός άλλου κατέχει το μητρικό αυτό χάρισμα να γεννά τον 
Χριστό στις ψυχές των ανθρώπων...». 

671 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 
1966, σ.137-140. 

672 Κουμαριανού Ι. Μαρία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.208-209. 
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τον αμοιβαίο σεβασμό και την κατανόηση, την εκτίμηση, την αγάπη, την 
εμπιστοσύνη κι όλα αυτά μαζί γεννούν στα παιδιά το αίσθημα της 
ασφάλειας, που είναι τόσο απαραίτητο για την ανάπτυξή τους673. 

Η μητέρα προσφέροντας τη ζωή σ’ ένα παιδί προσφέρει ταυτόχρονα 
και τις προϋποθέσεις της σωτηρίας του, εφόσον η ίδια φροντίζει για την 
προσωπική πνευματική της καλλιέργεια και για τη βίωση της πίστης 
της674, ώστε να αποτελεί το ζωντανό και δυνατό παράδειγμα για τα παιδιά 
της675. Αυτή η θέση αποτελεί την αφετηρία, το θεμελιακό κριτήριο της 
άρτιας χριστιανικής αγωγής και το κάλεσμα του «Κόσμου της Ελληνίδος», 
ώστε η μητέρα-αναγνώστρια να συνειδητοποιήσει την αποστολή της και 
τη βαρύτητα του έργου της676. Σειρά άρθρων, τα οποία αποτελούν 
μεταφορές του προβληματισμού και των συζητήσεων, στο πλαίσιο του 
«Φροντιστηρίου Μητέρων», του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας και 
Ψυχικής Υγιεινής, καταγράφονται στις σελίδες του περιοδικού και 
αποσκοπούν πρωταρχικά στην πνευματική αφύπνιση της μάνας και στη 
συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας αυτής. Η σμίλευση της δικής της 
προσωπικότητας και η αγαπητική σύνδεσή της με το πρόσωπο του 
Θεανθρώπου677 είναι πρωταρχικής σπουδαιότητας, ώστε να συντελέσει 

                                                           
673 Παπαλουκά Βιβή, «Δύο καλές... φίλες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1959, σ.74-75. 
674 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.327: «...η γέννηση του Θεού από ένα δημιούργημα δείχνει 

τη δύναμη κάθε γυναίκας, όταν είναι αληθινά “νέο δημιούργημα”˙ τότε μπορεί να 
γεννήση τον Θεό στις έρημες ψυχές...». 

675 Πατέλη Λ. Ειρήνη, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.61, Αθήνα, Ιούλιος 1959, σ.245-246: «... οι γονείς με τις παιδαγωγικές γνώσεις θέλουν, 
ποθούν να είναι το σπίτι των, η εστία που θα συμπεριλαμβάνη το ανθρώπινο στοιχείο. Το 
θέλουν, το ποθούν, αλλά ξεχνούν το ουσιώδες, ότι πρώτον αυτοί θ’ ανοίξουν το δρόμο της 
ζωής των, εφαρμόζοντας τις ηθικές αξίες που απαριθμήσαμε ανωτέρω, δια να μπορούν και 
τα παιδιά τους ν’ ακολουθήσουν το δρόμο τους. Τα παιδιά δεν θέλουν απλώς συμβουλές, 
θέλουν ζωντανά παραδείγματα...». 

676 Μπρη Σ. Λούλα, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.58, Αθήνα, Απρίλιος 1959, σ.137-138: «...για να μπορέση να μεγαλώση και να 
αναπτυχθή σωστά ένα παιδί πρέπει να είναι άγρυπνος φρουρός και πυξίδα που θα του 
δείχνει τον προσανατολισμό η Μητέρα... πρέπει να έχη πλήρη επίγνωσι της αποστολής της 
και της μεγάλης εμπιστοσύνης που της έδειξε ο Θεός να της εμπιστευθή την ανάπτυξι και 
την φροντίδα ενός παιδιού, ενός δημιουργήματός του... Οι φροντίδες της και η αγάπη της γι’ 
αυτό πρέπει να είναι πολύ πλατιές και πολύπλευρες... να το βοηθήση ψυχικά και να 
διαμορφώση όσο το δυνατόν... καλύτερο χαρακτήρα, συνήθειες, προσωπικότητα, τρόπο του 
σκέπτεσθαι και να έχη σωστό προσανατολισμό στη ζωή βασισμένο πάνω στις ακατάλυτες 
αιώνιες ηθικές αξίες...».  

677 Gillespie W., «Η μητέρα του Πέτρου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.120, Αθήνα, 
Ιούνιος 1965, σ.169: «... Η μητέρα του είχε προσέλθει στον Χριστιανισμό... δεν μπορούσε 
ούτε να διαβάση ούτε να γράψη. Ήξερε πολύ λίγα για το δόγμα ή τη θεολογία. Όλο κι όλο 
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και στο άνοιγμα του πνευματικού δρόμου του παιδιού της678. Κρίνεται 
λοιπόν απαραίτητη, από τον «Κόσμο της Ελληνίδος», η πνευματική 
αφύπνιση, καλλιέργεια και ανανέωση της μητέρας, προκειμένου να 
ανταποκριθεί με επιτυχία στο έργο της και η πνευματική τόνωση, 
ενίσχυση και τροφοδότησή της αποτελούν τους θεμελιώδεις σκοπούς του. 
Στόχος η διαμόρφωση της προσωπικότητας της μητέρας, ώστε να 
αποτελεί μια παρουσία δυνατή, ώριμη και θετική δίπλα στο παιδί, ικανή 
να το οδηγήσει σε πνευματικά ύψη: «... με βαθειά συνείδηση του χρέους της 
και της αποστολής της, αγωνίζεται πολύπλευρα και αληθινά, να διαπλάση 
τον εαυτόν της, να ξεπεράση πάθη και αδυναμίες και να καταστή έτσι μια 
Πνευματική προσωπικότης... η αναγεννημένη Μητέρα, είναι προσωπικότης 
δυνατή και ηρωική, χωρίς συγκρούσεις και προβλήματα, χωρίς διχασμό και 
ερωτήματα, με σκοπό και νόημα στη ζωή της. Και χαρακτηριστικό σημείο 
της ζωής της είναι ο αγώνας της για ν’ ανεβή ψηλότερα, για ν’ ανοίξη 
ανάμεσα στους πειρασμούς και τις αντιξοότητες, τον δρόμο της...»679. Κάθε 
μητέρα με ανεπτυγμένη προσωπικότητα, με σωστή διαίσθηση και κρίση, 
για ν’ αποφύγει τα αυστηρά μέσα που θα την απομακρύνουν απ’ τα 
παιδιά της και θα την αφήσουν ανήμπορη και πικραμένη, βρίσκει 
κατάλληλες ευκαιρίες ν’ ανταλλάξει σκέψεις με τα παιδιά της, να νοιώθει 
τις δυσκολίες τους και να γίνεται το στήριγμά τους σ’ όλες τις περιστάσεις 
της ζωής680. Στην αντίθετη περίπτωση, όπου η μητέρα δεν ανανεώνεται 
πνευματικά, οδηγείται αναπόφευκτα στην πνευματική γήρανση και την 
παρακμή, «... εκεί η Μητέρα-Προσωπικότης απουσιάζει και η επίδρασις στο 
παιδί είναι ανώφελος και καταστρεπτική...»681. Όσο η ίδια δεν έχει 
ξεκαθαρίσει τί αποζητά υποσυνείδητα και τί πράττει συνειδητά, τόσο η 
                                                                                                                                                        
που ήξερε ήταν ότι ο Ιησούς Χριστός την αγαπούσε και απέθανε γι’ αυτήν και αυτό της 
ήταν αρκετό. Ο Χριστός ήταν τόσο αληθινός γι’ αυτήν όσο κι ένα μέλος της οικογενείας 
της...».  

678 Σπυρίδη Αθανασία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.207-208: «...όταν λοιπόν η μητέρα εννοήση βαθειά το χρέος 
και την αποστολή της, όταν συνειδητοποιήση την σημασίαν πούχει το παράδειγμά της για 
το δρόμο που θα πάρη το παιδί της, θ’ αναλάβη τον αγώνα που σημαίνει αλλαγήν πορείας, 
που απαιτεί συνεχείς θυσίες. Αυτή η συναίσθησις του χρέους, αυτή η καταξίωσις η ηθική 
της ζωής θα μας βοηθήση να ξεφύγωμε από την πεπατημένη και να γεμίσωμεν την ψυχήν 
μας με ωραία αισθήματα και την ζωήν μας με δημιουργικήν προσπάθεια...».  

679 Σπυρίδη Αθανασία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.207-208. 

680 Παπαλουκά Βιβή, «Δύο καλές... φίλες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1959, σ.74-75. 

681 Σπυρίδη Αθανασία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.207-208. 
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εικόνα που προσφέρει στα παιδιά της είναι συμπλεγματική και δρα ως 
βασικός ανασταλτικός παράγοντας της ζωής και της προκοπής τους682. 

Η μελέτη και ο χειρισμός ανθρώπων, που κάθε άλλο παρά εύκολη 
υπόθεση αποδεικνύεται στην πράξη, σε συνδυασμό με τις ποικίλες και 
πολύπλευρες υποχρεώσεις της καθημερινότητας, απαιτούν από τη 
μητέρα εξαιρετικά προσόντα και δεξιότητες. Θέση του περιοδικού είναι 
ότι μια μητέρα είναι ταυτόχρονα και ψυχολόγος και παιδαγωγός και 
σύμβουλος και οργανώτρια και ντεντέκτιβ683. Όσο όμως εμπιστεύεται τον 
εαυτό της, τα παιδιά της και το έργο της στον Θεό, τόσο πιο ειρηνική και 
πιο γενναία γίνεται, όταν αντιμετωπίζει κάθε είδους δοκιμασίες684. Η 
στήριξη της αδυναμίας της στον Θεό, η ανανέωση του εαυτού της με τη 
μυστηριακή ζωή685, η καθημερινή αυτοκριτική της, η αναζήτηση βοήθειας 
από τις πολύτιμες συμβουλές κάποιου πνευματικού και η καταφυγή της 
στην προσευχή, της δίνουν τη δυνατότητα να ακούει, σε κάθε περίπτωση, 
τη φωνή του Θεού μέσα της και φωτίζουν τη σκέψη και τις πράξεις της. 
Σταδιακά η χαρά του Θεού γίνεται κτήμα της και οι οποιεσδήποτε 
δυσκολίες διορθώνονται κι όλα αλλάζουν686, με πρώτη την αλλαγή που 
σημειώνεται στον εαυτό της. Ξεχνάει τα τυχόν προσωπικά της δράματα, 
ξεπερνάει τον εγωισμό της, καλλιεργεί την ταπείνωση και αφοσιώνεται 
στο έργο της, με όπλο την αγάπη της και τη δύναμη που της χαρίζει η 
πίστη.  

Με εφόδιο όλον αυτόν τον πνευματικό εξοπλισμό της μητέρας, το 
περιοδικό  σκιαγραφεί την ανακαινισμένη ἐν Χριστῷ μητρική μορφή. Το 
μητρικό της φίλτρο επιβλέπει τα πάντα και εισχωρεί στις πιο ευαίσθητες 
χορδές των παιδικών ψυχών, βοηθώντας τα να βρουν τον αληθινό εαυτό 
τους. Η χαρά, η ειρήνη, η ηρεμία, η γαλήνη, η σιγουριά στη ζωή, 
ενισχύουν τον αγώνα της και προσφέρουν διαύγεια στη σκέψη της, ώστε 
να νοιώθει και να προλαβαίνει τις ανάγκες των παιδιών της687. Κι όλα 
                                                           

682 Ζαχαρίου Μαρία, «Και μια άλλη άποψις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.58, 
Αθήνα, Απρίλιος 1959, σ.138. 

683 Μ.Β.Κ., «Ένα δύσκολο επάγγελμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.133, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1966, σ.257. 

684 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 
1966, σ.137-140. 

685 Ζαχαρίου Μαρία, «Και μια άλλη άποψις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.58, 
Αθήνα, Απρίλιος 1959, σ.138. 

686 Ν.Κ., «Και μια άλλη άποψις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.61, Αθήνα, Ιούλιος 
1959, σ.246-247. 

687 Κουμαριανού Μαρία, «Η μάννα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.129, Αθήνα, Μάιος 
1966, σ.137-140. 
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αυτά όχι σα να υποβάλλεται σε κάποια μεγάλη θυσία, αλλά απλά και 
φυσικά και γεμάτη αισιοδοξία ξεκουράζει και ξαναδίνει τη χαμένη χαρά. 
Χωρίς να προκαλεί φόβο και φροντίζοντας μόνο να συγκινεί και να 
συγχωρεί, γίνεται ο φύλακας άγγελος της οικογενείας της και κατακτά 
την εμπιστοσύνη όλων688.  

Η πνευματική της καλλιέργεια, η έντονη εσωτερική ζωή της, η 
συνεχής προσπάθεια που συντελείται μέσα της, συγκροτεί την ύπαρξή 
της, ανανεώνοντας τις πνευματικές της δυνάμεις και προσφέροντάς της 
γαλήνη και ισορροπία. Οι έμφυτες και οι επίκτητες ικανότητες και αρετές 
της, πολλαπλασιάζονται˙ η ευστροφία του μυαλού, οι ψυχολογικές 
ικανότητες, ο φιλοσοφημένος και εύκαμπτος νους, η καλώς νοούμενη και 
εποικοδομητική ενεργητικότητα689. Ο αγώνας της με τον εαυτό της και τα 
προβλήματά της, καταξιώνει τον τίτλο τής μητέρας, την οδηγεί σε θυσίες 
καρποφόρες και προσφέρει στα παιδιά της την ανεκτίμητη 
παρακαταθήκη του χριστιανικού παραδείγματος του σεβασμού, της 
αυτοπειθαρχίας, της λεπτότητας, της αλληλοβοήθειας, της αδελφοσύνης, 
της αλήθειας, της δικαιοσύνης, της καρτερικότητας και της υπομονής, της 
ταπεινοφροσύνης, της πλήρους υποταγής στο θέλημα του Θεού, της 
αναγνώρισης και παραδοχής των σφαλμάτων690. Οι μητέρες που 
γνωρίζουν και εκτιμούν τη χριστιανική ζωή και που εξασκούν τα παιδιά 
τους στο να επωμίζονται τις ευθύνες τους προς τον Θεό και τους 
ανθρώπους, χτίζουν πάνω σε ασφαλή θεμέλια691. 

Όσο απαραίτητο όμως είναι, η μητέρα να αναπτύξει μια πλούσια 
εσωτερική ζωή, προκειμένου να έχει μια θετική επίδραση στην οικογένειά 
της692, το περιοδικό επισημαίνει ότι άλλο τόσο σημαντικό είναι να 
κατανοήσει και να αποδεχτεί το γεγονός ότι οι δυσκολίες δεν θα λείψουν 
ποτέ από τη ζωή της, καθώς και ότι πολλά πράγματα οφείλει να τα 
αποδεχτεί, όπως ακριβώς είναι, επειδή ποτέ δεν μπορούν ν’ αλλάξουν. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο περισώζει τον εαυτό της από άσκοπες στεναχώριες 

                                                           
688 Κουκουτσά Ελένη, «Και μια άλλη άποψις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.59, 

Αθήνα, Μάιος 1959, σ.171-172. 
689 Ζαχαρίου Μαρία, «Και μια άλλη άποψις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.58, 

Αθήνα, Απρίλιος 1959, σ.138. 
690 Πατέλη Λ. Ειρήνη, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.61, Αθήνα, Ιούλιος 1959, σ.245-246. 
691 Nathan J., «Κάτι για τη μητέρα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.120, Αθήνα, Ιούνιος 

1965, σ.180. 
692 Ζαχαρίου Μαρία, «Και μια άλλη γνώμη», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958, σ.299. 
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και επικεντρώνει την προσοχή και τις προσπάθειές της σε όλα εκείνα, που 
με καθημερινή προσπάθεια είναι στο χέρι της να διορθώσει693. Αυτή η 
πνευματική διάκριση, όπως επισημαίνεται στα άρθρα του «Κόσμου της 
Ελληνίδος», της δίνει τη δυνατότητα να αποδεχτεί το γεγονός ότι το παιδί 
της αποτελεί μια προσωπικότητα ξέχωρη απ’ την ίδια, την οποία οφείλει 
να σεβαστεί και να αποδεχτεί στην ολότητά της όπως είναι694. Κι όταν 
έρχεται η ώρα τα νεαρά βλαστάρια της να κάνουν τα δικά τους βήματα 
στη ζωή και να πάρουν τις προσωπικές τους αποφάσεις, η μητέρα δεν 
περιπίπτει σε άχρηστη ανησυχία και δεν βασανίζεται695. 

Στα παιδαγωγικά άρθρα του «Κόσμου της Ελληνίδος» επισημαίνεται η 
αναγκαιότητα της πνευματικής διάκρισης και στον τομέα της προσφοράς 
της μάνας. Έργο της μάνας είναι η αγάπη αλλά η αγάπη που κυβερνά τα 
παιδιά κι όχι εκείνη που καθιστά τη μητέρα θύμα των παιδιών. Οι άλογες 
και άκαιρες θυσίες, που οδηγούν στην εξαθλίωσή της, δεν ωφελούν 
κανέναν και η ίδια δεν είναι σε θέση, υπό αυτές τις συνθήκες, να 
παρασταθεί ψύχραιμα στους αγώνες των παιδιών της. Καταφεύγει σε 
σπασμωδικές κινήσεις και πονηριές, που την μειώνουν στα μάτια τους, με 
αποτέλεσμα να χάνουν την εκτίμηση και τον σεβασμό τους προς αυτή. Το 
περιοδικό υπογραμμίζει για μια ακόμη φορά, ότι για να μπορεί να 
προσφέρει κανείς, είναι απαραίτητο να τροφοδοτείται πνευματικά και να 
καλλιεργεί τον εαυτό του. Η ψυχαγωγία, η ανάπαυση, η συμπαράσταση 
στις λύπες και τις δυσκολίες δεν αποτελούν εγωιστικές και φίλαυτες 
ενασχολήσεις, αλλά φροντίδες για καλύτερη καρποφορία. Είναι πότισμα 
και κλάδεμα πνευματικό, για να αποδίδει πλουσιότερους καρπούς και να 
ανανεώνει την προσωπική και οικογενειακή ευτυχία της696. 

 

  

                                                           
693 Κουμαριανού Ι. Μαρία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.208-209. 
694 Μπρη Σ. Λούλα, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.58, Αθήνα, Απρίλιος 1959, σ.137-138. 
695 Nathan J., «Κάτι για τη μητέρα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.120, Αθήνα, Ιούνιος 

1965, σ.180: «... Ακόμα και η μητέρα του Ιησού τον εμάλλωνε. “Γυιέ μου, γιατί μας 
τόκανες αυτό;”...». 

696 Γ.Α., «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1960, σ.64. 
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δ) Η μητέρα παιδαγωγός 

Το παιδαγωγικό έργο της μητέρας αναγνωρίζεται από τον «Κόσμο της 
Ελληνίδος», ως βαρυσήμαντο, πολυδιάστατο και εξαιρετικά απαιτητικό 
για τη μητέρα της μεταπολεμικής εποχής. Για το λόγο αυτό τα 
προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει κατά την άσκησή του, 
αποτέλεσαν αντικείμενα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος του περιοδικού, που 
προσπάθησε να της προσφέρει πραγματική προσέγγιση και 
συμπαράσταση697.  

 Αν και οι αιώνες που μεσολαβούν μεταξύ των σύγχρονων μητέρων 
του 20ου αιώνα και των αγίων μητρικών μορφών της Εκκλησίας είναι 
πολλοί, ωστόσο, το περιοδικό στα άρθρα του υποστηρίζει ότι τα 
καθήκοντα, οι προσπάθειες και ο αγώνας της χριστιανής μητέρας, όσο και 
ο στόχος της αγωγής, που προσφέρει, παραμένουν τα ίδια698: να 
καταφέρει με τη βοήθεια του Θεού, να προσφέρει στην κοινωνία 
ανθρώπους προσγειωμένους, που θα έχουν επαφή με την 
πραγματικότητα699 και να αναθρέψει τα παιδιά της, ώστε να γίνουν 
χρηστοί πολίτες της γης και άξιοι κληρονόμοι του Ουρανού700, όπου θα 
μπουν οι καθαροί τη καρδία701 και οι νικητές702.  

Η παροχή σωστής ανατροφής αποτελεί τη μεγαλύτερη και 
δυσκολότερη τέχνη, εφόσον τα περισσότερα πράγματα στην αγωγή του 
παιδιού εμπνέονται703 και δεν επιτυγχάνονται με λόγια και μακρές 
διδασκαλίες. Το μητρικό ένστικτο που υπάρχει σε κάθε γυναίκα, με τη 
γέννηση του παιδιού, φέρνει στην επιφάνεια όλες τις απαιτούμενες 
γνώσεις, που ήταν αποθηκευμένες και αφανείς, τις αναπτύσσει και τις 

                                                           
697 Μαντζαρίδη, Κοινωνιολογία, σ.78 και Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία, σ.155, όπου 

γίνεται λόγος για τις δυνατότητες επανασύνδεσης της ζωής Εκκλησίας και του 
κηρύγματός της με την κοινωνία. 

698 Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία, σ.159: «Τα προβλήματα που απασχολούν τον 
άνθρωπο σήμερα δε διαφέρουν στην ουσία τους από τα προβλήματα που τον 
απασχολούσαν σε οποιαδήποτε άλλη εποχή. Διαφέρουν μόνο στη μορφή.».  

699 Κοτζιά Ευαγγελία, «Πώς θα συντελέση η μητέρα στην αγωγή των παιδιών της», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.52, Αθήνα, Οκτώβριος 1958, σ.355-356. 

700 Bingham L., «Επιτυχημένες μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.8, Αθήνα, 
Ιούνιος 1954, σ.379-380. 

701 Ματθ. 5,8.  
702 Αποκ. 3,21. 
703 Κουμαριανού Ι. Μαρία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.208-209. 
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προσφέρει για την ανατροφή του «βασιλιά των δημιουργημάτων»704. 
Ωστόσο, για τη σύγχρονη μητέρα, δεν είναι αρκετά μόνον όσα της 
υποδεικνύει το μητρικό της ένστικτο ούτε όσα της προσφέρουν οι 
εμπειρίες της δικής της μητέρας, αλλά είναι αναγκαίο να εφαρμόζει στη 
μητρική της τέχνη ό,τι η σύγχρονη επιστήμη και παιδαγωγική μπορεί να 
της προσφέρει705. Η ευθύνη της είναι μεγάλη, γιατί, καθώς κρατά στα 
χέρια της το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα του παιδιού της, διασφαλίζει 
την προσωπική του υγεία, ευτυχία και χαρά, αλλά και τις προϋποθέσεις 
της σωτηρίας του, ενώ ταυτόχρονα διαπλάθει τον πολιτισμό και το 
μέλλον της χώρας706.  

Η προσφορά άρτιων και ολοκληρωμένων ανθρώπων στην κοινωνία, 
αποτελεί ανεκτίμητο θησαυρό, που ξεπερνά σε αξία οποιουσδήποτε 
υλικούς θησαυρούς και αποτελεί ταυτόχρονα μέγιστη υπηρεσία στην 
κοινωνία, την πατρίδα και την ανθρωπότητα707. Η πληρότητα και 
αρτιότητα στην οποία καλείται το παιδί, με οδηγό και πολύτιμο αρωγό 
του τη μητέρα, συνίσταται στη διάπλαση και διαμόρφωση της δικής του 
συνείδησης και στην ανακάλυψη και περαιτέρω καλλιέργεια του 
πραγματικού εαυτού του, των ταλέντων του και των κλίσεων του708. Είναι 
εξαιρετικά σημαντικό το παιδί να έχει πλήρη γνώση του εαυτού του και 
της ανθρώπινης αξίας του και κυρίως, επίγνωση του σκοπού της ζωής του. 
Υπό αυτές τις προϋποθέσεις και έχοντας το βλέμμα πάντα στραμμένο 
προς το μέλλον, θα μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζωή και τις δυσκολίες της, 
κατά τρόπο ικανοποιητικό, χωρίς ηττοπάθεια και δειλία709.  

Όλα αυτά είναι καρποί μιας επιτυχούς αγωγής, την όποια μπορεί να 
προσφέρει μόνον η μητέρα εκείνη, η οποία έχει μια ξεκάθαρη εικόνα περί 
του τρόπου κατά τον οποίο εξελίσσεται το παιδί και κατακτά την 

                                                           
704 Φιλαλήθη Ειρήνη, «Νεαρές μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ. 119, Αθήνα, 

Μάιος 1965, σ.144-145. 
705 Στελετάρη Άννα, «Οδηγίες στις μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.63, 

Αθήνα, Νοέμβριος 1959, σ.306-309. 
706 Στελετάρη Άννα, «Οδηγίες στις μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.63, 

Αθήνα, Νοέμβριος 1959, σ.306-309. 
707 Πεντελικός Κ., «Η μητέρα των αδελφών Compton», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.18, Αθήνα, Μάιος 1955, σ.198. 
708 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 

αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.101, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963, σ.222-223. 

709 Μπακοπούλου Αντιγόνη, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ. 59, Αθήνα, Μάιος 1959, σ.168-171. 
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επιτυχία710. Δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει ένα παιδί, όταν ό ίδιος δεν 
πιστεύει στην πρόοδο της ζωής711, ούτε μπορεί να το οδηγήσει σε περιοχές 
και πνευματικές κατακτήσεις, που ο ίδιος αγνοεί. Είναι σημαντικό, τα 
μέσα αγωγής που μετέρχεται η μητέρα, να απορρέουν από βαθειά και 
ουσιαστική γνώση τής παιδικής ψυχολογίας και να προσαρμόζονται στον 
ιδιαίτερο χαρακτήρα του κάθε παιδιού712. «... Αν ένα παιδί τελειώνοντας 
την εφηβική ζωή ξέρη τί θα πη κόσμος... κοινωνία... γυναίκα... άνδρας, τότε 
μπορούμε να πούμε ότι πετύχαμε. Αν όμως περιοριστούμε σε μερικές ξερές 
γνώσεις, τότε θα έχωμε αποτύχει...»713. 

Η μύηση στη ζωή714, η επιλογή κινήτρων ζωής και δράσης, τα οποία 
ξεπερνούν τα στενά όρια του εαυτού715, με τις μικρότητες και τους 
εγωισμούς716, η μεταφύτευση πνευματικών αξιών και ενδιαφερόντων717, ο 
εγκεντρισμός στη χριστιανική ζωή, η διάπλαση χριστιανικών 
προσωπικοτήτων, η βίωση της πίστης και η αξιοποίηση των θησαυρών 
της, η ζωντανή σχέση με τον Θεό, με την προσευχή και τη μετοχή στα 
μυστήρια της εκκλησίας, συνθέτουν την έννοια της θρησκευτικής 
διαπαιδαγώγησης και ταυτόχρονα συνιστούν την πνευματική 
κληρονομιά, που η χριστιανή μητέρα οφείλει να παραδώσει στους 
απογόνους της. Η αποτυχημένη μετάγγισή τους στη νέα γενιά προκαλεί 
τη σύγχυση, την άγνοια, την απογοήτευση, το κενό και το χάος, που 

                                                           
710 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 

αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.101, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963, σ.222-223. 

711 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 
αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.148. 

712 Σπυρίδη Αθανασία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.207-208. 

713 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 
αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.148 

714 Μ., «Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.86, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1962, σ.64. 

715 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 
αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.101, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963, σ.222-223. 

716 Σπυρίδη Αθανασία, «Για ν’ ανοίξη ο δρόμος του παιδιού», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.60, Αθήνα, Ιούνιος 1959, σ.207-208. 

717 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 
αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.148. 
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αφορά στο σύνολο της ζωής κι όχι αποκλειστικά στη σφαίρα της 
θρησκευτικής ζωής718 και ανάγεται σε πρόβλημα κοινωνικό. 

Οι γενικές και θεωρητικές παιδαγωγικές τοποθετήσεις δεν 
απαρτίζουν το σύνολο των παιδαγωγικών άρθρων του «Κόσμου της 
Ελληνίδος». Η γενική αρχή ότι «...εκείνο που έχει σημασία είναι να γίνη 
καλός άνθρωπος...»719, που συνοψίζει τον παιδαγωγικό προσανατολισμό 
του περιοδικού, αναλύεται και ερμηνεύεται διεξοδικά σε πλήθος άρθρων, 
τα οποία πραγματεύονται κάθε είδους παιδαγωγικό προβληματισμό των 
μητέρων. Θέματα υγείας, διατροφής, φυσιολογίας, ανάπτυξης, σχολικής 
ζωής, κοινωνικής και αντικοινωνικής συμπεριφοράς, παιδικής και 
νεανικής εγκληματικότητας, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, 
επαγγελματικού προσανατολισμού και κατάρτισης, παιδικής και 
εφηβικής ψυχολογίας, αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου, επιλογής 
ψυχαγωγίας, πνευματικής συγκρότησης και μαθητείας, βρίσκουν τη θέση 
τους και εξετάζονται πολύπλευρα, κατά τη διάρκεια των δεκατεσσάρων 
ετών, που περιλαμβάνει η παρούσα έρευνα.  

Βασικός άξονας και κριτήριο αξιολόγησης των παιδαγωγικών 
θεμάτων που διαπραγματεύεται το περιοδικό είναι η δυνατότητά τους να 
συμφωνούν με τις ευαγγελικές αλήθειες. Οποιαδήποτε παιδαγωγική θέση 
αντιτίθεται ή συγκρούεται με τις αρχές του Ευαγγελίου, δεν έχει θέση στις 
σελίδες του. Η ορθότητα και η εγκυρότητα κάθε παιδαγωγικής άποψης 
κρίνεται και σταθμίζεται με κριτήριο τη χριστιανική διδασκαλία. Στόχος 
είναι η καθοδήγηση των παιδαγωγών στην πνευματική καλλιέργεια των 
παιδιών. Με άρθρα, τα οποία είναι αφιερωμένα στην παιδαγωγικά ορθή 
μετάγγιση της πίστης στα παιδιά, η γενικότερη παιδαγωγική προσέγγιση 
του περιοδικού, ανταποκρίνεται στην προσπάθεια διάπλασης 
ολοκληρωμένων χριστιανικών προσωπικοτήτων. Προσπαθεί να 
διαμορφώσει ψυχολογικά άρτιους ανθρώπους και συνειδητούς, 
αγωνιζόμενους, πιστούς χριστιανούς. Ανθρώπους ηθικά ακέραιους και 
πνευματικά ελεύθερους. 
 

  

                                                           
718 Γραμματικού Νίκη, «Από τα φύλλα του ημερολογίου μας. Για μια ανακαίνιση της 

αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.75, Αθήνα, Ιανουάριος 1961, 
σ.8. 

719 Μ.Β.Κ., «Το καθένα με το δικό του ρυθμό», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.74, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1960, σ.289. 
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 3. Η γυναίκα στον επαγγελματικό στίβο 

Η έξοδος της γυναίκας για εργασία εκτός κατοικίας, σε χώρους που 
θεωρούνταν αποκλειστικό ανδρικό προνόμιο, ξεκίνησε από τα μέσα του 
18ου αιώνα, όταν οι μεγάλες επιστημονικές ανακαλύψεις οδήγησαν στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας και στη νέα οργάνωση της οικονομίας720, και 
κορυφώθηκε κατά τη διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι γυναίκες 
τότε κλήθηκαν να αντικαταστήσουν πατέρες, αδελφούς και συζύγους, 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν διάφορες υπηρεσιακές ανάγκες ή να 
προσφέρουν εργατικά χέρια, ώστε να μη νεκρωθεί η οικονομία721. Η λήξη 
του πολέμου κάθε άλλο παρά σήμαινε την επιστροφή της γυναίκας στις 
οικιακές ασχολίες της722 και ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος οδήγησε στην 
αποκορύφωση του φαινομένου της γυναικείας εργασίας εκτός σπιτιού723. 

Στα αμέσως μεταπολεμικά χρόνια, της ανασυγκρότησης και της 
αναδημιουργίας, η γυναίκα καλείται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, ως 
στυλοβάτης της οικογένειας και της κοινωνίας, προσφέροντας τις 
υπηρεσίες και τις ικανότητές της στην οικοδόμηση του νέου κόσμου. Η 
ελληνίδα γυναίκα, που επέδειξε τις πνευματικές και ψυχικές ικανότητές 
της κατά τη διάρκεια του πολέμου δεν αποτελεί αμελητέα ποσότητα στον 
καιρό της ειρήνης724. Η συμμετοχή της σε όλες τις εκδηλώσεις της 
οικονομικής ζωής έγινε καθεστώς ανεγνωρισμένο από την οικογένεια, 
την κοινωνία και το κράτος725. «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» προσεγγίζει το 
ακανθώδες θέμα της επαγγελματικής απασχόλησης των γυναικών εκτός 
κατοικίας, με γνώμονα κυρίως τις νέες συνθήκες της μεταπολεμικής 
περιόδου, που διαμορφώνουν την ελληνική κοινωνική πραγματικότητα, 
αλλά και τις διαχρονικές αλήθειες του Ευαγγελίου. Στα 144 τεύχη που 
αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας έρευνας, συναντάμε άρθρα που 
                                                           

720 Ρ.Σ., «Η εργαζόμενη γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 
1953, σ.27-28. 

721 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.28. 
722 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.16. 
723 Παπακωνσταντίνου Δ. Δώρα, του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, «Η εξωσπιτική 

εργασία της γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, Απρίλιος 1954, σ. 253-254. 
724 Παπακωνσταντίνου Δ. Δώρα, του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, «Η εξωσπιτική 

εργασία της γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, Απρίλιος 1954, σ. 253-254: 
«..Η γυναίκα Ελληνίδα, δεν επιτρέπεται στον αιώνα μας και ύστερα από τις εξετάσεις που 
έδωσε μπροστά σε όλο τον κόσμο τόσο στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όσο και 
στα χρόνια της μαύρης σκλαβιάς, και που περισσότερο εκτιμήθηκαν και αναγνωρίσθηκαν 
οι ψυχικές και πνευματικές της ικανότητες, να θεωρήται “αμελητέα ποσότης”...».  

725 Ρ.Σ., «Η εργαζόμενη γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 
1953, σ.27-28. 
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προσφέρουν τη χριστιανική διάσταση της εργασίας εν γένει, καθώς και 
άρθρα που προσφέρουν το όραμα, τις ελπίδες αλλά και τα προβλήματα 
και τους προβληματισμούς των εργαζόμενων γυναικών.  

 
α) Η χριστιανική – θεολογική διάσταση της επαγγελματικής 

ενασχόλησης της γυναίκας, στον «Κόσμο της Ελληνίδος» 

Στον «Κόσμο της Ελληνίδος», η εργασία καταγράφεται ως δώρο ιερό, 
δοσμένο στον άνθρωπο από τον Δημιουργό του. Ο εργαζόμενος, χωρίς να 
φυγοπονεί και να ζει εις βάρος των άλλων, προσφέροντας την τίμια 
εργασία του με ευσυνειδησία, χωρίς πλεονεξία και αδικία, προσφέρει 
υπηρεσία στον ίδιο τον Θεό, θυσία ευάρεστη και ταυτόχρονα δέχεται τη 
θεϊκή ευλογία726. Ειδικότερα όμως, για τη γυναίκα, η επαγγελματική 
ενασχόληση αποτελεί, σύμφωνα με το περιοδικό, το πεδίο όπου μπορεί να 
αναπτύξει σε ανώτερο βαθμό τις ψυχικές και διανοητικές της δυνάμεις 
και να πραγματώσει τον αληθινό προορισμό της, έχοντας ως ασφαλή 
οδηγό της την Αγία Γραφή. Το Ευαγγέλιο δεν θα της προσφέρει μια 
λεπτομερή και σχολαστική καταγραφή των λεπτομερειών της 
καθημερινότητάς της, όπως «αν πρέπη να καπνίζει τσιγάρο ή να φορά 
κάποτε παντελόνι»727, θα της προσφέρει, ωστόσο, την ευκαιρία να 
επαναπροσδιορίσει τη θέση της στον κόσμο και να βρει τη γνήσια 
αποστολή της.  

Με αφετηρία τη Βιβλική διήγηση της δημιουργίας της γυναίκας, ως 
βοηθού του άντρα728, το περιοδικό υπογραμμίζει ότι η γυναίκα, αφενός δεν 
είναι εξάρτημα του άντρα και αφετέρου δεν αντλεί την αξία της ούτε 
βρίσκει τον προορισμό της, στη μίμηση του. Είναι συμπλήρωμα του άντρα 
και μέσα στο σχέδιο της Οικονομίας του Θεού έχει να επιτελέσει τη δική 
της αποστολή. Η γνήσια θηλυκότητα δεν εκδηλώνεται ως σαγηνευτική 
αδυναμία, κατά το πρότυπο των κινηματογραφικών αστέρων, αλλά ως 
δύναμη, που κατέχει τα πρωτεία της αγάπης, ικανή να κατανοεί και να 
εμψυχώνει και επιφορτισμένη με τη διαίσθηση να βλέπει ό,τι είναι ορατό 

                                                           
726 Καραντώνης Μιχαήλ, «Εργασία, κοινωνία και άνθρωπος», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.159-161. 
727 De Cespedes Abba, διασκευή: Ζαχαρίου Μαρία, «Ένα αιώνιο πεπρωμένο – Κι όμως 

είναι ωραίο να είσαι γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.82, Αθήνα, Οκτώβριος 1961, 
σ.246-247. 

728 Γεν. 2,18: «Καὶ εἶπε Κύριος ὁ Θεός· οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον· ποιήσωμεν 
αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ αὐτόν». 
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μόνο με την καρδιά. Γύρω από τη γυναίκα χτίζεται η «Εστία» και, όταν 
βάζει τις δυνάμεις της στην υπηρεσία της ζωής, είναι σε θέση να κρατάει 
τα ιδανικά, την πίστη, τις πνευματικές αξίες, τη φλόγα της χριστιανικής 
ελπίδας και της λυτρωτικής βοήθειας του Θεού. Όλα εξαρτώνται από το 
ολόψυχο «γένοιτο»729, που μπορεί να βγει από τη γυναικεία καρδιά κατά 
το πρότυπο της Θεοτόκου.730 

Το περιοδικό επιδιώκει να προσφέρει στις αναγνώστριές του την 
πνευματική διάσταση της εργασίας, την οπτική και την προοπτική της 
υπό το πρίσμα του πνευματικού αγώνα και της πνευματικής καλλιέργειας 
και καρποφορίας. Η εργασία είναι στάδιο αγώνων και καλλιέργειας 
αρετών731, ο προσωπικός δρόμος του καθενός για τον ουρανό, ο 
προσωπικός του σταυρός, τον οποίο, αν αποδεχτεί, αν αγαπήσει κι αν τον 
σηκώσει, θα οδηγηθεί στη σωτηρία732. Ειδικότερα για τη γυναίκα, όμως, η 
πνευματική διάσταση της εργασίας εντοπίζεται στην καλλιέργεια των 
αρετών της υπομονής ή της αντίστασης στους πειρασμούς που συναντά. 
Ιδιαίτερα εκείνους τους πειρασμούς, που έχουν να αντιμετωπίσουν οι νέες 
εργαζόμενες κοπέλες, προσπαθώντας να διαφυλάξουν την τιμή και την 
αξιοπρέπεια τους733. Στον πνευματικό αγώνα της γυναίκας, στον χώρο της 
εργασίας της, συγκαταλέγεται ακόμα και η αγάπη, η συμπαράσταση και 
η υπεράσπιση ενάντια στην αδικία, που μπορεί να δείξει στους 
συναδέλφους της734. Γενικότερα η γυναικεία παρουσία στους χώρους 
εργασίας, οφείλει να είναι κατά κύριο λόγο, ευεργετική735: «...Όλα τα 

                                                           
729 Λουκ. 1,38: «εἶπε δὲ Μαριάμ· ἰδοὺ ἡ δούλη Κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ρῆμά σου». 
730 De Cespedes Abba, διασκευή: Ζαχαρίου Μαρία, «Ένα αιώνιο πεπρωμένο – Κι όμως 

είναι ωραίο να είσαι γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.82, Αθήνα, Οκτώβριος 1961, 
σ.246-247. 

731 Χονδρόπουλος Σώτος, «Η περιπλάνηση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.43, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1957, σ.402-404. 

732 Ζαχαρίου Μαρία, «Αγρυπνία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.131, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1966, σ.221-222: «...Όλοι οι δρόμοι καταλήγουν στον ουρανό, έλεγε 
η θεία Ελένη, φτάνει να παραδεχθή και ν’ αγαπήση ο καθένας το δικό του. Τούτος που 
περνάει τώρα, είναι ο δικός της δρόμος. Να σηκώνεται την αυγή, να κάνη τις ίδιες κινήσεις, 
τις ίδιες δουλειές, να στριμώχνεται στις ουρές και τα λεωφορεία, κι ύστερα για ώρες να 
μένη σκυμμένη στη γραφομηχανή. Κι όλα αυτά κάθε μέρα χωρίς ανάπαυλα. Θάπρεπε ν’ 
αγαπήση όλ’ αυτά, που κάνουν τη ζωή της. Αν το κατάφερνε το φορτίο θ’ αλάφρωνε 
πολύ...». 

733 Χονδρόπουλος Σώτος, «Η περιπλάνηση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.43, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1957, σ.402-404. 

734 Σωτηροπούλου Μαρίνα, «Το αίνιγμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.77, Αθήνα, 
Μάρτιος 1961, σ.90-91. 

735 Δημ. Κούκουρα, Η θέση της γυναίκας, σ.19-20: «...η γυναίκα έχει πολλαπλές 
ευκαιρίες για να φανερώσει τη χαρισματική της κατάσταση... όπου υπάρχει πιστή 
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επαγγέλματα είναι καλά, όταν γίνωνται με κέφι, με αξιοπρέπεια, με 
φροντίδα. Παντού η παρουσία της νέας στο επάγγελμα μπορεί και πρέπει 
να γίνεται αισθητή – μια γυναικεία παρουσία που γλυκαίνει, γαληνεύει, 
δίνει χάρι και χαρά, έχει κάποιον αέρα προσφοράς. Και προ πάντων, ας μην 
ξεχνούν οι νέες ότι παντού η παρουσία τους πρέπει να είναι μια ανθρώπινη 
παρουσία...»736. 

Παράλληλα, «ο Κόσμος της Ελληνίδος», απευθύνεται άμεσα και στις 
γυναίκες εργοδότριες, στις κυρίες που η οικονομική κατάσταση της 
οικογενείας τους τούς επιτρέπει να απασχολούν νεαρά κορίτσια στο σπίτι 
τους ως οικιακές βοηθούς, ράπτριες ή ο,τιδήποτε άλλο. Σε άρθρο του 1954 
γίνεται μια ευθεία παρέμβαση με αφορμή τις επιστολές διαμαρτυρίας, 
που το περιοδικό λάμβανε από νεαρά εργαζόμενα κορίτσια, τα οποία 
εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους για την εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή τους 
και τον φόρτο εργασίας που είχαν να διεκπεραιώσουν. Το περιοδικό, 
φέρνοντας το θέμα στη δημοσιότητα, προσπαθεί να καλλιεργήσει τις 
συνειδήσεις των εύπορων κυριών, χωρίς να τις προσβάλει, αλλά με 
λεπτότητα να τις ευαισθητοποιήσει για το θέμα. Τα κορίτσια που έχουν 
στην υπηρεσία τους είναι συνήθως ανειδίκευτα και χωρίς την 
απαιτούμενη πείρα στη δουλειά, αλλά επειδή στην πλειοψηφία τους 
προέρχονται από φτωχές οικογένειες, οι οποίες στηρίζονται σ’ αυτό το 
εισόδημα, οι κυρίες καλούνται να τους φερθούν με αγάπη και κατανόηση: 
«...Ας γίνεται περισσότερο ανθρώπινη η κοινωνία μας. Ας μην αφίνωμε 
πάντα τους νόμους του συμφέροντος να κυβερνούν. Στο κάτω-κάτω είναι και 
χρέος και συμφέρον της κοινωνίας να στηριχθούν τα κορίτσια που 
διαλέγουν τον πιο δύσκολο δρόμο για ν’ ανταπεξέλθουν στη ζωή...»737. Ένα 
χρόνο αργότερα, τον Σεπτέμβρη του 1955 «ο Κόσμος της Ελληνίδος» 
επανέρχεται στο θέμα, με αφορμή την υπόθεση της Σπυριδούλας738, η 

                                                                                                                                                        
γυναικεία παρουσία, ευωδιάζει ο χώρος εργασίας όχι μόνο από επαγγελματική 
ευσυνειδησία, από ακρίβεια στην απόδοση και συνέπεια στην εκτέλεση του καθήκοντος, 
αλλά και από κατανόηση, διάκριση και παραμυθία στις διαπροσωπικές σχέσεις...». 

736 «Οι νέες ανοίγουν δρόμο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.101, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963, σ.208-209. 

737 Μ.Β.Κ., «Εργαζόμενα κορίτσια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, Απρίλιος 
1954, σ.241. 

738 Πρόκειται για την ιστορία της 14χρονης οικιακής βοηθού που τη σιδέρωσαν τα 
αφεντικά της, επειδή νόμιζαν ότι τους έκλεψε: Αρχείο εφημερίδων «Ακρόπολις» και «Η 
Απογευματινή». «Ακρόπολις» φύλλο 17 Αυγούστου 1955, «Η Απογευματινή» φύλλο 23 
Αυγούστου 1955 στην ιστοσελίδα: 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&
ved=0ahUKEwi2q5y859jMAhXhK8AKHQOwAlcQFgg5MAQ&url=https%3A%2F%2Feglima.

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2q5y859jMAhXhK8AKHQOwAlcQFgg5MAQ&url=https%3A%2F%2Feglima.wordpress.com%2F2007%2F02%2F11%2Fspiridula_2%2F&usg=AFQjCNHE7lJ3kMVP59qTUmbp7Ef5FOqaMw
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi2q5y859jMAhXhK8AKHQOwAlcQFgg5MAQ&url=https%3A%2F%2Feglima.wordpress.com%2F2007%2F02%2F11%2Fspiridula_2%2F&usg=AFQjCNHE7lJ3kMVP59qTUmbp7Ef5FOqaMw
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οποία συγκλόνισε την ελληνική κοινωνία της εποχής και υπογραμμίζει 
την ανάγκη της πνευματικής καλλιέργειας των γυναικών-εργοδοτριών: 
«...Κι αν πάρη κανείς τις καλύτερες προϋποθέσεις, πάντα μένει το μεγάλο 
ψυχικό μαρτύριο, που επιβάλλει αυτός ο ίδιος ο θεσμός. Το ξερρίζωμα από 
την οικογένεια και το αίσθημα της δουλείας –ναι, η μοίρα της μικρής 
υπηρετρίας είναι από τις χειρότερες γυναικείες μοίρες... Αλλά στο σημείο 
που σήμερα βρισκόμαστε, περισσότερη καλλιέργεια, περισσότερη 
ανθρωπιά... είναι ίσως η σωστότερη απάντησις. Εκ μέρους των ελληνίδων 
νοικοκυρών ιδίως, γιατί από το δικό τους επίπεδο εξαρτάται η καλή ή κακή 
διαβίωσις των μικρών κοριτσιών που εργάζονται στα σπίτια τους...»739.  

Η καλλιέργεια φωτισμένων συνειδήσεων και η ευσυνειδησία που 
θεμελιώνεται στη χριστιανική αγάπη, αποτελεί εγγύηση για τη 
δημιουργία υγιών κοινωνιών740. Το θέμα της εργασίας και η προσπάθεια 
πνευματικής καλλιέργειας των ανθρώπων που έχουν οικονομική 
ευμάρεια και απασχολούν υπαλλήλους ή εργάτες στις δουλειές τους, 
εντοπίζεται και σε άλλα άρθρα του περιοδικού. Στο τέταρτο μόλις τεύχος 
της κυκλοφορίας του, «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» φιλοξενεί άρθρο, που 
αναφέρεται στην εφαρμογή της εντολής της αγάπης προς όλους καθώς 
και στην κοινή καταγωγή όλων των ανθρώπων από τον ίδιο Πατέρα, 
προκειμένου να υποστηρίξει την ανάγκη του σεβασμού των πλουσίων 
προς τους φτωχούς και προς τους ανθρώπους που απασχολούν στις 
δουλειές τους: «... χρειάζονται... θεμέλια γερά... δεμένα με την χριστιανική 
αγάπη. Με την αγάπη που δίδαξε στους μαθητάς του και στους ανθρώπους 
ο Κύριος… που αισθάνεται κανένας, όχι μόνο για τους δικούς του και τους 
φίλους του, αλλά ακόμη και για τους εχθρούς του. Την αγάπη που ενώνει 
όλους τους ανθρώπους σαν αδέλφια και παιδιά του ίδιου Πατέρα. Μόνο τότε 
θα ημπορή ο καθένας να σκεφθή για τον άλλο ότι έχουν τα ίδια δικαιώματα 
μέσα στη ζωή… θα ευλαβήται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θα σέβεται τα 
δικαιώματα του ανθρώπου, θα εκτιμά την εργασία του άλλου οσοδήποτε 
ταπεινή και αν είναι και θα υπολήπτεται την προσωπικότητα του 
συνανθρώπου του, οσοδήποτε ελάχιστος και αν παρουσιάζεται αυτός μέσα 

                                                                                                                                                        
wordpress.com%2F2007%2F02%2F11%2Fspiridula_2%2F&usg=AFQjCNHE7lJ3kMVP59qTU
mbp7Ef5FOqaMw , προσπελάστηκε στις 14.5.2015. 

739 Μ.Β.Κ., «Και αυτή η φωνή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.21, Αθήνα, Σεπτέμβριος 
1955, σ.337. 

740 Καραντώνης Μιχαήλ, «Εργασία, Κοινωνία και Άνθρωπος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.159-161. 
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στο σύνολον...»741. Ο ίδιος αρθρογράφος προχωρεί ακόμα παραπέρα και 
μιλάει για υποχρέωση του εργοδότη όχι μόνο να ανέχεται τα λάθη και τις 
παραλείψεις των υφισταμένων του, αλλά να διορθώνει, να καθοδηγεί και 
να συμβουλεύει, με αδελφικό ενδιαφέρον. Επιπλέον, η σωστή διαχείριση 
των αγαθών, προς όφελος και υποστήριξη των άλλων, αποτελεί ακόμα 
μια πτυχή της διδασκαλίας τής κατά Χριστόν αγάπης, η οποία πρέπει να 
διαποτίζει τα έργα κάθε χριστιανού, ώστε να γίνει κάποτε 
πραγματικότητα η έλευση της Βασιλείας του Θεού, σύμφωνα με το 
αίτημα της Κυριακής προσευχής742. 

 
β) Κρατική μέριμνα και νομοθεσία 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τη γυναικεία εργασία, στα 
μεταπολεμικά χρόνια της ανασυγκρότησης και της αναδημιουργίας, είναι 
πολλαπλά σε προσωπικό743, κοινωνικό744, ακόμα και διακρατικό745 επίπεδο, 

                                                           
741 Καραντώνης Μιχαήλ, «Εργασία, Κοινωνία και Άνθρωπος», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.159-161. 
742 Καραντώνης Μιχαήλ, «Εργασία, Κοινωνία και Άνθρωπος», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.159-161: «...Μια μόνο διδασκαλία 
πραγματοποιεί την αληθινή ψυχική καλλιέργεια και την πνευματική εξύψωσι και 
τελειοποίησι του ατόμου: η διδασκαλία της κατά Χριστόν αγάπης. Μ’ αυτήν την αγάπη 
πρέπει κάθε χριστιανός να γαλουχήται και αυτή η αγάπη πρέπει νάναι ο πνευματικός 
χυμός του κάθε κοινωνικού εργάτου. Τότε μόνον ο άνθρωπος θα είναι βέβαιος για την 
συγκρότησι της αρμονικής, ειρηνικής και γαληνεμένης Χριστιανικής Πολιτείας και τότε ο 
χριστιανός θα είναι συνεπής εις την περικοπήν της Κυριακής Προσευχής του ‘Ελθέτω η 
Βασιλεία Σου!...’». 

743 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 
1954, σ. 336: «...Είναι σοβαρός παράγοντας ψυχικής ισορροπίας...». 

744 Παπακωνσταντίνου Δ. Δώρα, του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, «Η εξωσπιτική 
εργασία της γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, Απρίλιος 1954, σ. 253-254: 
«...Αν βοηθήσωμε τις γυναίκες ώστε να μπορούν να εργάζωνται εξωσπιτικά όσο πιο 
απερίσπαστες μπορούν απ’ τις τεράστιες δυσκολίες της ζωής, εξυπηρετώντας διάφορες 
οικογενειακές τους ανάγκες, με έργα δημοσίας αντιλήψεως, ώστε να έχουν τον διαθέσιμο 
καιρό ν’ αναπτύξουν τις ψυχικές και πνευματικές τους ικανότητες, τότε θα δούμε αν ξέρη 
να εργάζεται και τι είναι σε θέσι ν’ αποδώση. Χωρίς τις παραπάνω προϋποθέσεις, η 
ωφέλεια από την εξωσπιτική εργασία είναι κατά ένα μεγάλο ποσοστό αρνητική.». 

745 Frances E. Moran M. A., LL.D. Καθηγήτρια Νομικής του Πανεπιστημίου του 
Δουβλίνου, «Από τη δράσι των Συνδέσμων Επιστημόνων Γυναικών», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 1954, σ.335: «...Οπουδήποτε κι αν μετέβην, εύρον τας 
επιστήμονας γυναίκας να διαδραματίζουν ένα σοβαρόν ρόλον εις την ζωήν της κοινότητος 
και της χώρας των, πιστεύω δε απολύτως ότι αι επιστήμονες γυναίκες όλου του κόσμου 
εργάζονται διά την πραγμάτωσιν των σκοπών της Διεθνούς Συνομοσπονδίας Επιστημόνων 
Γυναικών και μέσω της αμοιβαίας βοηθείας, επιδιώκουν την ανάπτυξιν του πνεύματος 
κατανοήσεως και των αισθημάτων συμπαθείας μεταξύ των λαών...». 
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όμως η επίσημη ελληνική μεταπολεμική πολιτεία υστερεί κατά πολύ στις 
παροχές της προς την εργαζόμενη γυναίκα746. Παρόλο που η γενική αρχή 
και πίστη είναι ότι η γυναίκα, και ειδικά τα νέα κορίτσια της 
μεταπολεμικής εποχής, έχουν όλες τις ικανότητες και τις προϋποθέσεις 
να διαπρέψουν και να αναδειχθούν σε οποιοδήποτε επάγγελμα κι αν 
επιλέξουν, οι συνθήκες στην ελληνική εργασιακή πραγματικότητα 
εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά δύσκολες γι’ αυτές747. Η σχετική 
νομοθετική μέριμνα για την εργασία στη μεταπολεμική Ελλάδα για το 
γυναικείο φύλο, ενώ επέφερε κάποια βελτίωση στη θέση της εργαζόμενης 
γυναίκας, η έλλειψη αυστηρού κρατικού ελέγχου για την εφαρμογή των 
διατάξεων του νόμου, οδηγούσε σε βάναυσες καταστρατηγήσεις του και 
καθιστούσε ακόμα πιο δύσκολη τη θέση των εργαζομένων γυναικών748. Η 
κρατική μέριμνα για την εργαζόμενη Ελληνίδα και η βελτίωση της θέσης 
της είναι από τα θέματα που «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» συχνά 
πραγματεύεται σε άρθρα του, που αφορούν είτε στην ελληνική 
πραγματικότητα749 είτε παρουσιάζουν καλά παραδείγματα του 
εξωτερικού750. Στόχος των συγκεκριμένων άρθρων ήταν η επιλογή της 
                                                           

746 Παπακωνσταντίνου Δ. Δώρα, του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, «Η εξωσπιτική 
εργασία της γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, Απρίλιος 1954, σ. 253-254: 
«...Είναι ανάγκη να της δοθή χέρι βοηθείας και να οδηγηθή ώστε να βρη τον πραγματικό της 
δρόμο. Να ενισχυθή ώστε να μπορέση να καλλιεργήση τα φυσικά κι επίκτητα χαρίσματά 
της. Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά η ανάγκη αυτή είναι επιτακτικώτερη. Γιατί 
ύστερα από τόσες ανείπωτες καταστροφές που μας άφησε ο πόλεμος και που θα πρέπη ν’ 
αναδημιουργηθούμε αρχίζοντας από το άλφα, θα είναι πραγματικά ασυγχώρητο αν όχι 
εγκληματικό, να μην επωφεληθούμε απ’ την ευκαιρία και δεν κάνομε κάτι καλό και όσο το 
δυνατό τέλειο. Αν μέσα στο γενικό πρόγραμμα της ανασυγκροτήσεως μας, δεν θάχη την 
καλλίτερη θέσι η γυναίκα. Δεν είναι αρκετό να λέμε πως απ’ αυτή μόνο εξαρτώνται τα 
γερά θεμέλια της οικογενείας και της κοινωνίας και έπειτα ν’ αφίνεται ο στυλοβάτης αυτός 
στην τύχη του και να χάνονται οι ικανότητες του, σ’ έναν απελπισμένο αγώνα χωρίς οι 
κόποι να είναι το ίδιο ανάλογοι με το αποτέλεσμα και πάνω απ’ όλα αυτά, να δέχεται τη 
μομφή πως δεν είναι ικανή για σπουδαία ούτε μεγάλα πράγματα...». 

747 Το πινέλλο, «Μόνον διά άρρενας...», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.107, Αθήνα, 
Μάρτιος 1964, σ.93, άρθρο που σχολιάζει αρνητικά τον παραγκωνισμό των γυναικών από 
διαγωνισμούς για κάλυψη θέσεων εργασίας και τον αποκλεισμό τους απ’ αυτή, με χρήση 
διάφορων προφάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρόβλημα με το ζήτημα 
χορήγησης αδειών κύησης και τοκετού, τη στιγμή που χορηγούνται μακροχρόνιες άδειες 
στους άντρες, για το ιερό καθήκον της εκπλήρωσης της στρατιωτικής τους θητείας. 

748 Ρ.Σ., «Η εργαζόμενη γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 
1953, σ.27-28 όπου δίνεται ένα σύντομο ιστορικό της γυναικείας εργασίας στην Ελλάδα 
καθώς και η σχετική νομοθεσία.  

749 Ρ.Σ., «Η εργαζόμενη γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 
1953, σ. 27-28. 

750 Caloz René, «Σπίτι για εργαζόμενες μητέρες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.9, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος 1954, σ. 410. 
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γυναίκας να εργαστεί εκτός σπιτιού, να αποτελεί θετικό παράγοντα για 
τη ζωή της, τη ζωή της οικογένειάς της και της κοινωνίας γενικότερα751. 

Όποια κι αν είναι η επαγγελματική ενασχόληση των γυναικών, η 
κύρια αναζήτηση και προσφορά του «Κόσμου της Ελληνίδος» έγκειται 
στην προσέγγιση και προβολή των κοινωνικών προβλημάτων και 
φαινομένων, καθώς και του προβληματισμού που προέκυπτε στην 
αναζήτηση λύσεων και διεξόδων, υπό το φως της χριστιανικής 
διδασκαλίας. Οι νόμοι του κράτους είναι πάντα επισφαλείς στην τήρησή 
τους και αφήνουν πολλά περιθώρια αδικιών και πονηρίας. Η καλλιέργεια 
των συνειδήσεων, τόσο των εργαζομένων, όσο και των εργοδοτών, ο 
εμποτισμός τους με τις αρχές του Ευαγγελίου, υπηρετούν το όραμα της 
νέας Ελλάδας και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη και 
ευδαιμονία752. 

 
γ) Η γυναίκα μπροστά στην επιλογή επαγγέλματος - Προϋποθέσεις, 

κριτήρια και κίνητρα επιλογής 

Η σωστή επιλογή του επαγγέλματος που κάθε γυναίκα θα 
ακολουθήσει, αποτελεί εξίσου σημαντικό αντικείμενο προβληματισμού 
για τον «Κόσμο της Ελληνίδος». Η Βιβλική διήγηση προσφέρει, για μια 
ακόμα φορά, την πυξίδα στην πορεία αυτής της αναζήτησης. Τα ιδιαίτερα 
χαρίσματα, με τα οποία προίκισε ο Θεός τη γυναίκα από τη στιγμή της 
δημιουργίας της, τής έδωσαν τα πρωτεία στην αγάπη και την 
τρυφερότητα. Μ’ αυτά τα εφόδια η γυναίκα καλείται, διά μέσου των 
αιώνων να βρει τον προορισμό της και να υπηρετήσει την αποστολή της. 
Οι πόλεμοι και οι επαναστάσεις των πρώτων πενήντα χρόνων του 20ου 
αιώνα, κλόνισαν τις αξίες του παλαιού πολιτισμού κι έφεραν στο 
προσκήνιο ένα νέο τύπο γυναίκας, που πήρε παντού τη θέση της. Το 
περιοδικό βλέπει ως μια ιδιαίτερη εύνοια της Θείας Πρόνοιας την 
τεράστια θέση και την ευρεία εξάπλωση της γυναικείας παρουσίας μέσα 
στον σύγχρονο κόσμο. Τη στιγμή που το ανδρικό πνεύμα, μετά το πέρας 
δύο καταστροφικών παγκοσμίων πολέμων, οδηγεί τον κόσμο στον 
απάνθρωπο κύκλο της μηχανής, της ταχύτητας και των ποικίλων υλικών 

                                                           
751 Παπακωνσταντίνου Δ. Δώρα, του Εθνικού Συμβουλίου Ελληνίδων, «Η εξωσπιτική 

εργασία της γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, Απρίλιος 1954, σ. 253-254. 
752 Καραντώνης Μιχαήλ, «Εργασία, Κοινωνία και Άνθρωπος», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, Φεβρουάριος 1954, σ.159-161. 
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δυνατοτήτων του τεχνικού πολιτισμού, η γυναίκα εκπληρώνει τον 
προορισμό της προσφέροντας τη γλυκύτητα και τη ζεστασιά, το φως και 
τη ζωή, με τα οποία την κόσμησε ο Δημιουργός της. Όταν το βλέμμα της 
αναπαύεται στον Θεό, η ίδια γίνεται ο δρόμος που οδηγεί στην 
αποκάλυψη του Παραδείσου.753 

Ως εντολοδόχος του Θεού, η σύγχρονη γυναίκα, το πρώτο που οφείλει 
να διαφυλάξει είναι η γνήσια θηλυκότητα του πνεύματος και της καρδιάς 
της. Αν κατορθώσει να κυριαρχήσει του ματαιόδοξου πειρασμού της 
μίμησης του άνδρα754, θα καταφέρει να φανεί αντάξια των περιστάσεων 
του καιρού της και να ανταποκριθεί στον αληθινό προορισμό της, με τους 
καινούργιους τρόπους ζωής, στην εποχή των δορυφόρων και των 
συνταρακτικών επιστημονικών ανακαλύψεων.755 

Επειδή λοιπόν στη γυναικεία φύση και ιδιοσυγκρασία αρμόζει η 
προσφορά, η αγάπη και η θυσία, «Ο Κόσμος της Ελληνίδος» πρεσβεύει 
ότι, οι περιστάσεις, που προσφέρει η μεταπολεμική εποχή στη γυναίκα,  
της δίνουν την ευκαιρία να παίξει ένα σπουδαίο κοινωνικό ρόλο756, 
επιλέγοντας εκείνα τα επαγγέλματα757 που συμβάλλουν στην 

                                                           
753 De Cespedes Abba, διασκευή: Ζαχαρίου Μαρία, «Ένα αιώνιο πεπρωμένο – Κι όμως 

είναι ωραίο να είσαι γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.82, Αθήνα, Οκτώβριος 1961, 
σ.246-247. 

754 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.266-167: «...Είναι ήδη πολύ συνηθισμένο το γεγονός ότι η 
γυναίκα κατ’ αρχήν ασκεί ένα επάγγελμα και έπειτα γίνεται σύζυγος ή ερωμένη. Το 
επάγγελμά της την καθιστά ανεξάρτητη και οι ηθικοί και θρησκευτικοί περιορισμοί 
εξαφανίζονται με την κατάπτωση της αστικής εστίας... Η γυναίκα κερδίζει τη ζωή της 
και, ακόμη και στον έρωτα, γλιστρά προς τον ανδρικό τρόπο ζωής, απ’ όπου κάθε 
πνευματική σημασία απουσιάζει.... Η γυναίκα παίρνει αμέσως τις αρρώστιες του ανδρός˙ 
το δόλωμα και το θέλγητρο της ηδονής... Η ανάγκη της ισότητος κάνει τη γυναίκα 
επιθετική, την τοποθετεί σε θέση ανταγωνισμού. Η γυναίκα διασπά τον άνδρα, αλλά το 
δυναμικό της συμπαθείας της, ειδικά γυναικείο, εξαντλείται και κινδυνεύει να χάση τη 
φύση του. Παρουσιάζεται μια υερβολική και πολύ σοβαρή εκτροπή από την ενσωμάτωση 
της γυναίκας στον κόσμο του ανδρός, κατά τις στιγμές της καταπτώσεως του...». 

755 De Cespedes Abba, διασκευή: Ζαχαρίου Μαρία, «Ένα αιώνιο πεπρωμένο – Κι όμως 
είναι ωραίο να είσαι γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.82, Αθήνα, Οκτώβριος 1961, 
σ.246-247. 

756 Καρανικόλα Καλλιόπη, Επόπτρια Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας, «Γυναικεία 
επαγγέλματα, Κοινωνικά λειτουργήματα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.84, Αθήνα, 
Δεκέμβριος 1961, σ.304-305. 

757Τα γυναικεία κοινωνικά επαγγέλματα που προτείνονται είναι της αδελφής 
νοσοκόμας, της κοινωνικής λειτουργού, της επισκέπτριας αδελφής, της μαίας, της 
νηπιαγωγού, της διδασκάλισσας οικοκυρικής και της διδασκάλισσας προβληματικών 
παιδιών, βλ.:  Καλογήρου Κ., «Γυναικεία Κοινωνικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.39, Αθήνα, Μάιος 1957, σ.213-218. 
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καλλιέργεια και άνθιση αυτών των ιδιαίτερων γυναικείων χαρισμάτων758: 
«...τα κοινωνικά γυναικεία επαγγέλματα αναφέρονται περισσότερο στην 
«διανόηση της καρδιάς» και λιγώτερο στην καθαρά πνευματική διανόηση... 
σας ανοίγουν το δρόμο για να κινητοποιήσετε τα διαισθητικά σας 
χαρίσματα... της μεγαλοψυχίας σας, της αφοσιώσεως σας, της 
συγκεκριμένης αισθήσεως που έχετε για την πραγματικότητα της ζωής... 
σας δίνουν την ευκαιρία ν’ αφίσετε ν’ ανθίση η γυναικεία σας 
προσωπικότητα. Σας εξασφαλίζουν εν συνεχεία μια σταθερά απασχόληση 
σ’ έναν τομέα που δεν απειλείται από ανεργία...  αν οι ικανότητες μας είναι 
ο ένας παράγων που πρέπει να καθορίζει την εκλογή του επαγγέλματός 
μας, η εξυπηρέτησις του συνανθρώπου μας που μπορούμε να πετύχουμε 
μέσω αυτών των επαγγελμάτων είναι ένας δεύτερος παράγων...» 759. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, για τους αρθρογράφους του 
περιοδικού, η επιτυχής επαγγελματική επιλογή κάθε γυναίκας, εξαρτάται 
από την εναρμόνισή της με τα γενικά χαρακτηριστικά του φύλου της. 
Ταυτόχρονα όμως, υπαγορεύεται και από την εξατομικευμένη και 
εντελώς προσωπική κλήση του Θεού σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε γυναίκα 
χωριστά και  θεμελιώνεται στην αγάπη Του για τα πλάσματά Του και 
στην ποικιλία των έργων Του760. Το περιοδικό εκτιμά ότι, όταν η γυναίκα 
παίρνει υπεύθυνη θέση μέσα στη ζωή, είναι ικανή να αναλαμβάνει με 
θάρρος τις ευθύνες που απορρέουν απ’ αυτή. Γυναίκες με πίστη, όταν 
έρχονται αντιμέτωπες με δυσκολίες  στη ζωή και την οικογένειά τους, δεν 
διστάζουν να ασκήσουν τα πιο δύσκολα και απαιτητικά επαγγέλματα761. 
Ωστόσο, τα κίνητρα επιλογής πρέπει πάντα να είναι σαφή, ξεκάθαρα και 

                                                           
758 Ευδοκίμωφ, Η γυναίκα, σ.266: «...Η ίδια επαγγελματική αγωγή νοθεύει τη 

γυναικεία φύση και η διδασκαλία της ισότητος κολακεύει, αλλά δεν δίνει καμιά αληθινή 
μόρφωση, ικανή να οδηγήση τη γυναίκα ως γυναίκα μέσα στην ανδρική κοινότητα...». 

759 Καλογήρου Κ., «Γυναικεία Κοινωνικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.39, Αθήνα, Μάιος 1957, σ.213-218. 

760 Α.Κ., «Ποιος πρέπει να υποχωρήση;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.112, Αθήνα, 
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.282-283: «...το σεβόμαστε... η ποικιλία των τύπων 
και των χαρακτήρων, η ποικιλία των έργων του Θεού. Ο Θεός έφτιαξε τέτοιες γυναίκες κι 
αλλοιώτικες γυναίκες, όπως έφτιαξε τέτοιους άνδρες κι αλλοιώτικους άνδρες... Ας μη 
στενεύουμε την οπτική μας γωνία. Υπάρχει χώρος για όλους στον κόσμο. Κάθε πλάσμα του 
Θεού, φθάνει να μην έχει υποστή διαστρέβλωσι από επιδιώξεις ψεύτικες που πηγάζουν από 
πιθηκισμούς και σνομπ νοοτροπίες, έχει τη χάρι του, την ομορφιά του, αλλά και το ρόλο 
του... υπάρχει μόνο μια εντελώς προσωπική λύση για τον καθένα που δεν μπορεί να του την 
δώση καμμιά συνταγολογία...». 

761 Δαράκη Λ. Πέπη, «Η γυναίκα στη θάλασσα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.19, 
Αθήνα, Ιούνιος 1955, σ. 256-257.  
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συνειδητά. Να μην αποτελούν καρπό της επιρροής άλλων ανθρώπων762 , 
αλλά προσφορά μιας καρδιάς, που έχει βρει τον προορισμό και την 
αποστολή της763, χωρίς να υποτιμάται η οικονομική άνεση, που προσφέρει 
ένα επάγγελμα, αλλά και χωρίς ο οικονομικός παράγοντας να αποτελεί 
το μοναδικό κριτήριο επιλογής764. 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» στοχεύει σ’ έναν ενεργό και καθοδηγητικό 
ρόλο στη ζωή των αναγνωστριών του. Η προσπάθεια του περιοδικού να 
βοηθήσει κάθε Ελληνίδα να βρει την αποστολή της στον δικό της τομέα, 
δηλώνεται με σαφήνεια765 και διατυπώνεται ποικιλότροπα στα άρθρα του: 
«... Δεν μπορεί την υπόθεση αυτή να την κυβερνά η τύχη. Θέλουμε να σας 
βοηθήσουμε να βρήτε τον δρόμο που ανταποκρίνεται στις ικανότητες σας, 
στις κλίσεις σας, στα ενδιαφέροντά σας... να σας ανοίξουμε μια 
σταδιοδρομία που θα βρίσκεται σε αρμονία με την όλη σας 
προσωπικότητα...»766.  

 
δ) Σπουδές και μόρφωση - Η νέα μορφή της προίκας 

Οι σαρωτικές αλλαγές που επέφερε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος σε 
όλους τους τομείς της ζωής, αποτυπώνονται ανάγλυφα στην αλλαγή της 
νοοτροπίας767 σχετικά με τη θέση και την προοπτική της γυναίκας στην 

                                                           
762 Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.51, Αθήνα, Μάιος 

1958, σ. 336. 
763 Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1954, σ. 335. 
764 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 

1954, σ. 336: «...Η εκλογή επαγγέλματος, ακόμα και για τις γυναίκες, είναι ένα πολύ σοβαρό 
θέμα που πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες κλίσεις, τα ταλέντα και τις 
ικανότητες, και να στηρίζεται στην οικονομική άνεση που προσφέρει, αλλά όχι μόνο σ’ 
αυτή...». 

765 Μ.Β.Κ., «Για τις νέες επιστήμονες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.8, Αθήνα, Ιούνιος 
1954, σ.338: «... Γι’ αυτό μοχθεί και το περιοδικό μας, για να βοηθήση κάθε Ελληνίδα να βρη 
την αποστολή της, σαν εργάτις προόδου και πολιτισμού, στο δικό της τομέα...». 

766 Καλογήρου Κ. «Γυναικεία Κοινωνικά Επαγγέλματα στην Ελλάδα», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.39, Αθήνα, Μάιος 1957, σ.213-218. 

767 Τα κατάλοιπα της νοοτροπίας παλαιότερων εποχών δεν είχαν εκλείψει διά μιας 
από την ελληνική κοινωνία του 1950 και του 1960, παρότι οι εξελίξεις και οι αλλαγές 
ήταν ραγδαίες. Το περιοδικό καταγράφει και καυτηριάζει απόψεις και περιστατικά που 
εκφράζουν τέτοιες νοοτροπίες. Βλ.: Σπήλιου Δ.Κ., «Ένα τραπεζομάντηλο», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.138, Αθήνα, Απρίλιος 1967, σ.126-127, όπου εξιστορείται ο αγώνας μιας 
νέας, με προσευχή, πόνο και κλάμα, προκειμένου να πείσει τον πατέρα της να της 
επιτρέψει να σπουδάσει. Ανάλογο είναι και το σχόλιο που διατυπώνεται στη στήλη «Από 
τη ζωή του μηνός–Απόψεις», για την προκατάληψη, που ταλανίζει την ελληνική 
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κοινωνία768. Η νέα γυναίκα της μεταπολεμικής εποχής έχει εξασφαλίσει 
το προνόμιο της πρόσβασης στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, 
αφήνοντας πίσω της το σκοτάδι της αγραμματοσύνης, που συντρόφευε τη 
γυναίκα περασμένων εποχών769. Είναι κάτοχος πανεπιστημιακής 
μόρφωσης και καλλιεργεί το πνεύμα και τα ταλέντα της. Μπορεί πια να 
εισχωρεί στα βάθη της επιστήμης και να κατακτά τα μυστικά της. Αυτό 
αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της από τη γυναίκα της περασμένης μόλις 
γενιάς, η οποία έπαιρνε «... μια κάποια μόρφωσι περιμένοντας νάρθη η 
ημέρα που με την “προίκα” της θ’ αγόραζε κάποιον... “αφέντη”...»770. 

Το θέμα της προίκας, που επιβιώνει ακόμα, τα χρόνια μετά τον 
πόλεμο771, τόσο στο αστικό όσο και στο αγροτικό-επαρχιακό κοινωνικό 
περιβάλλον772, σχολιάζεται σε άρθρα του «Κόσμου της Ελληνίδος», με 
διάφορες αφορμές773. Το περιοδικό αναγνωρίζει την αναγκαιότητα της για 

                                                                                                                                                        
κοινωνία, σχετικά με το φύλο του παιδιού που πρόκειται να γεννηθεί και τον αγώνα που 
κάθε μητέρα πρέπει να κάνει στο περιβάλλον της για να ξεπεραστεί, Μ.Β.Κ., «Αγόρι ή 
κορίτσι;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.34, Αθήνα, Δεκέμβριος 1956, σ.433: «...δεν είναι 
απλό να ξερριζωθούν προκαταλήψεις αιώνων. Κι όσο κι αν θεωρή κανείς τον εαυτό του να 
έχη ξεπεράσει μερικές τέτοιες σκουριές, στο βάθος δεν φθάνει να είναι απόλυτα 
απηλλαγμένος απ’ αυτές. Όμως όλοι το καταλαβαίνουμε πόσο δεν στέκει καμμιά 
προτίμησις σχετικά με το φύλο του παιδιού, που πρόκειται να γεννηθή. Και είναι γνωστό 
πόσο κακό μπορούν να κάνουν ασυνείδητα οι γονείς στο παιδί τους έχοντας μια τέτοια 
διάθεσι. Μια προσπάθεια λοιπόν χρειάζεται... που θα την αναλάβουμε οι γυναίκες και 
μητέρες για μας τις ίδιες πρώτα, για να τη μεταδώσουμε στους πατέρες των παιδιών μας 
και στο περιβάλλον έπειτα.». 

768 Βαρβαρρήγου Δ. Ρούλα, «Είναι μια κάποια λύσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.123, Αθήνα, Νοέμβριος 1965, σ.285 «...Στα είκοσι πέντε χρόνια που ακολούθησαν τον 
τελευταίο πόλεμο όλα άλλαξαν. Ιδία η νοοτροπία των ανθρώπων. Η κοπέλλα... 
μορφώνεται, εργάζεται, αντιμετωπίζεται και συναγωνίζεται τους άνδρες σε όλους τους 
τομείς... Απέκτησε ‘προσωπικότητα’. Έμπρακτα απέδειξε πως είναι για όλα ικανή...». 

769 Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου Β., «Η επιστήμων γυναίκα στο στίβο της ζωής 
Α΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ.55-57. 

770 Βαρβαρρήγου Δ. Ρούλα, «Είναι μια κάποια λύσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.123, Αθήνα, Νοέμβριος 1965, σ.285. 

771 Η επίσημη και νομοθετικά κατοχυρωμένη κατάργηση της προίκας έγινε μόλις το 
1983 με την ισχύ του νόμου 1329/83 που όριζε ότι και οι δύο σύζυγοι υποχρεώνονται να 
συμβάλλουν, ανάλογα με τις δυνάμεις τους στην αντιμετώπιση των αναγκών της 
οικογένειας, στο πλαίσιο της ισότητας. 

772 Μ.Β.Κ., «Υπέροχη καινοτομία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.30, Αθήνα, Ιούνιος 
1956, σ.241-242: «...πολλοί γάμοι δεν γίνονται διότι λείπει η προίκα, ότι πολλά κορίτσια 
μένουν με το παράπονο της αδικίας, πολλοί γονείς βρίσκονται στο αδιέξοδο όταν τα 
κορίτσια τους μεγαλώνουν. Στα χωριά μας η γέννησις κοριτσιού εξακολουθεί να θεωρήτε 
κατάρα και φθάνομε να μιλάμε για τρέλλα όταν γάμοι αποφασίζωνται χωρίς βάσεις 
οικονομικές...». 

773 Μ.Β.Κ., «Υπέροχη καινοτομία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.30, Αθήνα, Ιούνιος 
1956, σ.241-242 και Μ.Β.Κ., «Και η συνέχεια», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.30, Αθήνα, 
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την στήριξη των νέων κοριτσιών και των οικογενειών τους και το 
εκφράζει έμπρακτα774, χαιρετίζοντας όποιες προσπάθειες γίνονται προς 
αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, αναγνωρίζει την προίκα ως αξία ή απαξία 
ανάλογα με τη χρήση της και εντοπίζει τη λύση των προβλημάτων που 
δημιουργούνται εξαιτίας της, μόνο στην υπέρβασή της775. Θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι η τοποθέτησή του περιοδικού είναι αρνητική απέναντι σ’ 
αυτό το θεσμό, εφόσον υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει η αρχή, ώστε να 
δημιουργηθούν όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να κατορθώσει η 
ελληνική οικογένεια να φέρει σε πέρας την αποστολή της, χωρίς την 
καταβολή προίκας776.  

Σύμφωνα με το περιοδικό, η υπερνίκηση και η υπέρβαση του θεσμού 
της προίκας, δεν μπορεί να προέλθει παρά μόνο από την πιστότητα στις 
πνευματικές αξίες. Η ιεράρχηση των αξιών, η λιτότητα του βίου, που 
πρεσβεύει ο χριστιανικός κανόνας ζωής και η έμπρακτη αλληλεγγύη 
μεταξύ των οικογενειών, εντός των πλαισίων της σύγχρονης 
εκκλησιαστικής δράσης, αποτελούν μερικές μόνο, ενδεικτικές, μορφές 
πνευματικής αντιμετώπισης του εν λόγω θεσμού777. Προς την ίδια 
κατεύθυνση βρίσκεται και η άποψη που συνοψίζεται στη θέση ότι, το 
θεμέλιο κάθε γάμου, ο ακρογωνιαίος λίθος778 της ζωής, που στερεώνει τις 
σχέσεις και ευλογεί τα νέα ζευγάρια, είναι μόνο ο Χριστός779. Η προίκα 

                                                                                                                                                        
Ιούνιος 1956, σ.241-242 και Μ.Β.Κ., «Παρά τις δυσκολίες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.30, Αθήνα, Ιούνιος 1956, σ.241-242 όπου παρουσιάζεται το πρόγραμμα 
προικοδότησης άπορων κορασίδων , που είχε την αρχή του στην «αλληλεγγύη της 
ελληνικής οικογένειας», με την στήριξη του Βασιλιά, του Αρχιεπισκόπου, της Εθνικής 
Τράπεζας και του «Κόσμου της Ελληνίδος». 

774 Μ.Β.Κ., «Παρά τις δυσκολίες», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.30, Αθήνα, Ιούνιος 
1956, σ.241-242: «...Είμαστε βέβαιοι ότι οι αναγνώστριες του Κόσμου της Ελληνίδος θα 
εκτιμήσουν και θα βοηθήσουν αυτό το έργο... η προσπάθεια των προικοδοτήσεων σημαίνει 
ακόμη την αρχή μιας καινούργιας εποχής, για την οποία θέλει να εργασθή και το περιοδικό 
μας με όλες του τις δυνάμεις.». 

775 Χαρακιάδη Π., επιμέλεια, «Σύνοψις των πορισμάτων Θ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.53, Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.397-399. 

776 Μ.Β.Κ., «Με αφορμή την προικοδότηση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.37, Αθήνα, 
Μάρτιος 1957, σ.97-98. 

777 Χαρακιάδη Π., επιμέλεια, «Σύνοψις των πορισμάτων Θ΄», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.53, Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.397-399. 

778 Ψαλμ. 117,22: «λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν 
γωνίας·» και Ματθ. 21,42: «λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς, 
Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου 
ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν;». 

779 Νησιώτης Ν., «Ένα Κερκυραϊκό προικοσύμφωνο του 1521», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.41, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957, σ.309-310. 
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πρέπει να υπερνικηθεί «για να λείψη η αγωνία της!»780 κι αυτό είναι 
εφικτό, μόνον αν η θεώρηση της ζωής και των προβλημάτων της γίνει με 
κριτήρια τις πνευματικές αξίες και την εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του 
Θεού, που δεν εγκαταλείπει τα πλάσματά Του, αλλά προσφέρει στους 
δύσκολους καιρούς πλούσιες διεξόδους781. Υπογραμμίζεται η ομορφιά και 
η αξιοπρέπεια της ολιγάρκειας και της λιτότητας, ως έκφραση 
σεμνότητας και απλότητας, σε κάθε στιγμή του ανθρώπινου βίου. Αρετές 
που συντελούν ώστε ο άνθρωπος να κατορθώνει να εστιάζει στα 
ουσιαστικά και σοβαρά θέματα της ζωής και να μη διασκορπίζεται στην 
πολυπραγμοσύνη782.   

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» ωστόσο, εκφράζοντας τη νέα τάση της 
εποχής, προσανατολίζει τις αναγνώστριες του και σε μια άλλη θεώρηση 
της έννοιας της προίκας, σαφώς ευρύτερη. Για τα νέα κορίτσια της 
μεταπολεμικής εποχής, προίκα συνιστούν τα κάθε είδους προσόντα, που 
αποκτούν μέχρι τη στιγμή του γάμου τους783. Η μόρφωση, οι 
επαγγελματικές γνώσεις, οι δεξιότητες, η δουλειά τους, είναι κεφάλαια 
στη ζωή μιας γυναίκας784, τα οποία αφενός κόστισαν σε χρήμα για να 
αποκτηθούν, αφετέρου μπορούν να αποτελούν πηγές εισοδήματος, 
ξεπερνώντας έτσι την έλλειψη της προίκας785, στην παραδοσιακή μορφή 
της. 

Τα αίτια και τα κίνητρα επομένως, που ωθούν μια γυναίκα στον 
επαγγελματικό στίβο, κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών χρόνων 

                                                           
780 Μ.Β.Κ., «Με αφορμή την προικοδότηση», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.37, Αθήνα, 

Μάρτιος 1957, σ.97-98. 
781 Χαρακιάδη Π., Επιμέλεια, «Η προίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.48, Αθήνα, 

Απρίλιος 1958, σ.153-155. 
782 Μ.Β.Κ., «Γιατί όχι κι’ εμείς;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.23, Αθήνα, Νοέμβριος 

1955, σ.433-434. 
783 Χαρακιάδη Π., Επιμέλεια, «Η προίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.48, Αθήνα, 

Απρίλιος 1958, σ.153-155. 
784 Ανωνύμου, «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.4, 

Αθήνα, φεβρουάριος 1954, σ.192: «...είναι ακόμα πολύ νωρίς κι αυτές οι συζητήσεις με τη 
μητέρα σας δεν κάνουν παρά να σας στεναχωρούν και τις δυο... Είναι ένα δράμα γι’ αυτόν. 
Όχι για σας. Δεν έχετε προίκα; Μην ξεχνάτε ότι οι αποδοχές μιας δακτυλογράφου είναι 
αρκετά σεβαστές. Χωρίς προίκα! Τι λες εκεί... Έχετε ήδη αρέσει χωρίς προίκα και θα 
αρέσετε ακόμη. Είσθε 17 χρονών, η ηλικία που γελά κανείς, τραγουδά και φυσικά μαθαίνει 
ένα επάγγελμα, το δίχως άλλο.». 

785 Μ.Β.Κ., «Υπέροχη καινοτομία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.30, Αθήνα, Ιούνιος 
1956, σ.241-242. 
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ποικίλουν. Για κάποιες υπαγορεύονται από λόγους βιοποριστικούς786, 
ποικίλων οικογενειακών αναγκών787, αλλά και για ένα μεγάλο ποσοστό 
του γυναικείου πληθυσμού, ανιχνεύονται στην επιθυμία τους για 
προσωπική καταξίωση και χειραφέτηση: «... Σήμερα πια δεν υπάρχουν 
καλομαθημένα κορίτσια που μετά το Γυμνάσιο μένουν στο σπίτι και 
ετοιμάζουν την προίκα... Έχουν για το μέλλον τους πολύ πρακτικές και 
ξάστερες σκέψεις... ‘Φυσικά, θέλουμε να πανδρευτούμε αργότερα, αλλά 
θέλομε πρώτα να κάνωμε κάτι μόνες μας’...»788.  

 
ε) Καριέρα ή μητρότητα; Η εργαζόμενη μητέρα 

Η χριστιανική διδασκαλία και η εφαρμογή της στη σύγχρονη ζωή 
αποτελεί για τον «Κόσμο της Ελληνίδος» το αίτημα, στο οποίο καλείται να 
ανταποκριθεί. Ο γενικότερος, θεωρητικός προβληματισμός αλλά και τα 
άμεσα πρακτικά προβλήματα, που προκύπτουν από την έξοδο στην 
αγορά εργασίας της συζύγου και μητέρας, προσεγγίζονται από το 
περιοδικό, με γνώμονα τις νέες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις 
Ευαγγελικές αρχές.  

Με στόχο το συνταίριασμα της μορφής ζωής που αρμόζει στο παρόν, 
χωρίς να προδίδεται το αιώνιο789, η εργαζόμενη γυναίκα, σύμφωνα με το 
περιοδικό αποβλέπει στην επιτυχή σύζευξη έγγαμου βίου και 
επαγγελματικών υποχρεώσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τόσο η κάθε 
γυναίκα σε προσωπικό επίπεδο, όσο και η ελληνική μεταπολεμική 
κοινωνία γενικότερα, να έρχονται αντιμέτωπες με μια σειρά από 

                                                           
786 Δαράκη Λ. Πέπη, «Η γυναίκα στη θάλασσα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.19, 

Αθήνα, Ιούνιος 1955, σ. 256-257: «...Οι γυναίκες με πίστη, όταν έρχονται δυσκολίες στη ζωή 
και την οικογένεια τους δε διστάζουν να κάνουν και τα πιο δύσκολα επαγγέλματα...». 

787 Μόσχου Σάσα, «Το γυναικείο δίλημμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.53, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1958, σ.392-393: «...Όλα αυτά... αφορούν μονάχα τις γυναίκες της μεσαίας 
τάξεως, που θέλουν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους χωρίς όμως να είναι 
αναγκασμένες να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους. Για τις άλλες, τις ηρωικές 
εκείνες γυναίκες που πρέπει να δουλέψουν για το ψωμί της οικογενείας τους, δεν υπάρχει 
γυναικείο δίλημμα... Αυτές είναι υποχρεωμένες να συνδυάσουν την εργασία και την 
οικογένεια με τον πιο τραγικό τρόπο... Σ’ αυτές τις εργαζόμενες μητέρες, όλοι μας... ας 
υποκλιθούμε. Είναι αξιοθαύμαστες για το πώς κατορθώνουν και βγάζουν πέρα το διπλό 
τους φορτίο.». 

788 «Οι νέες ανοίγουν δρόμο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.101, Αθήνα, Ιούλιος-
Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1963, σ. 208-209. 

789 Firkel Eva, μτφ.: Κωτσοπούλου Μαίρη, «Γάμος και επάγγελμα», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.24, Αθήνα, Δεκέμβριος 1955, σ. 486-487. 
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καινοφανή διλήμματα790, ηθικής κυρίως φύσεως, τα οποία υπαγορεύουν οι 
νέες συνθήκες, με πρώτο και κύριο το δίλημμα μεταξύ γάμου και 
εργασίας, καριέρας και μητρότητας791.  

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος» γνωρίζει επαρκώς τις δυσκολίες και τις 
ιδιαιτερότητες των εργασιακών συνθηκών, για τις γυναίκες, στη 
μεταπολεμική Ελλάδα γι’ αυτό και υποστηρίζει την έξοδο της γυναίκας 
στον επαγγελματικό στίβο, μόνο στην περίπτωση που υπάρχουν σοβαροί 
οικογενειακοί λόγοι επιβίωσης792. Ωστόσο, το περιοδικό δεν υιοθετεί 
απόλυτες και γενικευμένες απόψεις. Αναγνωρίζει ότι δεν υπάρχει μία και 
μοναδική οπτική, μία και μοναδική λύση, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί 
αδιάκριτα σε όλες τις περιπτώσεις793. Η προσωπική ιδιαιτερότητα του 
χαρακτήρα, των χαρισμάτων και των ιδιαιτεροτήτων της ζωής της κάθε 
γυναίκας και της οικογένειάς της καθορίζουν τις επιλογές της και 
αξιολογούν τις συνέπειες τους. Πάνω απ’ όλα όμως επιβάλουν εν τέλει το 
σεβασμό τους794. 

                                                           
790 Α.Κ., «Ποιος πρέπει να υποχωρήση;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.112, Αθήνα, 

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.282-283: «...Είναι βέβαια λίγο καινούργια αυτά τα 
προβλήματα και πάνω στην αγωνία μας, θέλουμε να βρούμε οπωσδήποτε πού είναι η λύση. 
Δεν υπάρχει όμως λύση έτσι όπως θα την θέλαμε, υπάρχει μόνο μια εντελώς προσωπική 
λύση για τον καθένα που δεν μπορεί να του την δώση καμμιά συνταγολογία...». 

791 Μόσχου Σάσα, «Το γυναικείο δίλημμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.53, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1958, σ.392-393: «...Οι ψυχολογικές αυτές αντιθέσεις εντοπίζονται ειδικώτερα 
στη γυναίκα στην εξής σύγκρουση: οικογένεια και σταδιοδρομία. Οικογένεια σημαίνει 
αυταπάρνηση της γυναίκας και ολοκληρωτική απορρόφησή της από την περιωρισμένη αυτή 
κοινωνική ομάδα. Σταδιοδρομία πάλι σημαίνει προσφορά της προσωπικότητάς της και των 
προσόντων της στην ευρύτερη κοινότητα. Στην τελευταία αυτή προσφορά προβάλλεται 
μόνη της η προσωπικότητα, ενώ στην οικογένεια συχνά εξαφανίζεται...». 

792 Ρ.Σ., «Η εργαζόμενη γυναίκα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 
1953, σ.27-28. 

793 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 
1954, σ. 336: «... Η εκλογή επαγγέλματος, ακόμα και για τις γυναίκες, είναι ένα πολύ 
σοβαρό θέμα που πρέπει να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες κλίσεις, τα ταλέντα και τις 
ικανότητες, και να στηρίζεται στην οικονομική άνεση που προσφέρει, αλλά όχι μόνο σ’ 
αυτή...». 

794 Α.Κ., «Ποιος πρέπει να υποχωρήση;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.112, Αθήνα, 
Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.282-283: «...είναι πολύ εύκολο να μιλούμε γενικά 
για τον προορισμό των ανδρών και των γυναικών, είναι αφαντάστως δύσκολο να μιλούμε με 
βεβαιότητα για τον προορισμό της τάδε συγκεκριμένης γυναίκας, του τάδε συγκεκριμένου 
ατόμου... ο προορισμός του καθενός μας είναι μια αυστηρά προσωπική υπόθεσι όπου δεν 
μπορούμε να επέμβουμε. Η ανθρώπινη πείρα μαρτυρεί πως το να βρης και να ζήσης την 
αποστολή σου, είναι μια ιδιαιτέρως οδυνηρή υπόθεσι, όπου η υπομονή και η έρευνα δεν 
παίζουν μικρό ρόλο. Ας αφήσουμε λοιπόν τα περί προορισμού να τα βρη ο καθένας για τον 
εαυτό του... ο Θεός μας θέλει ευτυχισμένους ανθρώπους, όχι γιατί δεν μας ζητά θυσίες, 
αλλά γιατί τις θέλει μόνο με την προϋπόθεσι της χαράς...». 
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Επιπλέον, το σοβαρότατο έλλειμμα κρατικής μέριμνας για ουσιαστική 
βοήθεια στην ανατροφή των παιδιών795, προξενεί επιπρόσθετη όξυνση 
των δυσκολιών, τις οποίες έχει να αντιμετωπίσει η εργαζόμενη μητέρα. 
Έτσι, στην πράξη, το συνταίριασμα των επαγγελματικών και 
οικογενειακών υποχρεώσεων και των προτεραιοτήτων της δεν είναι 
καθόλου εύκολη υπόθεση. Συνήθως το τίμημα είναι ακριβό για την 
εργαζόμενη μάνα, η οποία ουσιαστικά απομακρύνεται όλο και 
περισσότερο από το σπίτι της και τα παιδιά της796 και δεν είναι άμοιρη 
ευθυνών για την ύπουλη, αλλά σταθερή, ώθηση των παιδιών της σε κάθε 
είδους κατήφορο797.  

Από τους αρθρογράφους του περιοδικού, ωστόσο, υποστηρίζεται και η 
άποψη ότι το κυρίως πρόβλημα δεν είναι αν η μητέρα πρέπει να εργάζεται 
ή όχι, αλλά πώς θα βοηθηθεί, με συγκεκριμένους τρόπους, ώστε να 
μεγαλώνει τα παιδιά της, όταν επιβάλλεται να εργασθεί798. Σύμφωνα με 
την άποψή τους, εκτός από την ουσιαστική και πολύτιμη βοήθεια που 
μπορεί να προσφέρει η γιαγιά799, η οργανωμένη εθελοντική προσπάθεια, 
εκ μέρους γυναικών, που δεν έχουν αυξημένες οικογενειακές 
υποχρεώσεις, θα μπορούσε να συνεισφέρει εν μέρει στην επίλυση του 
προβλήματος800. Την ουσιαστική λύση του, όμως, μπορεί να την παρέχει η 
Πολιτεία. Η οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης και ανάπτυξης των 
παροχών κοινωνικής πρόνοιας εκ μέρους της, θα απαλλάξει τις 
οικογένειες από ένα σοβαρότατο πρόβλημα και θα δώσει εκ νέου τη 
δυνατότητα στις γυναίκες να δημιουργήσουν πραγματικές οικογενειακές 
                                                           

795 Βαρβαρρήγου Δ. Ρούλα, «Είναι μια κάποια λύσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.123, Αθήνα, Νοέμβριος 1965, σ.285: «...και η Πολιτεία δεν πρέπει να κάνη κάτι για τα 
παιδιά των εργαζομένων μητέρων;... σταθμοί, βρεφικοί, παιδικοί, ανεκτοί σε όλα τα 
βαλάντια, άριστα ωργανομένοι και πλαισιωμένοι από προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο και 
κατηρτισμένο... Είναι δύσκολη μια μελέτη του θέματος, η δημιουργία ενός προγράμματος 
και... μια επιχορήγησις προς αυτή την κατεύθυνσι;...». 

796 «Τί μπορούμε να κάνωμε για σας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.96, Αθήνα, 
Φεβρουάριος 1963, σ. 63-64: «... Πρέπει να καταφέρετε... να αποκτήση ψυχική επαφή μαζί 
σας και τότε θα έλθη κατά τρόπον ώριμο και το θέμα αυτό προς συζήτησι. Όχι μαλώματα 
και προ πάντων όχι ειρωνείες που θα την πλήγωναν. Ακολούθως ενθαρρύνετε ό,τι άλλο 
την ενδιαφέρει. Μόνο το ανώτερο εκδιώκει το κατώτερο...». 

797 Βαρβαρρήγου Δ. Ρούλα, «Είναι μια κάποια λύσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.123, Αθήνα, Νοέμβριος 1965, σ.285. 

798 Ακριβού Ήβη, Διασκευή, «Εργαζόμενες μητέρες και παιδικοί σταθμοί», Ο Κόσμος 
της Ελληνίδος, τεύχ.48, Αθήνα, Απρίλιος 1958, σ.189-192. 

799 Σταθοπούλου Ελένη, «Λίγες σκέψεις πάνω στο άρθρο: βοηθήστε με να μεγαλώσω 
το παιδί μου», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.54, Αθήνα, Δεκέμβριος 1958, σ.449. 

800 Μ.Β.Κ., «Μπροστά σ’ ένα δύσκολο πρόβλημα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.53, 
Αθήνα, Νοέμβριος 1958, σ.385-386. 
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εστίες, καθώς οι ίδιες θα γίνονται πιο αποδοτικές στις προσπάθειές τους 
και δε θα καταστρέφονται όσα οι ίδιες χτίζουν στο παιδαγωγικό τους 
έργο801. Απ’ αυτού του είδους τη βοήθεια έχουν ανάγκη οι μητέρες όλων 
των κοινωνικών τάξεων και μορφωτικών επιπέδων.  

Το περιοδικό γνωρίζει ότι η εργαζόμενη μητέρα είναι εύκολο ίσως 
θύμα της απελπισίας ή του ψυχικού διχασμού. Προκειμένου να 
αποφευχθούν τέτοιες καταστάσεις και να διατηρήσει ακμαία τη διάθεσή 
της για δράση, είναι απαραίτητο, όπως υποστηρίζει, να κατανοήσει τους 
δύο ρόλους της και να προσπαθήσει να τους συνδυάσει, αν όχι 
ταυτόχρονα τουλάχιστον σταδιακά, χωρίζοντας τη ζωή της σε τρία 
στάδια: το εκπαιδευτικό, το οικογενειακό και το επαγγελματικό802. 
Ταυτόχρονα όμως και η συμβολή του συζύγου σ’ όλα αυτά τα θέματα, 
είναι παράγοντας καθοριστικός για την επιτυχή ή μη έκβασή τους. Η 
κατανόηση και η πρακτική βοήθεια, που μπορεί να της προσφέρει ο 
σύντροφος της ζωής της, θα την απαλλάξει από ατυχείς χειρισμούς και 
πρόσθετα προβλήματα803.  

Το ίδιο καθοριστική και σημαντική για την εργαζόμενη μητέρα, είναι η 
συμπαράσταση του συζύγου και στο έργο της ανατροφής των παιδιών. Τα 
παιδιά χρειάζονται την παρουσία και την καθοδήγηση και των δύο και η 
μοιρασμένη ευθύνη, προσφέρει στην οικογένεια την απαραίτητη 
σιγουριά804. Το σημαντικό έργο που επιτελεί η εργαζόμενη γυναίκα 
ασκώντας τα μητρικά της καθήκοντα την καθιστά όλο και περισσότερο 
ικανή και δραστήρια και επιπλέον την οδηγεί στην ολοκλήρωση της 

                                                           
801 Μ.Β.Κ., «Για να έχη το πραγματικό νόημα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.56, 

Αθήνα, Φεβρουάριος 1959, σ.49. 
802 Μόσχου Σάσα, «Το γυναικείο δίλημμα», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.53, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1958, σ. 392-393. 
803 Bouthious B., Εισήγηση στο συνέδριο του Vassar Community Religions Assossiation, 

Διασκευή: Α.Μ., «Το πρόβλημα της μορφωμένης γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.36, Αθήνα, Φεβρουάριος 1957, σ. 85-87: «... ας είναι βεβαία ότι μπορεί να συζητήση 
ολόκληρο το θέμα με το πρόσωπο που έχει συνδέσει την ζωή της. Είναι ζωτικό για την 
ευτυχία του γάμου να είμαστε ικανές να συζητούμε τα προβλήματα που κατάβαθα μας 
απασχολούν χωρίς να καταδικάζουμε οι ίδιες τον εαυτό μας για τις ανησυχίες του. Μια 
απαλλαγή από την αγωνία μπορεί να έρθη σαν αποτέλεσμα της κατανοήσεως μεταξύ 
αγαπημένων προσώπων και μια τέτοια κατανόησις είναι μεγίστου, αν μη μοναδικού 
ενδιαφέροντος και για τους δύο...». 

804 Beer Ethel, «Στο σπίτι είναι η θέσις της μητέρας;», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.31, 
Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος 1956, σ. 311-313. 
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προσωπικότητας της805. Αυτή η σπουδαιότητα του ρόλου της, οικοδομεί 
και τον απαραίτητο σεβασμό προς το πρόσωπό της.  

Ταυτόχρονα, η γυναίκα που διαθέτει τα προσόντα για επαγγελματική 
σταδιοδρομία, οφείλει να επιστήσει την προσοχή της στο γεγονός ότι 
προσφορά των ικανοτήτων και των δυνάμεων της στην ευρύτερη 
κοινωνία, η ταυτόχρονη προβολή της προσωπικότητας της και η 
οικονομική ανεξαρτησία, που προσφέρει η εργασία, είναι δυνατόν να 
λειτουργήσουν ως παράγοντες που θα την παροτρύνουν και θα τη 
διευκολύνουν, στο να εγκαταλείψει πιο εύκολα το σπιτικό της και να 
επιλέξει τη λύση του διαζυγίου, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα στο 
γάμο της. Μια τέτοια όμως επιλογή καταγράφεται από το περιοδικό ως 
τραγική παρανόηση και ως φυγή και σαφώς δεν σημαίνει επιτυχία806. 

 

4. Η γυναίκα της εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς 
α) Η Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια 

Από τις πρώτες σελίδες του πρώτου τεύχους, του Νοέμβρη του 1953, 
«Ο Κόσμος της Ελληνίδος», σπεύδει να ενημερώσει τους αναγνώστες του 
σχετικά με τους κύκλους κοινωνικής πρόνοιας, που δραστηριοποιούνται 
στα πλαίσια του Συλλόγου «Ελληνικόν Φως». Στο άρθρο του 
Πανεπιστημιακού Καθηγητή και Ακαδημαϊκού, Μαρίνου Γερουλάνου, με 
τον τίτλο «Το νόημα της Κοινωνικής Προνοίας»807, δίνεται ένα σύντομο 
ιστορικό των φορέων, που ασχολούνται με έργα κοινωνικής πρόνοιας, 
μέσα στα πλαίσια της Αδελφότητας, υπογραμμίζεται η ιστορική 
αναγκαιότητά τους στην ελληνική μεταπολεμική κοινωνία και 
καταγράφεται ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της Χριστιανικής Κοινωνικής 
Πρόνοιας, που την διαφοροποιεί από τις ανάλογες προσπάθειες του 
Κράτους, των Βασιλέων, του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των άλλων 
«φιλανθρώπων οργανώσεων» και αυτής ακόμα της Αρχιεπισκοπής, διά 
των έργων της Αποστολικής Διακονίας808. 
                                                           

805 Bouthious B., Εισήγηση στο συνέδριο του Vassar Community Religions Assossiation, 
Διασκευή: Α.Μ., «Το πρόβλημα της μορφωμένης γυναίκας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.36, Αθήνα, Φεβρουάριος 1957, σ. 85-87. 

806 Παναγιωτοπούλου-Παπαβασιλείου Β., «Η επιστήμων γυναίκα στο στίβο της 
ζωής», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.76, Αθήνα, Φεβρουάριος 1961, σ. 55-57. 

807 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

808 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8: «... Παρ’ όλην την πολιτικήν αστάθειαν 



195 
 

Οι εθνικές περιπέτειες των χρόνων εκείνων, οι πόλεμοι, οι εσωτερικές 
ανωμαλίες, η συρροή των εξαθλιωμένων προσφύγων και ακόμα 
περισσότερο η κοινωνική δυσπραγία του ελληνικού λαού, μετά τον Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και κατά την περίοδο της κατοχής και της 
εμφύλιας σύρραξης, αύξησαν την κοινωνική κακοδαιμονία και 
προκάλεσαν την ηθική κατάπτωση του λαού. Η εξάλειψη αυτής της 
ηθικής κατάπτωσης, που καταγράφεται ως η κύρια αιτία της κοινωνικής 
εξαθλίωσης και της οικογενειακής δυστυχίας, αποτελεί τον πρώτο στόχο 
της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας. Η φτώχεια δεν ορίζεται ως αίτιο 
αλλά ως αποτέλεσμα της ηθικής κατάπτωσης, της καταπάτησης των 
χριστιανικών αρχών και της παρεκτροπής από τον υγιή κοινωνικό βίο. 
Συναντάται συχνά το φαινόμενο της δυστυχίας ολόκληρων οικογενειών, 
εξαιτίας της ηθικής παρεκτροπής ενός εκ των συζύγων. Έτσι, η ψυχική 
συμπαράσταση, η χριστιανική καθοδήγηση, η ειλικρινής συμμετοχή στον 
πόνο, η οποία ενισχύει ηθικά και συντελεί στην υπερνίκηση της 
δυστυχίας809, γενικότερα, η παροχή πνευματικής αρωγής, που βασίζεται 
στις χριστιανικές αρχές της αλληλεγγύης και της αγάπης, συνιστούν τους 
βασικούς λόγους σύστασης και δραστηριοποίησης της Χριστιανικής 
Κοινωνικής Πρόνοιας και τους βασικούς στόχους που καλείται να 
θεραπεύσει.  

Σε καιρούς ειρήνης, όμως, και σε συνθήκες γενικότερης κοινωνικής 
ευημερίας, οι διαβιούντες σε κατάσταση κοινωνικής αθλιότητας, οι 
«ηθικώς δυστυχούντες και ψυχικώς καταπονούμενοι»810, οι σύγχρονοι 
τραυματίες από τη σκληρότητα, την κακοβουλία, την πλεονεξία και την 
αδιαφορία του κοινωνικού περιγύρου, ανίκανοι να βοηθήσουν εαυτούς, 
παραμένουν άγνωστοι και κρυμμένοι και η ανεύρεσή τους καθίσταται 
δυσχερής. Αυτή η πραγματικότητα έθεσε και την αναγκαιότητα του 
δεύτερου στόχου της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας, που ήταν η 
                                                                                                                                                        
και οικονομικήν δυσπραγίαν το Κράτος κατέβαλεν αξιόλογον προσπάθειαν διά της κατά 
την τελευταίαν τριακονταετίαν ιδρύσεως πλείστων νοσοκομείων και άλλων 
φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων, του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλων μέσων 
προστασίας της υγείας του λαού. Οι Βασιλείς διά των έργων των Εράνων των και του 
Εθνικού Ιδρύματος, διά της λειτουργίας των παιδουπόλεων, η Αρχιεπισκοπή διά των έργων 
της Αποστολικής Διακονίας, ο Ερυθρός Σταυρός διά της αναπτύξεως ευρείας κοινωνικής 
προνοίας και άλλαι φιλάνθρωπαι οργανώσεις δι’ ομοίων έργων μεγάλως συνετέλεσαν εις 
ανακούφισιν, πλήρωσιν επειγουσών αναγκών του λαού και διάσωσιν τμημάτων αυτού...». 

809 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

810 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 



196 
 

αφύπνιση των συνειδήσεων. Ο εφησυχασμός, η αδιαφορία, η αποδοχή των 
εκάστοτε κοινωνικών αδικιών, κυρίως της φτώχειας και της ανέχειας, ως 
δεδομένων και μη επιδεχόμενων βελτίωσης και πολύ περισσότερο 
εξάλειψης, αποτελούν δείγματα πνευματικής ασθένειας και ηθικής 
κατάπτωσης της ευημερούσας κοινωνίας. Σ’ αυτή την περίπτωση, η 
κοινωνία της ευδαιμονίας δεν αντιλαμβάνεται τους κοινωνικά βαρέως 
πάσχοντες, δεν αφουγκράζεται τον πόνο και τη δυστυχία τους κι όποτε 
καταφέρνει κάτι να διαισθανθεί «επαναπαύεται έκαστος εις την 
επιπολαίαν σκέψιν: αυτή είναι η σημερινή κοινωνία! Εις τι ηδυνάμην εγώ 
μόνος να ωφελήσω;»811. Έτσι, οι πάσχοντες παραμένουν αφανείς και 
αγνοούμενοι ενώ ο εντοπισμός και η συμπαράστασή τους εξακολουθεί να 
είναι τυχαία και περιπτωσιακή, χωρίς να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα 
σε μια ευρεία κλίμακα και χωρίς να καλλιεργείται πνευματικά ο λαός, 
είτε ως αρωγός είτε ως αποδέκτης της δωρεάς.  

Τα ιδρύματα που απέβλεπαν στην περίθαλψη και τη μέριμνα του 
γήρατος, της νόσου, της αναπηρίας, της ορφάνιας και υπήρχαν ήδη, από 
τον καιρό της Τουρκοκρατίας, στις ελληνικές επαρχίες, θεμελιώνονταν 
στην καλλιέργεια της φιλανθρωπίας της Χριστιανικής διδασκαλίας και 
του ελληνικού  πνεύματος. Μετά την απελευθέρωση 
πολλαπλασιάστηκαν σε όλη την ελληνική επικράτεια και την 
πρωτεύουσα812. Η Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια έρχεται να καλύψει ένα 
τεράστιο κενό στις παρεχόμενες κοινωνικές υπηρεσίες, εφόσον αυτού του 
είδους τα ιδρύματα, αγνοούν τις κατηγορίες των κοινωνικά 
δυσπραγούντων, οι οποίοι παραμένουν αφανείς μέσα στην κοινωνία813. 
Στην υπηρεσία της αγάπης και με τη στερεά και βαθιά πεποίθηση ότι η 
δυστυχία, που υποκρύπτεται εντός της κοινωνίας, μπορεί να 
καταπολεμηθεί ολοκληρωτικά χωρίς να απαιτούνται γι’ αυτό δυσεύρετα 
υλικά μέσα, αλλά ψυχική συμπαράσταση814, οργανώθηκε, κατά την 
περίοδο της κατοχής, η «Υπηρεσία Προνοίας», από τα μέλη των 
Συνεργαζομένων Χριστιανικών Σωματείων ο «Απόστολος Παύλος». 
Προσφέροντας κοινωνικό έργο, κυρίως στις οικογένειες των 
                                                           

811 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

812 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

813 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

814 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 
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στρατευθέντων, που είχαν χάσει στον πόλεμο τον κηδεμόνα τους και 
στους νοσηλευόμενους στα νοσοκομεία τραυματίες και αναπήρους, η 
βασική μέριμνα της «Υπηρεσίας Προνοίας» δεν περιορίζονταν μόνο σε 
υλική, αλλά επεκτείνονταν και σε πνευματική βοήθεια. Μετά τη λήξη του 
πολέμου η «Υπηρεσία Προνοίας» δραστηριοποιήθηκε στους πληγέντες 
του πολέμου, στους κοινωνικά ανέντακτους και σε οικογένειες που είχαν 
περιέλθει σε εξαθλίωση, υλική και πνευματική, με κύρια μορφή δράσης 
και προσφοράς κοινωνικών υπηρεσιών τις κατ’ οίκον επισκέψεις815. 

Παράλληλα με την πρακτική άσκηση των έργων πρόνοιας, που 
συνιστούσαν την έκφραση έμπρακτης αγάπης όλων των συνεργαζομένων 
Χριστιανικών Σωματείων «Ο Απόστολος Παύλος» και υπό την 
πνευματική ευθύνη και καθοδήγηση της Αδελφότητας816, ο Σύλλογος 
«Ελληνικόν Φως» οργάνωσε «Κέντρον Σπουδών», για τη θεωρητική 
κατάρτιση των εργατών κοινωνικής πρόνοιας και την εκπαίδευση 
κατάλληλων στελεχών817. Όσοι αναλαμβάνουν το βαρύτατο τούτο έργο 
πρέπει να διαθέτουν τα πνευματικά εφόδια, την ψυχική διάθεση και τις 
ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες, για να είναι αποτελεσματική η 
βοήθεια που θα προσφέρουν και δυνατή η διάσωση των «δεομένων 
αρωγής», με τα πνευματικά μέσα τα οποία μπορεί να τους παρέχει 
ποικιλοτρόπως μόνον η χριστιανική αγάπη. Σκοπός του Κέντρου ήταν η 
διεξαγωγή κοινωνικής προνοίας σε ολοένα ευρυνόμενη κλίμακα, μέχρις 
ότου συμπεριληφθεί σ’ αυτήν το σύνολο του λαού. Η προσπάθεια αυτή 
βρήκε εξαιρετική απήχηση στην ελληνική κοινωνία του 1950 κι έτσι, από 
τον Οκτώβριο του 1952, ξεκίνησαν σε εβδομαδιαία βάση τα 
φροντιστηριακά μαθήματα, με θέμα την «Κοινωνική Μόρφωση της 
Ελληνίδος».818 Ο ψυχίατρος Αρ. Α. Ασπιώτης στον πρόλογο της γ΄ έκδοσης 
του «Οδηγού Επισκεπτρίας», αναφέρει χαρακτηριστικά για τη φύση και 

                                                           
815 Maczewski, Η κίνηση, σ.53-54. 
816 Πρόνοια, Οδηγός, σ.90. 
817 «...κύριος σκοπός της Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος είναι ν’ ανοίξη την 

δρόμο για μια ωλοκληρωμένη κοινωνική πρόνοια. Φιλοδοξεί να καταρτίση ακέραιες 
προσωπικότητες και άξιες κοινωνικές εργάτιδες, έτοιμες να εργασθούν για το κοινωνικό 
σύνολο» Μαρκοπούλου Άννα, «Το Φροντιστήριο της Κοινωνικής Μορφώσεως της 
Ελληνίδος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.36-37. 

818 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8: «...Η πρόθυμος, έμπρακτος συνεργασία 
των μελών των παρακολουθούντων τα φροντιστηριακά μαθήματα του Κέντρου Σπουδών, 
έφερεν εις την οργάνωσιν μεταξύ αυτών Κύκλων κοινωνικής μορφώσεως, εντός των οποίων 
δι’ ανταλλαγής σκέψεων και πορισμάτων πείρας, εις εβδομαδιαίας συγκεντρώσεις, 
καλλιεργείται και προάγεται η κοινωνική εκπαίδευσις...». 
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την ουσία των έργων της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας ότι δεν είναι 
απλή φιλανθρωπία ούτε απλή εκδήλωση μιας καλής πράξης, για την 
οποία ικανοποιούμαστε προς στιγμήν όταν γίνεται και αδιαφορούμε 
πλήρως αν δεν γίνει. Είναι η συστηματική εφαρμογή της σαφούς εντολής 
της Αγάπης819, ως ένα οργανικό μέρος της πνευματικής ζωής του πιστού, 
άνευ της οποίας «ουδείς όψεται τον Κύριον»820. 

Η πρόθυμη και συνεχώς αυξανόμενη επιθυμία συνεργασίας στους 
κύκλους πρόνοιας821 αποτελεί ευοίωνο γεγονός, αναφορικά με την γενική 
αναγνώριση της κοινωνικά επιβαλλόμενης ανάγκης ολοκληρωτικής 
μέριμνας για τα δυσπραγούντα μέλη της κοινωνίας. Η συμπαράσταση 
προσφέρεται822 με βάση τη χριστιανική αλληλεγγύη και αγάπη, «ήτις προς 
αμφοτέρας τας κατευθύνσεις, παρέχοντος και απολαμβάνοντος, 
ευεργετικώς επενεργεί, καθοδηγεί προς την χριστιανικήν αντίληψιν της εν 
κοινωνία ζωής, όπερ αποτελεί και βασικήν πρϋπόθεσιν του έργου “για μια 
καινούργια Ελλάδα”»823. Έτσι, με τη συστηματική άσκηση της κοινωνικής 
πρόνοιας, στόχος και ελπίδα είναι η κοινωνία να αφυπνιστεί, ώστε ν’ 

                                                           
819 Μτθ. 22, 35-40. 
820 Πρόνοια, Οδηγός, σ.12. 
821 Η άσκηση της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας τηρουμένων των αναλογιών 

αποτελεί μια άλλη μορφή της τάξης των χηρών ή των παρθένων της πρώτης Εκκλησίας, 
που έδινε σημαντικό ρόλο στη γυναίκα για να ασκήσει το φιλανθρωπικό της έργο με 
αποδέκτες και των δύο φύλων, βλ. Κούκουρα, «Γυναικεία θέματα και σύγχρονες 
προκλήσεις», Ο σύγχρονος ρόλος, σ.116.  

822 Η Επισκέπτρια, «Δια τας κοινωνικάς εργάτιδας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.107, Αθήνα, Μάρτιος 1964, σ.68-69: «...η Χριστιανική Πρόνοια είναι μια αδελφική 
επικοινωνία ψυχής προς ψυχήν, ανθρώπου προς άνθρωπον, ως αδελφόν... δεν είναι απλώς 
μια χειρονομία οιασδήποτε παροχής, αλλά μια πράξις βαθυτέρας ανθρωπίνης 
επικοινωνίας... Είναι μια πράξις, η οποία μπορεί να ξεκινάη από το ότι δίνει ολίγην τροφήν 
εις έναν άνθρωπον στερούμενον τροφής, αλλά η οποία δεν σταματά ως εκεί, αλλά 
σκέπτεται με ποιο τρόπο ο άνθρωπος αυτός θα βοηθηθή να ανεύρη τον εαυτόν του, τας 
γραμμάς της ζωής του, που θα τον βοηθήσουν πάλι να ζήση κατά ένα τρόπο επιτυχή και 
ικανοποιητικόν... που θα το συνοδεύση και με ένα φιλικό χαμόγελο, ένα χάδι, ένα στοργικό 
λόγο προς τον πάσχοντα... πηγαίνει και ανακαλύπτει την δυστυχίαν και την αντιμετωπίζει 
και την θεραπεύει αδελφικά... Στην ατομική αυτήν επαφή, σε μια ιδιαιτέρα συνάντησι, 
σιγά-σιγά, καθ’ ον μέτρον ο άλλος αποκτά την εμπιστοσύνην προς την συνεργάτιδα, της 
ανοίγει την καρδιά του, της εκθέτει τα προβλήματά του και μόνον τότε αυτή θα μπορή να 
προβή εις μιαν θεραπευτικήν αντιμετώπισιν της καταστάσεως... Αν όμως στη μητέρα αυτή 
που στεναχωρείται και ετοιμάζεται να γλυστρήση, δώσωμε μόνον αυτά που χρειάζεται για 
τα παιδιά της και δεν της ξυπνήσωμε πνευματικά ενδιαφέροντα, αν δεν την βγάλωμε από 
τον πνευματικό ύπνο, δεν κάναμε τίποτα...». 

823 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 
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αναγνωρισθεί η υποχρέωση του συνόλου για αρωγή των ασθενέστερων 
μελών της κοινωνίας824.  

Αυτό το ενδιαφέρον που διεγείρεται για τα πάσχοντα μέλη της 
κοινωνίας, με τον καιρό διαρκώς επεκτεινόμενο και διαδιδόμενο σταδιακά 
στα ευρύτερα στρώματά της, θα επιφέρει την ολοκληρωτική αφύπνιση 
της κοινωνίας, ώστε αυτή να αναγνωρίσει την ηθική της υποχρέωση 
απέναντι «παντός ηθικώς δυστυχούντος και ψυχικώς καταπονουμένου»825. 
Το όραμα της χριστιανικής Ελλάδας περνάει μέσα και από τα έργα της 
Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας. 
 

β) Κατάρτιση μελών Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας μέσα από τις 
σελίδες του «Κόσμου της Ελληνίδος» 

Η κατάρτιση των μελών της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας από 
το σύλλογο «Ελληνικόν Φως», δεν εξαντλείται στα εβδομαδιαία 
μαθήματα του Κέντρου Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος, αλλά 
επεκτείνεται και στον τομέα των εκδόσεων και συγκεκριμένα στην 
κυκλοφορία του περιοδικού «Ο Κόσμος της Ελληνίδος»826. Ως βασικό 
όργανο του Κέντρου, το περιοδικό ανοίγει νέους ορίζοντες για τις 
γυναίκες και καινούργια πεδία δράσης για τη Χριστιανική Κοινωνική 
Πρόνοια. Με τα άρθρα του ενημερώνει και επιμορφώνει το ευρύτερο 
αναγνωστικό του κοινό και τα μέλη, που δραστηριοποιούνται στη 
Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια827.  

                                                           
824 Ατματζίδη, Από την Βιβλική έρευνα, σ. 296-298: «Αυτοί (οι πιστοί) έχοντας 

συνείδηση της αμαρτωλότητας τους ζουν μέσα στην κοινότητα διαφορετικά και 
μειώνουν τον κίνδυνο να περιέλθουν σε μια κατάσταση πνευματικής κενοδοξίας και 
επικίνδυνης έπαρσης. Αντίθετα, η συνειδητοποίηση αυτή τους ωθεί στην αλληλεγγύη 
μεταξύ τους, στην κοινωνική και πνευματική προκοπή και τελικά στην πλήρη εφαρμογή 
του νόμου του Χριστού.». 

825 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

826 Δημητριάδου Ν. Νίνα, «Η Κοινωνική Μόρφωσις της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.9-10: «...Όπως με χαρά μεγάλη χαιρετίσαμε 
τη μοναδική ιδέα του ‘Ελληνικού Φωτός’, να ιδρύση το Κέντρον Κοινωνικής Μορφώσεως της 
Ελληνίδος, έτσι και τώρα με την ίδια χαρά και συγκίνησι, αλλά και με τον ίδιο ενθουσιασμό, 
χαιρετίζομε το νέο μας Περιοδικό, τον «Κόσμο της Ελληνίδος», που είναι το όργανον της 
Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος...».  

827 «Συνεχίζοντας τα μαθήματα για την συμπληρωματική κατάρτισι της σημερινής 
νέας, το “Κέντρον της Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος” θα δώση και εφέτος σειρά 
θεμάτων, πάνω στο αρχικό πρόγραμμα, με σκοπό να εκπαιδεύση τα μέλη του. τα θέματα 
είναι παρμένα από όλους τους κλάδους των επιστημών μέσα στα πλαίσια το σεβασμού της 
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Τα άρθρα του Κόσμου της Ελληνίδος, τα σχετικά με την Πρόνοια, 
καλύπτουν όλες τις μορφές κοινωνικής δράσης κι έχουν δύο ειδών 
αποδέκτες: α) τα μέλη της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας, στα οποία 
προσφέρεται ενημέρωση και επιμόρφωση, με άρθρα ειδικού περιεχομένου 
και β) τις αναγνώστριες του περιοδικού, που δεν είναι μέλη των κύκλων 
πρόνοιας. Ενημερώνονται για τα πεπραγμένα των κύκλων και συγχρόνως 
καλούνται στην ενεργό κοινωνική δράση και εθελοντική προσφορά, σε 
κάποιον από τους ποικίλους τομείς της Κοινωνικής Πρόνοιας828. Η 
ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Χριστιανικής Πρόνοιας 
οργανώσεων, συλλόγων, ακόμα και μεμονωμένων προσωπικοτήτων της 
Ελλάδας ή χωρών του εξωτερικού αποτελεί κύριο μέλημα του περιοδικού, 
όπως άλλωστε και η παρουσίαση του κοινωνικού έργου που προσφέρουν 
κρατικοί ή ιδιωτικής πρωτοβουλίας φορείς, εντός της ελληνικής 
επικράτειας. Οι συγκρίσεις που γίνονται έχουν πάντα το χαρακτήρα της 
ευγενούς άμιλλας και ποτέ δεν απαξιώνεται οποιαδήποτε προσπάθεια 
γίνεται από οποιονδήποτε φορέα829. Στα δύσκολα και απαιτητικά 

                                                                                                                                                        
πνευματικής θεωρήσεως της ζωής... Θα αναλυθούν τα προβλήματα του γάμου, θ’ 
αντιμετωπισθή το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και τα σύγχρονα ρεύματα 
της ψυχολογίας της γυναίκας όπως και οι σύγχρονες αντιλήψεις γύρω στο θέμα της 
αγωγής του παιδιού... Στη σελίδα αυτή θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια πλήρη εικόνα 
των Φροντιστηρίων των κύκλων της Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος. Θα 
δημοσιεύουμε τις περιλήψεις των μαθημάτων αυτών, και φιλοδοξούμε, με τον καιρό, το 
υλικό τούτης της στήλης ν’ αποτελέση μια μικρή συμπληρωματική βιβλιοθήκη για την 
ωλοκληρωμένη καλλιέργεια της σύγχρονης κοπέλλας» Μαρκοπούλου Άννα, «Το 
Φροντιστήριο της Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.36-37.   

828 Μ.Β.Κ., .«Αλυσίδα αγάπης», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.105, Αθήνα, Ιανουάριος 
1964, σ.1: «...Ανάμεσα στις αποφάσεις που ελήφθησαν στην τελευταία συγκέντρωσι των 
κυριών που εργάζονται στην Πρόνοια του «Ελληνικού Φωτός» ήταν και το να βοηθήση «Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος» δημοσιεύοντας αγγελίες αναγκών και προσφορών και 
δημιουργώντας έτσι μια «αλυσίδα αγάπης»... Τέτοιες κι άλλες παρόμοιες αγγελίες 
ελπίζομε ν’ αρχίσομε να δημοσιεύωμε θέλοντας μ’ αυτό τον τρόπο να συμβάλωμε στο έργο 
της Προνοίας και συγχρόνως να προσφέρωμε στις αναγνώστριες μας ευκαιρίες για να 
κάνουν πραγματικά γεμάτες τις ώρες και τη ζωή τους...». 

829 Μ.Β.Κ., «Για να συγκρίνωμε», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.40, Αθήνα, Ιούνιος 
1957, σ.242 Άρθρο που παρουσιάζει την εφαρμογή κοινωνικών θεσμών και τη λειτουργία 
κοινωνικών ιδρυμάτων σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, ως παραδείγματα προς μίμηση: 
«...Κι εμείς;...θα μπορούσε κανείς να μιλήση για γέροντες εγκαταλελειμμένους που 
πένονται, για ψυχοπαθείς που γυρίζουν στους δρόμους, για ανίατους ασθενείς που 
περιμένουν κάποιον να πεθάνη στο ‘Άσυλο Ανιάτων’ για να πάρουν τη θέσι του, για 
μητέρες και παιδιά εξώγαμα εγκαταλελειμμένα και περιφρονημένα και για τόσα άλλα που 
φανερώνουν ότι δεν έχει αναπτυχθή όσο πρέπει το αίσθημα της κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Βέβαια ήταν οι τόσες συμφορές. Μετά τον πόλεμο και την κατοχή, ο συμμοριτοπόλεμος μα 
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μεταπολεμικά χρόνια κανείς και τίποτα δεν περισσεύει στο έργο της 
προσφοράς για τον άνθρωπο και την ανόρθωσή του. 

Η κατάρτιση και επιμόρφωση των στελεχών για την πληρέστερη 
επιτέλεση του κοινωνικού τους έργου αποτελούσε το βασικό κίνητρο και 
τον πρώτο στόχο της ίδρυσης του Κέντρου Σπουδών, από τον σύλλογο 
«Ελληνικόν Φως»830 και ως εκ τούτου και το βασικό σκοπό που καλείται να 
θεραπεύσει και «Ο Κόσμος της Ελληνίδος». Τα άρθρα με περιεχόμενο 
αυτού του είδους διατρέχουν τα τεύχη στο σύνολο των ετών που 
εξετάζουμε. Το περιεχόμενό τους θα μπορούσαμε να το διαχωρίσουμε σε 
δύο κατηγορίες. Στα άρθρα εκείνα που προσφέρουν επιμόρφωση σε 
θέματα που σχετίζονται αμιγώς με την κοινωνική πρόνοια (περιποίηση 
ασθενών, κώδικας δεοντολογίας επισκέψεων σε σπίτια, νοσοκομεία ή 
ιδρύματα) και σε άρθρα που δικαιολογούν το επίθετο «χριστιανική», 
εφόσον φροντίζουν για την πνευματική καλλιέργεια των μελών των 
κύκλων πρόνοιας και για τον χριστιανικό χαρακτήρα της προσφοράς 
τους831.  

Ως περιοδικό με κοινωνική αποστολή, «Ο Κόσμος της Ελληνίδος», 
θεωρεί χρέος  του να παίρνει θέση, να εκφράζει άποψη ή ακόμα και να 
προτείνει λύσεις για τα προβλήματα του ανθρώπου της κοινωνίας που 
διακονεί832. Αυτού του είδους οι απόψεις και θέσεις του περιοδικού 
διατυπώνονται σε άρθρα των μελών, της χριστιανικής κοινωνικής 
πρόνοιας, που μεταφέρουν τις προσωπικές τους εμπειρίες από τα έργα 
της κοινωνικής πρόνοιας, από κατ’ οίκον επισκέψεις, από επισκέψεις σε 
νοσοκομεία και ιδρύματα, από προσωπικές γνωριμίες και επαφές με 
ανθρώπους ευπαθών κοινωνικών ομάδων κάθε είδους. 
 

  

                                                                                                                                                        
τα επακόλουθά του, οι σεισμοί... Αλλ’ όλα αυτά δεν δικαιολογούν ακόμη καταστάσεις που 
μας εμφανίζουν σαν μειονεκτική χώρα από απόψεως πολιτισμού...». 

830 Γερουλάνου Μαρίνου, «Το νόημα της Κοινωνικής Πρόνοιας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, Νοέμβριος 1953, σ.6-8. 

831 Κεσελόπουλου, Πάθη, σ.189: «Ενώ η αγάπη για τον κόσμο και τον πλησίον ως 
καρπός αγάπης για το Θεό είναι ένθεο πάθος, “σημείον” της αγάπης του πιστού για το 
Χριστό και αφετηρία για άσκηση κάθε αρετής, έξω από το πλαίσιο αυτό γίνεται 
“πρόξενος πάσης κακίας”.». 

832 Μ.Β.Κ., «Για μια κοινωνική πολιτική», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.29, Αθήνα, 
Μάιος 1956, σ.193. 
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γ) Κοινωνική αποστολή 

Το πρώτο που καλούνται να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν 
οι εθελόντριες της κοινωνικής προσφοράς είναι το νόημα και ο σκοπός 
του έργου τους. Η δραστηριοποίησή τους αυτή ξεπερνάει τα όρια της 
απλής και περιστασιακής φιλανθρωπίας και γίνεται αποστολή, 
κοινωνικού και χριστιανικού χαρακτήρα. Κατανοείται ως ανταπόκριση 
στην ευαγγελική εντολή της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, ως ηθικό 
χρέος απέναντι στην κοινωνία, ως «κλήσις ανθρωπιστού, κλήσις 
αναμορφωτού»833, με σκοπό την αναμόρφωση και την αναδημιουργία της 
ελληνικής κοινωνίας. Είναι η ανθρώπινη ανταπόκριση και σύμπραξη στο 
κάλεσμα του Θεού και των καιρών, για κοινωνική προσφορά και βοήθεια, 
με στόχο την αναζωπύρωση της φλόγας της πίστεως και της ελπίδας και 
την αναγέννηση ενός νέου, καλύτερου κόσμου834. Η καινούργια 
χριστιανική κοινωνία, η καινούργια Ελλάδα, θα προκύψει από την 
αναγέννηση και ανακαίνιση του κάθε ενός μέλους της ξεχωριστά.  

Η πρόσκληση για τους κοινωνικούς εργάτες είναι η υπομονετική και 
επίπονη ανατροφοδότηση των ζωντανών δυνάμεων του ανθρώπου, που 
θα του επιτρέψουν να απαλλαγεί ο ίδιος απ’ ό,τι τον συντρίβει, να 
πιστέψει στις δυνάμεις και τα χαρίσματά του και να ορθώσει το ανάστημά 
του, προσφέροντας το μέτρο των δυνατοτήτων του στην κοινωνία835. 
Στόχος να εμφανισθεί στην κοινωνία, που βάλλεται από την αμφιβολία 
και την αδιαφορία, ο άρτιος άνθρωπος, όχι ο αναμάρτητος, ούτε ο άγιος, 
απλώς ο άνθρωπος836, που έχει το αίσθημα της αποστολής και της 
κοινωνικής ευθύνης. Η ουσιαστική και δημιουργική εργασία του 
χριστιανού κοινωνικού εργάτη, έστω κι αν μείνει μυστική, εστιάζεται σ’ 

                                                           
833 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 

στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134. 

834 Δημητριάδου Ν. Νίνα, «Ένας κύκλος πρόνοιας στο Ασκληπιείο», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 1954, σ.294-298. 

835 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 
στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134. 

836 Γραμματικού Νίκη, «Από τις σελίδες του ημερολογίου μας – Για μια ανακαίνισι 
της αγωγής και της μορφώσεως» Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.119, Αθήνα, Μάιος 1965, 
σ.152: «...Τα χρόνια που ζούμε δεν είναι χρόνια πίστεως ή απιστίας. Είναι χρόνια 
αμφιβολίας, μάλλον αδιαφορίας... Κι η αντίστασις είναι η προσπάθεια... να εμφανισθή στην 
κοινωνία ο άρτιος άνθρωπος. Όχι ο αναμάρτητος ούτε ο άγιος, απλώς ο άνθρωπος. Είναι 
αυτός ο μόνος τρόπος να νομιμοποιηθή η πίστις, τώρα που δεν υπάρχουν ούτε θαύματα, 
ούτε μάρτυρες...». 
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αυτό ακριβώς το σημείο˙ στην αποστολή του χριστιανού ως άλατος, ως 
φωτός, ως κοινωνικού εργάτη και «προϊσταμένου καλών έργων»837. Ο ίδιος, 
φορέας των αιωνίων χριστιανικών αξιών εντός της κοινωνίας, μέσα από 
τη συμμετοχή του στην κοινωνική ζωή, σε εκδηλώσεις χαράς και λύπης, 
με αίσθημα ταπείνωσης, αγάπης, σεβασμού, ακόμα και μαθητείας, χωρίς 
να θεωρεί τον εαυτό του «καθαρό» και τους άλλους μιασμένους, αλλά με 
διάθεση να ωφελήσει και να ωφεληθεί πνευματικά838: «... και αν 
περιορισθούμε να αποδώσωμε ένα πατέρα στο καθήκον του, ένα δάσκαλο 
στις ευθύνες του, να κάνωμε να ξαναγαπηθούν δυο άνθρωποι, θα έχωμε 
εκτελέσει το καθήκον μας πολύ περισσότερο παρά με θεαματικά έργα...»839. 

Η τιμή αλλά και η ευθύνη που προκύπτει από την κλήση και την 
ανταπόκριση σ’ αυτή την αποστολή είναι μεγάλη, γιατί αυτός που 
επιλέγει και καλεί τον κοινωνικό εργάτη σ’ αυτό το έργο είναι ο ίδιος ο 
Χριστός: «... Ας θυμηθούμε τον νεανίσκον... Ο Κύριος του είπε: “...ει θέλεις 
τέλειος είναι, ύπαγε πώλησον τα υπάρχοντά σου...” 840, πράγμα που 
σημαίνει: κάνε κάτι και για τους άλλους. Τούτο είναι ως γνωστόν, όχι μόνον 
συμβουλή, αλλά και εντολή του Θεού... ξέχασε λίγο τις ενοχλήσεις σου 
αυτές, βγες από τον εαυτόν σου, κάνε κάτι και για τους άλλους...»841. Είναι 
βαθιά η ευγνωμοσύνη που αισθάνονται τα μέλη της κοινωνικής πρόνοιας, 
για την τιμή που τους γίνεται να συμμετέχουν σ’ αυτό το έργο, για τις 
χαρές και την ψυχική δύναμη που εισπράττουν842: «...Όλες οι συνεργάτιδες 
αισθανόμεθα την μεγάλη ευθύνη την οποία έχομε επωμισθή αλλά και την 
κλήσι στην οποία απαντήσαμε ολόψυχα μ’ ένα Ναι… Την δύναμι, την 

                                                           
837 Η Υπεύθυνος, «Μέσα εις την κοινωνίαν», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, 

Απρίλιος 1954, σ.265-266 και Τιτ. 3,8: «ἵνα φροντίζωσι καλῶν ἔργων προΐστασθαι οἱ 
πεπιστευκότες τῷ Θεῷ». 

838 Η Υπεύθυνος, «Μέσα εις την κοινωνίαν», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, 
Απρίλιος 1954, σ.265-266.  

839 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 
στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134. 

840 Ματθ. 19,21: «ἔφη αὐτῷ ὁ  Ἱησοῦς· εἰ θέλεις τέλειος εἶναι, ὕπαγε πώλησόν σου τὰ 
ὑπάρχοντα καὶ δὸς πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ, καὶ δεῦρο ἀκολούθει μοι». 

841 Η Επισκέπτρια, «Το θεραπευτικόν έργον της επισκεπτρίας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.109, Αθήνα, Μάιος 1964, σ.148-149. 

842 Α.Β., «Ένας απολογισμός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.21, Αθήνα, Μάιος 1955, 
σ.366: «...Το πρώτο συμπέρασμα αυτού του απολογισμού, είναι μια βαθειά ευγνωμοσύνη που 
αισθανόμαστε για την τιμή της συμμετοχής μας στο μεγάλο έργο, μια ευγνωμοσύνη για την 
ψυχική υποστήριξι, κάθε μιάς μας. Για τη σιγουριά που αισθανόμαστε να είμαστε στο 
σωστό δρόμο. Για τη χαρά που μας δίνει ο κύκλος μας, γα το αίσθημα πως είμαστε ένας 
μικρός κρίκος από έναν μεγάλο κύκλο αγάπης...». 
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έμπνευσι και την αγάπη για μια τέτοια κοινωνική εργασία... μόνον Ένας 
μπορούσε να την δώση. Εκείνος που έδωσε την ζωή του για την λύτρωσι του 
ανθρώπου...»843. Κι επειδή είναι αδιανόητο να υπάρχει χριστιανός 
συνειδητά πιστός, ο οποίος δεν θα θεωρήσει ως υποχρέωσή του το έργο 
της αγάπης844, η συμμετοχή του κοινωνικού εργάτη στον κοινωνικό βίο, 
είναι συμμετοχή πιστού, όπου «... πάσα βοήθεια, η οποία προσφέρεται 
προνοιακώς... είτε πνευματική είτε υλική... είναι καρπός της πίστεως»845. 
Δεν είναι συμμετοχή ανθρώπου ο οποίος χρειάζεται την κοινωνία για να 
στηριχθεί σ’ αυτή, αλλά ανθρώπου που είναι έτοιμος, όταν χρειασθεί, να 
«αίρει τον σταυρόν του»846 σ’ ένα αγώνα όπου ο ένας είναι μόνος έναντι 
των πολλών. Με αυτόν τον τρόπο ο καθημερινός αγώνας του χριστιανού 
κοινωνικού εργάτη, έχει δύο όψεις, την κοινωνικότητα, την εξωστρέφεια 
και την αγωνιστική μόνωση847: «...Εργασία με δύο πλευρές, από το ένα 
μέρος η πνευματική τροφοδοσία, η εκδήλωσις της αγάπης δια της προνοίας 
από το άλλο. Χωρίς θόρυβο, χωρίς σάλπιγγες, χωρίς καμμιά απολύτως 
αναγνώρισι γίνεται η εργασία της προνοίας... Παράλληλα επιδιώκεται η 
πνευματική τροφοδοσία, γιατί εκείνο που περισσότερο χρειάζεται είναι η 
δημιουργία “ανθρώπων” και γιατί, χωρίς αυτήν, η πρόνοια θα έμενε απλή 

                                                           
843 Δημητριάδου Ν. Νίνα, «Ένας κύκλος πρόνοιας στο Ασκληπιείο», Ο Κόσμος της 

Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 1954, σ.294-298 και Η Επισκέπτρια, «Σελίδες 
Χριστιανικής Προνοίας – Μια Νέα Περίοδος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.123, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1965, σ.261: «...Πρέπει να νοιώθουμε πολύ υπερήφανες και να ευχαριστούμε 
θερμά το Θεό, που μέσα σε μια εποχή σαν τη σημερινή, μέσα σ’ αυτούς τους καιρούς, που η 
πνευματική στάθμη της ανθρωπότητας έχει κατεβή τόσο χαμηλά, διάλεξε και μας, γιατί 
δεν Τον διαλέξαμε εμείς, Εκείνος μας διάλεξε, και μας έκανε εργάτες του Πνεύματος. 
Συνεργάτες Του στο έργο της δικής Του Προνοίας. Με βαθειά συναίσθησι λοιπόν, της τιμής 
που μας έγινε, με καύχησι εν Κυρίω, ας Του αφιερώσουμε... τον εαυτό μας. Ας θέσουμε... 
ολόψυχα τις δυνάμεις μας, τις πνευματικές και τις σωματικές, τον καιρό μας, ό,τι μας 
ανήκει, στην υπηρεσία του Θεού της Αγάπης...».  

844 Η Επισκέπτρια, «Η Οικογένεια και η Χριστιανική Αγωγή», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.127, Αθήνα, Μάρτιος 1966, σ.67-69. 

845 Η Επισκέπτρια, «Η Οικογένεια και η Χριστιανική Αγωγή», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.127, Αθήνα, Μάρτιος 1966, σ.67-69. 

846 Ματθ. 16,24: «εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν 
σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι» και Μαρκ. 8,34: «ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι.» και Λουκ. 9,23: 
«εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἔρχεσθαι, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾿ 
ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω μοι.». 

847 Η Υπεύθυνος, «Μέσα εις την κοινωνίαν», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.6, Αθήνα, 
Απρίλιος 1954, σ.265-266.  
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φιλανθρωπία, μια ασπιρίνη στον πόνο, χωρίς συνέχεια, χωρίς 
παράδοσι...»848.  

Ταυτόχρονα, γίνεται αντιληπτό ότι για να καρποφορήσει αυτή η 
προσπάθεια και να γίνει πραγματικότητα το όραμα της «καινούργιας 
Ελλάδας», απαιτείται αφενός μεν κινητοποίηση με άξονα την έμπρακτη 
εφαρμογή της ευαγγελικής αγάπης, αφετέρου υψηλό αίσθημα ευθύνης 
και δέσμευσης σ’ αυτή την αποστολή849. Η σταθερότητα και η απόδοση της 
εργασίας εξαρτάται από την επιμελή προσήλωση στο καθήκον: «...Η 
αποστολή μου ή είναι ψέμμα και πρέπει να την εγκαταλείψω ή είναι 
αλήθεια οπότε πρέπει να κάμω το παν. Η μέση κατάστασις της 
ελαφρότητος και του ερασιτεχνισμού και μάλιστα όταν λέγω ότι «ουκ έστι 
εν άλλω ουδενί η σωτηρία»850, είναι εμπαιγμός της Θείας Μεγαλειότητος 
και βλασφημία προς εκείνους οι οποίοι εθυσιάσθησαν διά να αναπνέω και 
εγώ σήμερα τον αέρα της ελευθερίας... Η σταθερότης και η συνέχεια εις την 
αποστολήν μας προϋποθέτουν αγωνιστικήν εκπλήρωσιν της αποστολής 
μας...»851.  
 

δ) Πνευματική κατάρτιση  

Εξίσου σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του έργου είναι και η 
σοβαρή κατάρτιση και ενημέρωση των κοινωνικών εργατών. Η άσκηση 
της σωστής χριστιανικής κοινωνικής πρόνοιας δεν μπορεί να στηρίζεται 
μόνο στις αγνές και καλές προθέσεις τους. Η προσέγγιση του σύγχρονου 

                                                           
848 Γραμματικού Νίκη, «Από τις σελίδες του ημερολογίου μας – Για μια ανακαίνιση 

της αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.109, Αθήνα, Μάιος 1964, 
σ.156. 

849 Η Υπεύθυνος, «Το νόημα της αποστολής μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1953, σ.79-80: «...Διά την καλήν ή κακήν κατάστασιν της κοινωνίας μας, 
εφ’ όσον είμεθα μέλη της, είμεθα όλοι υπεύθυνοι... η συναίσθησις αυτής της ευθύνης... είναι 
η μεγάλη προσταγή των καιρών μας... είναι και χρέος απέναντι του εαυτού μας... ο 
προσκαλών εις αυτήν την υψηλήν αποστολήν είναι Εκείνος που μας θέλει κοντά Του 
υπεύθυνους και ελεύθερους συνδημιουργούς Του... Να φέρω το χαρούμενο μήνυμα της 
εμπράκτου αγάπης... με όλην την δύναμιν της καρδιάς μου εις τους ενδεείς, τους 
ευρισκομένους εν ανάγκη. Εις το κρεββάτι του πόνου, εις το κελλί του φυλακισμένου, εις 
την τρώγλην του πεινασμένου... Να γίνωμεν θεραπευτικοί σταθμοί μέσω των οποίων θα 
διοχετεύεται με κατανόησι και συναντίληψιν η αγάπη και η ειρήνη προς τους 
συντετριμμένους συνανθρώπους μας...». 

850 Πραξ. 4,12: «οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενὶ ἡ σωτηρία· οὐδὲ γὰρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ 
τὸν οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς». 

851 Η Υπεύθυνος, «Το νόημα της αποστολής μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, 
Αθήνα, Δεκέμβριος 1953, σ.79-80. 
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ανθρώπου και των προβλημάτων του δεν καλύπτεται μόνο με την καλή 
θέληση και διάθεση, όπως επιμέλεια χωρίς μαθητεία, όχι μόνο δεν 
ωφελεί, αλλά μπορεί και να αποδειχθεί βλαπτική852. Η προσφορά του 
χαρμόσυνου μηνύματος της έμπρακτης αγάπης, η κατάδειξη πως η 
χριστιανική αγάπη δεν είναι μόνον λόγια, αλλά μια ζωντανή και 
χαρούμενη πραγματικότητα, που αποτελεί την κύρια αποστολή της 
χριστιανικής κοινωνικής πρόνοιας, περνάει μέσα από την προσωπική και 
επαρκή κατάρτιση των στελεχών και απεργάζεται την προσωπική τους 
ευτυχία. Η κλήση για κοινωνική προσφορά είναι ταυτόχρονα και 
πρόσκληση για την τελειοποίησή τους κι έχει ως αποτέλεσμα τη 
σύμπτωση της αγάπης προς τον εαυτό και της αγάπης για τον πλησίον, 
πραγματώνοντας την εντολή της αγάπης του πλησίον όπως τον εαυτό853. 
Η προσφορά του πάντοτε καινούργιου και παντοτε επίκαιρου μηνύματος 
του Ευαγγελίου, είναι η εν Χριστώ ανάσταση, την οποία καλείται να 
γευθεί ο πιστός ήδη από την παρούσα ζωή με την αγάπη προς τον 
πλησίον854. Τότε μόνο μπορεί να γίνεται λόγος για εκπλήρωση της 
αποστολής και επιτυχία του έργου855. 

Η πνευματική τροφοδοσία αποσκοπεί στην πνευματική καλλιέργεια 
και παίδευση όχι μόνο των αποδεκτών των έργων της κοινωνικής 
πρόνοιας αλλά, πρωτίστως, των μελών των κύκλων, που την ασκούν. 
Όπως άλλωστε αντιλαμβάνονται και οι ίδιες οι εθελόντριες της 
κοινωνικής πρόνοιας, η απασχόλησή τους στο έργο της Χριστιανικής 
Πρόνοιας έχει απήχηση στη δική τους ζωή. «...Είναι η μόνη περίπτωσις που 
όσο περισσότερα δίνει κανείς, τόσο πλουσιώτερος γίνεται... Ο άνθρωπος που 
δίνει Αγάπη, ασχέτως οιουδήποτε αντικειμενικού αποτελέσματος, γίνεται 
αυτός περισσότερον άνθρωπος, όπως είναι φτιασμένος από τον Θεόν για να 
γίνη...»856.  

Αντιμετωπίζοντας λοιπόν το κοινωνικό έργο ως κατεξοχήν 
πνευματική εργασία, οι εθελόντριες της Χριστιανικής Κοινωνικής 

                                                           
852 Η Υπεύθυνος, «Το νόημα της αποστολής μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1953, σ.79-80. 
853 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 

στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134. 

854 Ματζαρίδη, Ορθόδοξη θεολογία, σ.160. 
855 Η Υπεύθυνος, «Το νόημα της αποστολής μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1953, σ.79-80.  
856 Η Επισκέπτρια, «Δια τας κοινωνικάς εργάτιδας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 

τεύχ.107, Αθήνα, Δεκέμβριος 1964, σ.68-69.  
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Πρόνοιας καλούνται να γίνουν για τους συνανθρώπους τους οι 
Κυρηναίοι, που θα τους βοηθήσουν να σηκώσουν τον σταυρό τους, κάτι 
που πετυχαίνεται, όταν εναρμονίζονται με τη λύπη αλλά και τη χαρά των 
πλησίον τους857. Η ταπείνωση συντελεί τα μέγιστα στη διακονία του 
πλησίον, τόσο στην ψυχική προσέγγιση του συνανθρώπου για τη 
μετάδοση των αληθειών της πίστης, όσο και στην αυτογνωσία και 
ανακάλυψη των προσωπικών ελαττωμάτων του κοινωνικού εργάτη, ώστε 
να γίνει πιο εύκολη και καρποφόρα η επαφή του με τον άνθρωπο που 
πονά858. Μέσα απ’ αυτές τις προτροπές και συμβουλές γίνεται ξεκάθαρα 
αντιληπτή η έγνοια και το ενδιαφέρον του περιοδικού και των εκδοτών 
του για την πνευματική ανακαίνιση και αναγέννηση των εργατών της 
Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας, καθώς και για τη μετάγγιση της 
πίστης και τη σύνδεση του κάθε πονεμένου με τον Χριστό859.  

                                                           
857 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 

στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134: «...Ας γίνωμε Κυρηναίοι για τους άλλους που 
σηκώνουν το Σταυρό τους... Να είμαστε ανθρώπινα εναρμονισμένοι με τη λύπη αλλά 
επίσης και με τη χαρά... ας μας νοιώσουν πως είμαστε σαν τους άλλους και όχι πως δεν 
έχομε βάσανα. Είναι ύψιστη αγάπη... να λέη κανείς τον πόνο του στον άλλο...» και λίγο 
παρακάτω: «... Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο πόνος μιας υπάρξεως πρέπει να τον 
καταλάβωμε, να τον πάρωμε μαζί μας, να τον φορτωθούμε κι αυτό χωρίς ευνοϊκή ή 
δυσμενή προκατάληψι, χωρίς κρίσι ή επίκρισι, χωρίς καταδίκη... Κάθε... πόνος πρέπει να 
συναντήση την αγάπη μας... Ας τους ακούωμε χωρίς να δείχνωμε ανυπομονησία, με μια 
βαθειά προσοχή, προσωπική... Μπρος στους πόνους των τραυματισμένων καρδιών ας μη 
κάνωμε τον απρόσβλητο, ας μη κάνωμε συγκρίσεις ανάμεσα στις υπάρξεις και στις 
δυστυχίες τους. Ας μάθωμε μονάχα να κλάψωμε μ’ εκείνους που κλαίνε, ας τους 
περιβάλλωμε με διακριτική αγάπη, μια αγάπη πιστή, με μικρές φροντίδες που σπάζουν τη 
μοναξιά τους και δημιουργούν γύρω τους ένα ζεστότερο κλίμα... Η αγάπη και πάλι θα 
θαυματουργήση. Κι Εκείνος που είναι παρών στις αγνές συναντήσεις θα βοηθήση να γίνωμε 
τότε όργανά Του για να τους οδηγήσωμε σ’ Αυτόν...». 

858 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 
στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134: «...Οι διάνοιες θα μπορούσαν να συναντηθούν... αν 
είμαστε ταπεινοί, λιγώτερο σίγουροι για τον εαυτό μας... Ας μη τσιγκουνευώμεθα τους 
θησαυρούς μας. Μερικές λέξεις σιγαλές που θα αποκαλύπτουν τις ανακαλύψεις μας, την 
πείρα μας, εκείνο που για μας είναι φως και δύναμις... Με ταπείνωσι ας αναζητήσωμε μέσα 
μας εκείνο που μπορεί να μας κάνη να προσκρούσωμε ή να γίνωμε δυσάρεστοι. Τους 
απότομους τρόπους μας, την ευθυμία μας ακόμη. Ας λειάνωμε τις γωνίες μας, ας 
προσαρμόσωμε τους τρόπους μας, τον τόνο μας, στον καθένα...». 

859 Αυτή η φροντίδα του περιοδικού και κατ’ επέκταση της Χριστιανικής Κοινωνικής 
Πρόνοιας ευθυγραμμίζεται τόσο με την Γραφή όσο και με την Παράδοση της Εκκλησίας, 
όπου το έργο του ανθρώπου νοηματοδοτείται από την πίστη που εκφράζει, η οποία 
βρίσκει την πληρότητά της στα έργα της αγάπης με τα οποία εκδηλώνεται. Στόχος της 
Εκκλησίας είναι η βίωση της αγάπης του Χριστού και η μεταμόρφωση του ανθρώπου. Η 
κοινωνική δράση είναι ένα μέσο επίτευξης αυτού του στόχου. Στο βαθμό που τον 
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Η προσευχή ως το βασικό μέσο αυτής της προσωπικής σύνδεσης με 
τον δωρεοδότη Θεό και ως τροφή της ψυχής, περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο των εφοδίων που συντελούν στην πνευματική ανύψωση αλλά 
και στη θαυματουργική επέμβαση τού Θεού στη ζωή και το έργο του 
χριστιανού κοινωνικού εργάτη. Όταν μάλιστα η πίστη του κοινωνικού 
εργάτη είναι ζωντανή και βαθειά, δεν χρειάζονται καθόλου λόγια: «... η 
προσευχή μας, πολλές φορές το άφωνο γονάτισμά μας θα δώση το 
αποτέλεσμα...». Τα ανθρώπινα ζητήματα της καθημερινής ζωής, όταν 
γίνονται αντικείμενα προσευχής μεταμορφώνονται από τη Θεία Χάρη και 
οι απαντήσεις έρχονται συνεχώς θαυματουργικές860. 

Η προσευχή για το έργο και την αποστολή του κοινωνικού εργάτη 
έρχεται ως καρπός της αυτοκριτικής και της αυτογνωσίας861, των 
ελλείψεων και των αστοχιών του862. 

Η πνευματική ανακαίνιση του ελληνικού λαού, που αποτελεί και τον 
απώτερο σκοπό του κοινωνικού έργου της Χριστιανικής Πρόνοιας, 
προϋποθέτει και βασίζεται στην πνευματική ανακαίνιση των χριστιανών 
που την ασκούν. Είναι λανθασμένη και πλανεμένη  αντίληψη ότι η 
«συντήρηση» ταυτίζεται με τον «χριστιανισμό» και ο «χριστιανισμός» με 

                                                                                                                                                        
πετυχαίνει βελτιώνεται και ανακαινίζεται και ο κόσμος. Σε κάθε περίπτωση όμως, που η 
βελτίωση του κόσμου επιδιώκεται ανεξάρτητα από τον Χριστό και την αγάπη Του, 
καθίσταται προβληματική. Αναλυτικά για το θέμα αυτό βλ. Μαντζαρίδη, Ορθόδοξη 
θεολογία, σ.117-130. 

860 Χαροκόπος Δ. Ε., Από το βιβλίο της Susanne Fouche “Vocation Sociale”, «Πιο κοντά 
στο διπλανό μας. Κοινωνική αποστολή – Κοινωνική κλήσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.69, Αθήνα, Μάιος 1960, σ.131-134: «...Και η ψυχή πρέπει να τρέφεται... η ψυχή βρίσκει 
την τροφή της σ’ όλη τη ζωή υπό τον όρο ότι θα αφεθή ελεύθερη να πετάξη προς τα ύψη, 
για τα οποία είναι προωρισμένη, χωρίς να εμποδίζεται από τις υλιστικές προκαταλήψεις... 
Ακόμη ολιγώτερα κηρύγματα και η σιωπή που ξεχωρίζει από την παρουσία που υπόσχεται 
ο Θεός σ’ εκείνους που ενώνονται στο Όνομά Του θα είναι το υπέρτατο σημείο της υπέροχης 
επαφής μας...». 

861 Α.Β., «Ένας απολογισμός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.21, Αθήνα, Μάιος 1955, 
σ.366: «...η αποστολή μας στο έργο αρχίζει πρώτα απ’ τον αυτοέλεγχο...». 

862 Η Επισκέπτρια, «Οι πειρασμοί και αι δυσκολίαι της εργάτιδος της προνοίας», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.205-207: 
«...ιδιαίτερον δείγμα του πνευματικού ανθρώπου είναι η αυτογνωσία και η αυτοκριτική... να 
κλεισθούμε και για λίγο στο «ταμιείον» μας και εκεί, αφήνοντας όσο μπορούμε τα 
προβλήματα που μας απασχολούν, ήσυχα και ήρεμα να βρεθούμε λίγη ώρα με τον εαυτόν 
μας ενώπιον του Θεού... όπου τα χριστιανικά χέρια των εργατίδων της Προνοίας θα 
υψούντο ικέτιδες χείρες προς τον Θεόν διά μίαν αίτησιν συγγνώμης δια τα σφάλματά μας, 
τας παραλείψεις μας, τας αδυναμίας μας και τους πειρασμούς μας και τον τρόπον με τον 
οποίον τους αντιμετωπίσαμεν. Ικέτιδες χείρες για μια αυτοκριτική και για μια αίτησι 
συγγνώμης και για μια ανακαίνιση του έργου της Προνοίας. Αν το κάνωμε αυτό θα είναι 
μεγάλη βοήθεια διά την Πρόνοιαν...». 
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τον «συντηρητισμό». Η ανακαίνιση που πρεσβεύει ο χριστιανισμός έχει 
και εσχατολογικό χαρακτήρα αλλά και άμεσο προσανατολισμό και 
αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή του πιστού. Το Ευαγγέλιο ήρθε για να 
δημιουργήσει μια νέα κατάσταση και μόνο διά του Ευαγγελίου μπορεί να 
δημιουργηθεί νέα κατάσταση. Όμως το Ευαγγέλιο δεν εκλαμβάνεται ως 
βιβλίο ή ως ανάγνωσμα, αλλά ως διδασκαλία που βιώνουν οι πιστοί. Κι 
αυτή η ανακαίνιση δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται άπαξ διά παντός, αλλά 
έχει ανάγκη συνεχούς καλλιέργειας, γιατί «... αν ημείς δεν είμεθα καινοί 
άνθρωποι η νέα διδαχή μένει ανενέργητος και η νέα κατάστασις μένει μια 
χίμαιρα...»863. Ο Κύριος είναι ο υπογραμμός, το υπόδειγμα του καινού 
ανθρώπου και σ’ αυτό το πλαίσιο όλοι οι μιμητές τού Υιού, πρέπει να 
εργάζονται και να αποδεικνύουν την πίστη τους με την εργασία τους864. 
Παραμερίζοντας όλες τις τεχνικές, αλλά και τις ουσιαστικές δυσκολίες, οι 
εθελοντές στην Χριστιανική Κοινωνική Πρόνοια καλούνται, με πίστη και 
ενθουσιασμό, να σπεύδουν πλησίον των αδελφών. Το αιώνιο παράδειγμα 
του Κυρίου, για τον Οποίο γράφουν οι ευαγγελιστές ότι «διήλθεν 
ευεργετών και ιώμενος πάντας»865 πρέπει να είναι καθημερινά μπροστά 
τους. Να τους εμπνέει και να τους καθοδηγεί σ’ όλες τις προσπάθειες και 
τις ενέργειες τους. «...Να γίνεται η ακένωτος δεξαμενή, από την οποία θα 
αντλούμε το “ύδωρ το ζων”866, που θα δροσίζη και τη δική μας ψυχή, αλλά 
και πολλών άλλων μέσω ημών...»867. 

Σ’ αυτόν τον πολυμέτωπο και πολύπλευρο αγώνα του κοινωνικού 
εργάτη, ο εγωισμός στηλιτεύεται868 διότι είναι πρωταρχικό εμπόδιο για 

                                                           
863 Η Υπεύθυνος, «Η Ανανέωσις μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.7, Αθήνα, Μάιος 

1954, σ.322-323. 
864 Α.Α.Α., «Πρόνοια και Δημιουργικότης», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.114, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1964, σ.339-341. 
865 Πράξ. 10,38: «Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ, ὡς ἔχρισεν αὐτὸν ὁ Θεὸς Πνεύματι ἁγίῳ καὶ 

δυνάμει, ὃς διῆλθεν εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς καταδυναστευομένους ὑπὸ τοῦ 
διαβόλου, ὅτι ὁ Θεὸς ἦν μετ’ αὐτοῦ·». 

866 Ιω. 4,10: «ἀπεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ· εἰ ᾔδεις τὴν δωρεὰν τοῦ Θεοῦ, καὶ τίς 
ἐστιν ὁ λέγων σοι, δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ᾔτησας αὐτόν, καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν». 

867 Η Εντεταλμένη, «Σελίδες Χριστιανικής Προνοίας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, 
τεύχ.143, Αθήνα, Νοέμβριος 1967, σ.275-276. 

868 Α.Β., «Ένας Απολογισμός», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.21, Αθήνα, Σεπτέμβριος 
1955, σ.366: «...Εάν λοιπόν πιάνουμε τον εαυτό μας στον εγωισμό, στην φιλοδοξία, στην 
διάθεσι να κρίνουμε τον άλλον, στην αδιαφορία μπρος στο καθήκον μας, μ’ άλλα λόγια εάν 
έχωμε φτιάσει τον απολογισμό των σφαλμάτων μας, τότε πρώτα να ζητήσουμε συγχώρηση 
έστω μόνον για τον εαυτό μας και να παρακαλέσουμε τον Θεό για φώτισι και δύναμι, για 
τον ανθρώπινο αγώνα που δεν τελειώνει ποτέ...».  
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την ευόδωση του έργου. Υποδεικνύεται η περισυλλογή869 και η 
αυτοσυγκέντρωση870. Βασική επιδίωξη του αγωνιζόμενου πνευματικά 
κοινωνικού εργάτη, είναι να συναθροίζονται οι ψυχικές του δυνάμεις και 
να αντιμετωπίζονται οι δυσκολίες του δημιουργικά και όχι μοιρολατρικά. 
Να είναι ευεργετική και καρποφόρα η παρουσία και επίδρασή του στην 
προσωπική και την κοινωνική ζωή του871: «...διά τον άνθρωπον που πιστεύει 
και αγωνίζεται δεν υπάρχουν δυσκολίες ικανές να σταματήσουν την 
αποστολήν του! Όταν συμφιλιωθούμε μαζί τους και πιστεύωμε πως κι 

                                                           
869 Η Εντεταλμένη, «Δια την συγκρότησιν της κοινωνικής εργάτιδος – Η 

Περισυλλογή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.130, Αθήνα, Ιούνιος 1966, σ.169-170: «...τί 
είναι περισυλλογή; Είναι η πράξις του περισυλλέγειν τα διασπαρμένα. Περισυλλογή του 
νου, αυτοσυγκέντρωσις, επάνοδος και ενδοσκόπησις του εαυτού μας. Θεληματική 
απομάκρυνσις από το κυνηγητό της ζωής, από τη διάσπασι και διάλυσι, μέσα στη σιωπή και 
τη γαλήνη... Όσα ελέχθησαν για τον ρυθμό της σύγχρονης ζωής μαζί με τόσα άλλα... 
περισπούν, διασπούν την προσοχή σε πολλά. Κουράζουν, ζαλίζουν, εκνευρίζουν, μειώνουν 
την απόδοσι και ποσοτικώς και ποιοτικώς. Οδηγούν σε πρόχειρες λύσεις, σε αμελέτητες 
ενέργειες, σε ανοργάνωτη και απρογραμμάτιστη πορεία. Αυτή την κατάστασι καλούμεθα 
να την αντιμετωπίσουμε όχι μοιρολατρικά αλλά δημιουργικά. Με το να 
συστηματοποιήσουμε στη ζωή μας και να την οργανώσουμε κάτω από το φως της 
χριστιανικής πίστεως και της Αναστάσεως και με την έμπνευσιν και καθοδήγησιν του 
Πνεύματος του Θεού... να συναθροίσουμε όλες τις ψυχικές μας δυνάμεις σε μια σταθερά 
καθωρισμένη ψυχική περιοχή, με συγκεκριμένο σκοπό, σε ωρισμένα χρονικά όρια. Όσο πιο 
συστηματικά και πειθαρχημένα το κάνουμε αυτό, τόσο πιο ευεργετική και καρποφόρος θα 
είναι η επίδρασις της περισυλλογής στην ατομική και κοινωνική ζωή μας... Προϋπόθεσις 
της περισυλλογής είναι η απομόνωσις, η ησυχία που θα επιδιώξη κανείς απομακρύνοντας 
και παραμερίζοντας όλα τα εμπόδια εσωτερικά και εξωτερικά, που διαταράσσουν τον 
εσωτερικό μας κόσμο. Τρία στοιχεία χρειάζονται προσοχή: ο τόπος... η διάρκεια... η 
συχνότης... Είναι απαραίτητη διά την καλή πνευματική μας συγκρότηση όταν την 
τοποθετήσουμε σωστά. Ως μέσον και ως σκοπόν. Ποίος είναι ο σκοπός της: Η γνωριμία του 
εαυτού μου... Συνάντησις και επικοινωνία με τους άλλους... Συνάντησις και διάλογος με τον 
Θεόν...». 

870 Η Επισκέπτρια, «Το θεραπευτικόν έργον της επισκεπτρίας», Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος, τεύχ.109, Αθήνα, Μάιος 1964, σ.148-149: «...Αν εκδαπανάται συνεχώς προς τα 
έξω, θα έλθη στιγμή να ιδή ότι άδειασε το εσωτερικόν του. Πρέπει κάθε τόσο να 
αποσύρεται εις την ησυχίαν του «ταμιείου» του και εκεί εν σιωπή να κάνη την αυτοκριτικήν 
του. Αυτοκριτική που θα οδηγήση στην προσευχή... είναι απαραίτητον να μάθωμεν και την 
ζωήν της σιωπής και της προσευχής...».  

871 Η Εντεταλμένη, «Δια την συγκρότησιν της κοινωνικής εργάτιδος – Η 
Περισυλλογή», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.130, Αθήνα, Ιούνιος 1966, σ.169-170: «...η 
παραμέλησις του καθήκοντος της περισυλλογής και σιωπής εκδικείται. Όχι σπανίως κατά 
τρόπον οδυνηρόν... Είναι καταπληκτική και τρομερή η μεταμόρφωσις του κόσμου στην 
εποχή μας. Πρέπει να βρεθούμε έτοιμοι, πάνοπλοι, δυνατοί, “πλήρεις Πνεύματος Ἁγίου”. 
Ας μην λησμονούμε εκείνη την παλαιά, αλλά και πάντοτε νέα και παντοτεινής αξίας 
αλήθεια “Οὐκ ἐν τῷ συσσεισμῷ ὁ Θεός, ἀλλ' ἐν τῇ αὔρᾳ τῇ λεπτῇ”. Και για να πνεύση αυτή 
η ζωογόνος αύρα πρέπει εμείς να δημιουργήσωμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις. ‘Σώπασε 
μέσα σου, για ν’ ακούσης τη φωνή του Θεού. Κι όταν θα ξαναέλθης ανάμεσα στ’ αδέλφια 
σου, η φωνή σου δεν θάναι παρά ο αντίλαλος του λόγου Του’...». 
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αυτές ημπορούν να εξυπηρετήσουν την αποστολήν μας, τότε, οι δυσκολίες 
μάς δείχνουν καλύτερα τον δρόμο του καθήκοντος, γίνονται σκαλοπάτια διά 
ν’ αναβαίνωμεν υψηλότερα, γίνονται όπλα διά να πολεμώμεν αυτές τις ίδιες 
τις δυσκολίες...»872.  

 Δίνεται ιδιαίτερη προσοχή και βαρύτητα στην καλή συνεργασία 
μεταξύ των μελών της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας. Υπάρχουν 
προσωπικά ελαττώματα και δυσκολίες που πρέπει να ξεπεραστούν. Η 
επιτυχία της αποστολής τους βασίζεται στην ομαλή συνεργασία και την 
αμοιβαία ωφέλεια των συνεργατών873. Επισημαίνονται όμως και οι 
πειρασμοί και οι κίνδυνοι που απειλούν τους εργάτες της έμπρακτη 
αγάπης. Πρώτος καταγράφεται ο κίνδυνος το έργο που επιτελεί ο εργάτης 
της Χριστιανικής Πρόνοιας, να μην είναι καρπός του πνευματικού του 
αγώνα αλλά μια μεμονωμένη εκδήλωση, που τρέφεται από τον εγωισμό 
του. Σε συνάρτηση μ’ αυτόν έρχεται ο κίνδυνος του σφετερισμού της 
επιτυχίας και του εγκλωβισμού του σ’ αυτήν και τότε «...ο λιβανωτός της 
επιτυχίας αντί να πηγαίνη στον Θεόν, πηγαίνει στον εαυτόν μας...»874. 
Ανάλογος είναι και ο κίνδυνος της αποτυχίας και πιο συγκεκριμένα η 
απογοήτευση που ενδέχεται να κυριεύσει τον κοινωνικό εργάτη, όταν δεν 
βλέπει άμεσα και ορατά αποτελέσματα. Κύριο όπλο του για την 
καταπολέμησή της, προτείνεται η προετοιμασία για την αποτυχία, αλλά 
και η γνώση ότι τους καρπούς αυτών των έργων, τους βλέπει κανείς μετά 

                                                           
872 Η Υπεύθυνος, «Το νόημα της αποστολής μας», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.2, 

Αθήνα, Δεκέμβριος 1953, σ.79-80. 
873 Η Υπεύθυνος, «Η Συνεργασία», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.4, Αθήνα, 

Φεβρουάριος 1954, σ.177-178: «...Η συμπεριφορά μου...διά να είναι η ενδεδειγμένη έναντι 
της αποστολής μου, πρέπει να εναρμονίζεται προς την οικοδομήν και ωφέλειαν του 
συνεργάτου μου. Εάν προσέξωμεν τον χρυσούν αυτόν κανόνα εις την συνεργασίαν μας, 
τότε, κινούμεθα άνετα, γινόμεθα συμπαθείς και ευπρόσδεκτοι, λύομεν ένα μυστήριον εις 
την ζωήν μας...ο δρόμος προς την αιωνιότητα διέρχεται από τους συνανθρώπους μας!... Τα 
ελαττώματα των συνεργατών ξεπερνιούνται με την αμοιβαία κατανόηση και το σεβασμό 
και στηλιτεύονται με αγάπη, μόνο από τους υπεύθυνους και αρμόδιους για τη διεξαγωγή 
ενός έργου και όχι χάριν κατακρίσεως, που οδηγεί στην διάλυση... Τα δύο βασικά εμπόδια 
της συνεργασίας και της ενότητας είναι η ερίθεια (αντιζηλία) και η κενοδοξία 
(περηφάνεια). Η προσωπική κοινωνική πείρα αλλά και μακρά παράδοση της Εκκλησίας 
επιβεβαιώνουν τη σημασία του πνεύματος της συνεργασίας και γι’ αυτούς τους λόγους 
καθίσταται επιβεβλημένη η αυτοκριτική, ως ο μόνος δρόμος για μια ουσιαστική αλλαγή των 
κοινωνικών σχέσεων... Η ενότητα είναι επιθυμία και αίτημα του Κυρίου και όποια εργασία ή 
επιτυχία δεν είναι καρπός ενότητας δεν ωφελεί κανέναν. Η εκπλήρωση του αιτήματος του 
ερχομού της Βασιλείας “ἐλθέτω ἡ βασιλεία Σου” είναι στην ουσία εκπλήρωση του 
αιτήματος της μεταξύ μας ενότητας και της οικοδομής του σώματος της Εκκλησίας...». 

874 Η Επισκέπτρια, «Οι πειρασμοί και αι δυσκολίαι της εργάτιδος της προνοίας», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.205-207. 
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από καιρό. Το ενδεχόμενο να γίνει εσφαλμένη εκτίμηση των 
περιστατικών και των αναγκών τους, αφενός έγκειται στον παράγοντα 
του ανθρώπινου λάθους, αφετέρου μπορεί να αποφευχθεί χάρη στην 
πνευματική εγρήγορση που θα ξεπεράσει τους σκοπέλους της 
υπερβολικής σπουδής ή της αμέλειας875. Η περιφρόνηση των 
αναξιοπαθούντων και η έλλειψη σεβασμού προς αυτούς, καταγράφεται 
ως ο πέμπτος σοβαρός κίνδυνος για το έργο της Χριστιανικής Πρόνοιας. 
Είναι εύκολο να θεωρηθεί κατώτερος και άξιος περιφρόνησης ο ασθενής, 
ο ψυχικά πάσχων, ο γέροντας, ο ενδεής, ακόμα και ο ετοιμοθάνατος876. Η 
πνευματική περιφρούρηση της εθελόντριας του κύκλου πρόνοιας από 
τέτοιου είδους πνευματικά ολισθήματα επιτυγχάνεται μόνο με την 
αυτοκριτική, την αυτογνωσία, την αίτηση συγγνώμης και φυσικά την 
προσευχή877 για την προσωπική ανακαίνιση και την ανακαίνιση του έργου 
της Προνοίας878. Κυρίως όμως χρειάζεται η γνώση ότι «...το έργον εις το 
οποίον έχουμε την τιμή να υπηρετούμε, έχει την ιστορίαν του και το μέλλον 
του... Εμείς είμαστε εργάτες του περαστικοί και πρέπει να το περιβάλλωμε 
με όλη μας την αγάπη, τον σεβασμό και ιερό δέος...»879. Ωστόσο μερικά 
χρόνια αργότερα έχουν όλοι κατανοήσει ότι έχει ανάγκη από χρόνο το 
έργο του Ελληνικού Φωτός: «...Μήπως δεν είναι όλα να γίνουν από την 
αρχή; Μήπως δεν είναι όλα για να γίνουν καινούργια; Από τη θεωρία, μέχρι 
τους ανθρώπους, μέχρι τον τρόπο που θα εργασθούν;...»880.  
 

ε) Ειδική κατάρτιση - Επιμόρφωση 

Ο «Κόσμος της Ελληνίδος», όργανο και καρπός της μέριμνας για 
κοινωνική προσφορά του «Κέντρου Σπουδών» του συλλόγου «Ελληνικόν 
Φως», εκτός από την κατάρτιση των στελεχών της Χριστιανικής 
                                                           

875 Η Επισκέπτρια, «Οι πειρασμοί και αι δυσκολίαι της εργάτιδος της προνοίας», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.205-207. 

876 Η Επισκέπτρια, «Οι πειρασμοί και αι δυσκολίαι της εργάτιδος της προνοίας», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.205-207. 

877 Η Εντεταλμένη, «Επίσκεψις – Εξακρίβωσις», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.137, 
Αθήνα, Μάρτιος 1967, σ.86-87. 

878 Η Επισκέπτρια, «Οι πειρασμοί και αι δυσκολίαι της εργάτιδος της προνοίας», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.111, Αθήνα, Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964, σ.205-207. 

879 Πολιτάκου Ν. Εύα, «Η Συνεργασία Θεμελιώδης αρχή προνοιακής εργασίας», Ο 
Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.26, Αθήνα, Φεβρουάριος 1956, σ.71-74. 

880 Γραμματικού Νίκη, «Από τις σελίδες του ημερολογίου μας – Για μια ανακαίνιση 
της αγωγής και της μορφώσεως», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.109, Αθήνα, Μάιος 1964, 
σ.156. 
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Κοινωνικής Πρόνοιας, φιλοξενεί στις σελίδες του και τις δράσεις των 
φορέων της αδελφότητας, που ασκούν την κοινωνική πρόνοια, με διττό 
στόχο. Ενημερώνει για την κοινωνική δράση και την έμπρακτη εφαρμογή 
της θεωρητικής κατάρτισης, που το ίδιο προσφέρει, με άξονα πάντα την 
Ευαγγελική διδασκαλία, και παράλληλα καλεί το ευρύτερο αναγνωστικό 
του κοινό στην ενεργό συμμετοχή, με την έκθεση των κοινωνικών 
αναγκών που προκύπτουν. Τα πεπραγμένα των Φάρων στο παιδικό 
τμήμα και στον τομέα της Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος, του 
Κέντρου Νεότητος, του Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας και Ψυχικής 
Υγιεινής, με τον Ιατροπαιδαγωγικό του Σταθμό και το Φροντιστήριο 
Μητέρων, προσφέρουν πληροφορίες για τα άρθρα του Κόσμου της 
Ελληνίδος, που παρουσιάζουν την ενεργό δράση των κύκλων της 
Χριστιανικής Πρόνοιας. 

Η έμπρακτη εφαρμογή της εντολής της αγάπης από τους κύκλους της 
Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας εθελοντών γυναικών, κάλυπταν 
πολλούς τομείς δράσης. Η ποικιλία των εργασιών αντιστοιχούσε στην 
ποικιλία ενδιαφερόντων και δυνατοτήτων κοινωνικής προσφοράς, που 
θεράπευαν το σύνολο σχεδόν των αναγκών της μεταπολεμικής ελληνικής 
κοινωνίας: φροντίδα για το παιδί, το φτωχό, το ορφανό, το 
εγκαταλελειμμένο, το παιδί της υπαίθρου και της πόλης που στερούνταν 
ακόμη και τα βασικά (ένδυση, υπόδηση, τροφή, στέγη, παιχνίδι). Φροντίδα 
για τη γυναίκα, τη μάνα που αντιμετωπίζει τη στέρηση και την 
εξαθλίωση, την πολύτεκνη ή ολιγότεκνη, τη χήρα, την αγρότισσα, την 
άνεργη, τη νέα, την ηλικιωμένη, την παραστρατημένη, που υφίσταται τον 
κοινωνικό αποκλεισμό, την αγράμματη, της οποίας η αγραμματοσύνη της 
συχνά δημιουργεί και συντηρεί τα προβλήματά της. Όλες  οι κοινωνικές 
ομάδες που χρειάζεται φροντίδα, προστασία και στήριξη 
περιλαμβάνονται στην άγρυπνη μέριμνα της Χριστιανικής Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Πολλές αφηγήσεις των ίδιων των πρωταγωνιστών και των 
μελών των κύκλων της κοινωνικής πρόνοιας φιλοξενούνται στις σελίδες 
του «Κόσμου της Ελληνίδος» και δίνουν με γλαφυρότητα και 
παραστατικότητα τις προσωπικές τους εμπειρίες από τις καταστάσεις με 
τις οποίες έρχονταν οι ίδιες αντιμέτωπες. 

Στις σελίδες του περιοδικού απαντούν επίσης και προσωπικές 
ιστορίες, αληθινά γεγονότα ή λογοτεχνικά κείμενα, που παρουσιάζουν τις 
δυσκολίες, τους αγώνες αλλά και τις νίκες ανθρώπων που παλεύουν με 
τη φτώχεια, την αρρώστια, τον θάνατο, την αναπηρία. Τα φωτεινά 
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παραδείγματα ανθρώπων που υπηρέτησαν τη Χριστιανική Κοινωνική 
Πρόνοια, είτε βρίσκονται ακόμα εν ζωή είτε όχι, χρησιμοποιούνται για την 
προβολή της προσφοράς της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας στην 
ελληνική κοινωνία ή ακόμα και στις κοινωνίες των Ευρωπαϊκών χωρών 
και της Αμερικής. Στο περιοδικό απαντούν αφιερώματα σ’ αυτούς τους 
αφανείς εργάτες του Ευαγγελίου που προβάλλουν το έργο τους και την 
προσφορά τους, όπως επίσης και τον ακέραιο χαρακτήρα τους.  

Οι δράσεις των δομών της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας κατά 
κάποιον τρόπο αλληλεπικαλύπτονται. Υπάρχουν άρθρα που 
αναφέρονται σε επισκέψεις σε νοσοκομεία ή σε ιδρύματα, ετοιμασία και 
αποστολή δεμάτων με είδη ρουχισμού, υπόδησης, παιχνιδιών ακόμα και 
τροφίμων, σε χωριά της ελληνικής υπαίθρου, κατά την προετοιμασία 
εορτασμού των Χριστουγέννων ή του Πάσχα, αλλά ακόμα και σε 
περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, όπως ήταν οι περιπτώσεις σεισμών ή 
πλημμυρών. Όλες αυτές οι δράσεις ήταν κοινό χαρακτηριστικό του 
τρόπου που πρόσφεραν το προνοιακό τους έργο, για παράδειγμα, τόσο τα 
παιδικά τμήματα των Φάρων όσο και οι κύκλοι της Πρόνοιας Νεότητας. 
Εκείνο που αλλάζει είναι η ηλικία των μελών των κύκλων και των 
αποδεκτών. Τα παιδικά τμήματα των Φάρων, λόγου χάρη, που 
στελεχώνονται κυρίως από παιδιά σχολικής ηλικίας, υπό την επίβλεψη 
ενηλίκων, φροντίζουν για την αποστολή βοήθειας σε παιδιά σχολείων της 
υπαίθρου, καλλιεργώντας την κοινωνική αλληλεγγύη. 

Δεν είναι όμως μόνο το πνεύμα της προσφοράς της αγάπης στο οποίο 
πρέπει διαρκώς να εντρυφά ο χριστιανός κοινωνικός εργάτης. Η Πρόνοια 
για να έχει καρπούς αντάξιους των προσδοκιών και των κόπων που 
καταβάλλονται πρέπει να είναι και έργο μελέτης, «... θεωρίας και 
σπουδαστηρίου διότι άλλως η πράξις μας θα είναι περιστασιακή και 
συνεπώς ασήμαντος. Εύκολα θα ξεφτίση...»881. Η σπουδή και μελέτη αυτή 
περιλαμβάνει, την προσωπική παίδευση, σε πνευματικό επίπεδο και τον 
αγώνα για βαθύτερη και ουσιαστικότερη βίωση του χριστιανισμού, αλλά 
και γνώσεις γύρω από τον άνθρωπο που διακονείται και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της ζωής του.  

                                                           
881 Α.Α.Α., «Πρόνοια και Δημιουργικότης», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.114, Αθήνα, 

Δεκέμβριος 1964, σ.339-341. 
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Στον τομέα της διακονίας των ασθενών ο κοινωνικός εργάτης οφείλει 
να είναι ικανός να αναγνωρίζει τα συνήθη ελαττώματά τους882, τα οποία 
δυσχεραίνουν το έργο του, για να κατορθώσει στη συνέχεια να προσφέρει 
τη βοήθεια που αρμόζει σε κάθε περίπτωση. Η προσέγγιση των ασθενών, 
όμως, παρά τις οποιασδήποτε αδυναμίες τους, είναι ανάγκη να 
χαρακτηρίζεται από σεβασμό, τόσο στο πρόσωπο του αρρώστου, όσο και 
στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, οι οποίες διαστρεβλώνουν τη 
συμπεριφορά του και δυσκολεύουν το έργο της Χριστιανικής Κοινωνικής 
Πρόνοιας. Ποικίλες είναι οι όψεις της προσφοράς στον άρρωστο ανάλογα 
με την ηλικία, την ιδιοσυγκρασία, το φύλο, το επάγγελμα, τη μόρφωσή 
του. Πρόκειται για παράγοντες που υπαγορεύουν τον χειρισμό των 
σχετικών προβλημάτων του ασθενούς με λεπτότητα, διάκριση και 
υπόδειξη των αξιών της ζωής, τις όποιες βέβαια, πρώτα ο ίδιος ο 
κοινωνικός εργάτης βιώνει883. Ο εργάτης της Χριστιανικής Κοινωνικής 
Πρόνοιας είναι αναγκαίο να γνωρίζει ότι μία ασθένεια έχει ποικίλες 
αφορμές και αίτια και πολύ συχνά κάτω απ’ αυτά υπάρχουν ψυχικά 
τραύματα και συγκρούσεις ψυχικές, αδυναμίες και δυσκολίες ζωής που 
κάνουν να εμφανισθεί επί σκηνής η αρρώστια ή την προκαλούν ή ακόμη 
υπονομεύουν το έδαφος της σωματικής αντοχής και υγείας. Όλα αυτά 
οφείλει να τα προσέξει, ώστε η βοήθειά του να είναι αποτελεσματική, 
αλλά απαιτούν καλλιέργεια ψυχική και πνευματική, γνώση και μόρφωση 
και λεπτότητα αισθημάτων και συμπεριφοράς884. 

Απαραίτητη είναι η αγάπη για τον ασθενή, χωρίς διάθεση κριτικής, 
αλλά με γνώσεις για την αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων του 
(ιατρικών, κοινωνικών, οικονομικών, οικογενειακών, συναισθηματικών)885 
                                                           

882 Butten Micele, Απόδοσις: Μαρία Ζαχαριάδου, «Για τον καλό άρρωστο καλός 
γιατρός» Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.136, Αθήνα, Φεβρουάριος 1967, σ.61-62: 
«...απλοϊκοί, φλύαροι, αποσιωπούν, δεν ξέρουν ν’ απαντήσουν σε βασικές ερωτήσεις του 
ιατρικού ιστορικού τους, αλλάζουν συχνά γιατρό και κανείς δεν έχει μια πλήρη εικόνα, 
θέλουν οπωσδήποτε φάρμακα και θεραπεία, παίρνουν φάρμακα μόνοι τους, ανησυχούν τον 
γιατρό τους, εκτός ωραρίου, για το τίποτα, αρνούνται να κάνουν τις εξετάσεις που τους 
ζητούνται, δεν ακολουθούν τις οδηγίες του γιατρού και δεν κάνουν σωστή θεραπεία, δεν 
δέχονται να εισαχθούν σε νοσοκομείο, δεν δέχονται να κάνουν αλλαγές στους 
καθημερινούς ρυθμούς...». 

883 Η Υπεύθυνος, «Ο άρρωστος άνθρωπος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.38-39. 

884 Η Υπεύθυνος, «Ο άρρωστος άνθρωπος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 
Νοέμβριος 1953, σ.38-39.  

885 Hokerberg Ann Marie U.N. T.A. Medical Social Expert for Greece, «Τι σημαίνει 
κοινωνική πρόνοια εις το νοσοκομείο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.19, Αθήνα, Ιούνιος 
1955, σ.270-271. 
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και σεβασμό, που θα τον κάνει να αποκτήσει συνείδηση της αξίας του ως 
ανθρώπου, τη στιγμή που αισθάνεται ότι δεν αξίζει τίποτε886. 

Η διάκριση τονίζεται επίσης ως μια αναγκαία αρετή σ’ αυτό το έργο 
και εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους887. Στόχος είναι να δεχθεί ο 
κοινωνικός εργάτης το βάσανο και τον καημό του πονεμένου, να 
συμπάσχει και να υποφέρει μαζί του. Γνωρίζοντας βέβαια ότι μόνο ο Θεός 
μπορεί να ευσπλαχνισθεί όλες τις ανθρώπινες δυστυχίες και ότι μόνο η 
παρουσία Του είναι η καταλληλότερη απάντηση στον άνθρωπο που 
δοκιμάζεται888, η προσπάθεια του κοινωνικού εργάτη να συμπονέσει και 
να νοιώσει το άλγος του συνανθρώπου του έχει βαθύτερα χριστιανικά 
ερείσματα. Όχι μόνον γιατί βρίσκεται απέναντι σ’ έναν άνθρωπο που 
υποφέρει, αλλά γιατί βρίσκεται κι αυτός σε μια ανθρώπινη κοινωνία, που 
βαδίζει προς μια άλλη πόλη. Κι η κοινωνία αυτή έχει ανάγκη να είναι 
ολοκληρωμένη εδώ κάτω στη γη. «... Θα υποφέρω ξέροντας ότι ένα από τα 
μέλη της κοινωνίας αυτής είναι άρρωστο, εφ’ όσον αποτελώ κι εγώ μέλος 
αυτού του συνόλου... αν πιστεύω σε μια χριστιανική θεώρησι του κόσμου, η 
συμπόνια μου δεν μπορεί να σταματήση σ’ ένα μόνο άτομο. Αναγκαστικά θα 
ξαπλωθή σ’ όλους που θα συναντήσω να υποφέρουν, γιατί πιστεύοντας τούς 
νοιώθω για αδελφούς...»889. 

                                                           
886 Χαροκόπος Δ.Ε., «Πιο κοντά στον άρρωστο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, 

Αθήνα, Φεβρουάριος 1960, σ.35-37: «... αγάπη που πλησιάζοντας τον άρρωστο θα έχη 
καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να τον καταλάβη... να ξέρη να του φερθή, να τον κάνη να 
νοιώση πως μέσα στη μοναξιά της αρρώστειας και στα μύρια προβλήματα που φέρνει μαζί 
της δεν είναι μοναχός αλλά και κάποιος άλλος παραστέκεται, συμπονεί και συμπάσχει 
μαζί του... τον βασανίζει το αίσθημα της μονώσεως... Να μοιραστή το δράμα του και τη 
μοναξιά του, παραχωρώντας τον ίδιο του τον εαυτό σ’ αυτόν, αλλά κυρίως βλέποντας τον 
δικό του εαυτό στη θέσι του αρρώστου... η έλλειψις κατανοήσεως του αρρώστου είναι η 
αιτία, που αυτός υποφέρει... έχει ανάγκη περιποιήσεων... είναι μοναδική περίπτωσι... Να 
τον καταλάβω, να τον κατανοήσω, σημαίνει να τον πάρω μέσα μου, να τον υποδεχθώ... η 
πρώτη εκδήλωσις αυτής της κατανοήσεως θα είναι η ιδική μου πραγματική ταπείνωσις 
εμπρός του, μια εξαφάνισις δική μου μπροστά στο μυστήριο του ανθρώπου αυτού που 
υποφέρει... εμπρός εις το μυστήριον του πόνου... σεβόμενος τον άρρωστο, τον κάνω ν’ 
αποκτήση συνείδησι της αξίας του ως ανθρώπου, ως προσωπικότητος... την ώρα που 
φαντάζεται ότι δεν αξίζει τίποτε...».   

887 Χαροκόπος Δ.Ε., «Πιο κοντά στον άρρωστο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, 
Αθήνα, Φεβρουάριος 1960, σ.35-37: «...θα εκδηλωθή με την σιωπή μου... η λεπτότης των 
τρόπων... μας κάμνει να μαντεύωμε και την ελάχιστη επιθυμία του... η γλυκύτητα των 
τρόπων μας... να μας βοηθήση να φέρωμε σ’ εκείνον που πλησιάζουμε την ειρήνη... θα τον 
καθησυχάση, θα φέρη την χαλάρωσι...». 

888 Χαροκόπος Δ.Ε., «Πιο κοντά στον άρρωστο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, 
Αθήνα, Φεβρουάριος 1960, σ.35-37. 

889 Χαροκόπος Δ.Ε., «Πιο κοντά στον άρρωστο», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.66, 
Αθήνα, Φεβρουάριος 1960, σ.35-37. 
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Ανάλογη είναι η προσέγγιση και άλλων ευπαθών ομάδων, με 
διακριτική παρουσία στο πλευρό τους την ώρα της δυσκολίας ή καθ’ όλη 
τη διάρκεια του προσωπικού τους αγώνα, όπως των αναπήρων, των 
διανοητικά καθυστερημένων, των λεπρών, των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, των κωφών των σεισμοπαθών, πλημμυροπαθών και όλων που 
ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, με ανέχεια και ενδοοικογενειακές 
δυσκολίες.  

Για όλες αυτές τις περιπτώσεις αλλά και για κάθε άλλη που συναντά 
η εθελόντρια της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας στην πορεία του 
έργου της, χρήσιμο είναι να έχει στο νου του ότι η υγεία σημαίνει κάτι 
περισσότερο από την απουσία της ασθένειας και συνίσταται σε μία 
αρμονία μεταξύ σώματος, ψυχής και πνεύματος. Απαιτεί μία στάση 
ανωτερότητας και τιμιότητας και την απαλλαγή από το «εγώ». Απαιτεί 
ακόμη την εσωτερική ελευθερία, την αγάπη, με μία λέξη την πλήρη 
αποδοχή της τάξεως, την οποία καθιέρωσε ο ίδιος ο Θεός. Εάν αυτό δεν 
συμβαίνει η υγεία του ανθρώπου δεν έχει αποκατασταθεί. Επομένως θα 
χρειασθεί μια ριζικότερη ρύθμιση της ζωής για την ευτυχή αντιμετώπισή 
της. Σχέσεις με το επάγγελμα, με την οικογένεια, με την κοινωνία, με τον 
γενικότερο πνευματικό προσανατολισμό στη ζωή απαιτείται να βρουν 
την υγιή έκφρασή τους890. 

   

  

                                                           
890 Η Υπεύθυνος, «Ο άρρωστος άνθρωπος», Ο Κόσμος της Ελληνίδος, τεύχ.1, Αθήνα, 

Νοέμβριος 1953, σ.38-39. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το περιοδικό κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 1953 σε μηνιαία έκδοση, 
με στόχο την πνευματική οικοδομή της Ελληνίδας πάνω τις αρχές του 
Ευαγγελίου, ώστε να αντιμετωπίσει δημιουργικά τις καινούριες 
προκλήσεις. Το γεγονός αυτό εξηγεί και την ποικιλία των άρθρων που 
αποσκοπούν στη γνωριμία με τον σύγχρονο κόσμο και στην προσφορά 
χριστιανικού κριτηρίου για την αντιμετώπισή του. Τα θέματα του 
περιοδικού είναι παιδαγωγικά, ιατρικά, ιστορικά, κοινωνικής πρόνοιας, 
γάμου και συζυγικής ζωής, ενημερωτικά, πολιτιστικά, καλλιτεχνικά, 
λογοτεχνικά, επιστημονικά, επαγγελματικού προσανατολισμού.  

 Η επιμέλεια των τευχών είναι καλαίσθητη, αξιοποιώντας τα μέσα της 
εποχής για την εκτύπωση και την εικονογραφία, με ασπρόμαυρες 
φωτογραφίες και δίχρωμα σκίτσα και φωτογραφικά αφιερώματα στο 
«σαλόνι» κάποιων τευχών, τα οποία μαζί με τις λεζάντες τους κατ’ εξοχήν 
κωδικοποιούν το μήνυμα του άρθρου. 

Ο γλωσσικός κώδικας του περιοδικού είναι η κοινή νεοελληνική – σε 
εποχή που η καθαρεύουσα επικρατούσε στη δημόσια διοίκηση και την 
εκπαίδευση – γεγονός που δεν παρακωλύει την πρόσληψη του μηνύματος 
κάθε άρθρου από τον μέσο αναγνώστη. 

Οι αρθρογράφοι είναι στην πλειοψηφία τους Έλληνες κυρίως 
γυναίκες. Απ’ ευθείας συνεργάτες από το εξωτερικό είναι ελάχιστοι, ενώ 
ξένων επιστημόνων και λογοτεχνών παρατίθενται πολλά μεταφρασμένα 
άρθρα. Κληρικοί αρθρογράφοι απαντούν ελάχιστοι, σε αντίθεση με τη 
συμμετοχή ακαδημαϊκών διαφόρων ειδικοτήτων.  

Οι αποδέκτες του περιοδικού είναι σχεδόν αποκλειστικά γυναίκες, 
κάθε ηλικίας εντός και εκτός των ορίων της χώρας, με ελάχιστες 
περιπτώσεις ανδρών , όπως φαίνεται από την επιστολογραφία. Ειδικές 
στήλες με παιχνίδια γνώσεων και παιδικά διηγήματα δεν αποκλείουν τα 
παιδιά από τους αναγνώστες του περιοδικού. 

Η πνευματική στήριξη και καλλιέργεια της γυναίκας των 
μεταπολεμικών χρόνων στην Ελλάδα, αποτυπώνεται στα άρθρα που 
απευθύνονται στη σύζυγο, τη μητέρα, την εργαζόμενη και την εθελόντρια 
της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας. Βασική θέση του περιοδικού είναι 
ότι οι αλήθειες της πίστης είναι ακατάλυτες και σταθερές μέσα στον χώρο 
και τον χρόνο. Γι’ αυτόν τον λόγο δεν τίθεται θέμα  εκσυγχρονισμού του 
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μηνύματος του Ευαγγελίου, αλλά το ζητούμενο είναι η εφαρμογή του 
στην καθημερινή μεταπολεμική ελληνική πραγματικότητα, με όλες τις 
απαραίτητες και αναγκαίες προσαρμογές στην έκφρασή του. Η 
προσέγγιση των κοινωνικών προβλημάτων υπό το φως του Ευαγγελίου 
και της πίστης προσφέρει, σύμφωνα με το περιοδικό, τη θεραπεία των 
αναγκών του μεταπολεμικού ανθρώπου, καθώς και τη δύναμη για την 
έμπρακτη εφαρμογή των Ευαγγελικών επιταγών.  

Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της εποχής και η κατανόησή τους 
στηρίζεται στις αρχές του Ευαγγελίου, οι οποίες προβάλλονται με 
αγιογραφικά παραθέματα, πατερικά αποσπάσματα, παραδείγματα ζωής 
και διακονίας σύγχρονων αγωνιζόμενων χριστιανών, λογοτεχνικά 
κείμενα, βιογραφίες ανδρών ή γυναικών, που διέπρεψαν στο χώρο τους. 

Η βασική θέση που επικρατεί είναι ότι o παραγκωνισμός των 
χριστιανικών αρχών στην εποχή της ραγδαίας επιστημονικής και 
τεχνολογικής προόδου οδηγεί στην αυτονόμηση του ανθρώπου από τον 
Δημιουργό του. Όμως ο επαναπροσδιορισμός του ανθρώπου σύμφωνα με 
τις αλήθειες του Ευαγγελίου, συντελεί στην αντιμετώπιση του 
συνανθρώπου ως αδελφού και καθιστά τη φιλευσπλαχνία ρυθμιστή των 
κοινωνικών σχέσεων, ακόμα και των οικονομικών συναλλαγών μεταξύ 
των κρατών. Η αγάπη προς τον πλησίον και τον Θεό της Αγάπης 
αποτινάζει τον φόβο για το άγνωστο. Ταυτόχρονα, συντελεί στη 
δημιουργική μεταχείριση των δυνάμεων κάθε επιστημονικής ανακάλυψης 
και διαποτίζει τη ζωή της ανθρωπότητας στο σύνολό της με την 
αισιοδοξία που γεννά η χριστιανική ελπίδα. 

Η ελπίδα, η αγάπη και η χαρά, που πηγάζουν από την πίστη στον 
Χριστό και το Ευαγγέλιό Του αποτελούν τα μηνύματα που ο «Κόσμος της 
Ελληνίδος» αποσκοπεί να εμφυσήσει στον μεταπολεμικό άνθρωπο, ο 
οποίος προσπαθεί να ανοικοδομήσει τη ζωή του σε όλα τα επίπεδα. 

Η γυναίκα-αναγνώστρια του «Κόσμου της Ελληνίδος» στην εποχή της 
εύθραυστης μεταπολεμικής ειρήνης και του ψυχρού πολέμου καλείται να 
ειρηνεύει και να έχει θάρρος (Ιω 14,17) και να συντελεί στην επικράτηση 
της ειρήνης στην οικογένεια και την ευρύτερη κοινωνία. Στο περιοδικό, 
προβάλλεται ο χριστιανικός φεμινισμός ως η επαρκέστερη μέθοδος 
αγώνα της Ελληνίδας, σύμφωνα με τον οποίο δεν υπάρχει ισότητα 
ανδρών και γυναικών, παρά μόνον η αλληλοσυμπλήρωση του άνδρα και 
της γυναίκας (Γεν. 1,27) και η ισορροπία, που απορρέει απ’ αυτή, με 
αποτέλεσμα την ομορφιά και την αρμονία. 
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Η ανακαίνιση που πρεσβεύει ο χριστιανισμός έχει εσχατολογικό 
χαρακτήρα αλλά και άμεσο προσανατολισμό και αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή του πιστού. Το Ευαγγέλιο ως διδασκαλία που βιώνεται 
από τους πιστούς, ανακαινίζει τον άνθρωπο και δημιουργεί μια 
καινούργια κατάσταση. Είναι εσφαλμένη η αντίληψη ότι ο χριστιανισμός 
ταυτίζεται με τον συντηρητισμό.  

Τα δεινά που κληροδότησε ο πόλεμος στη μεταπολεμική γενιά  
ερμηνεύονται από το περιοδικό, ως παραχώρηση Θεού και ως ευκαιρία 
για να διαμορφωθεί η ανδρεία γυναίκα του Βιβλικού κειμένου των 
Παροιμιών (31,10-30) και να φανεί η αρετή της. 

Το περιοδικό επιδιώκει να προσφέρει πνευματική καλλιέργεια στις 
αναγνώστριές του, ώστε οι διάφορες εκφάνσεις της κοινωνικής τους ζωής 
(ευπρεπισμός κατοικίας, ενδυμασία, καλλωπισμός, θεάματα κλπ) να 
ρυθμίζονται με κριτήριο τις αξίες του Ευαγγελίου (Α’ Τιμ. 2, 9-10).  

Βασικό  αξίωμα του περιοδικού αποτελεί η αγιογραφική θέση που 
ορίζει τον γάμο ως μυστήριο συνεργασίας του ανθρώπου με τον Θεό και 
ως συνέχεια της Δημιουργίας. Ο γάμος είναι ισόβιος και αδιάλυτος 
δεσμός, για τον οποίο συνεργάζονται στενά ο θείος και ανθρώπινος 
παράγοντας. Οι δυσκολίες συντελούν στην ωριμότητα των συζύγων και 
υπερβαίνονται με αμοιβαίες προσπάθειες, εφόσον ο κύριος σκοπός του 
χριστιανικού γάμου αποβλέπει στον αγιασμό των συζύγων και την 
κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών (Μτ 6,33).Η πίστη στον Θεό και η 
αγνή και σταθερή αγάπη μεταξύ των συζύγων, το ταπεινό τους φρόνημα, 
η αναγνώριση των λαθών, η αμοιβαία συγγνώμη (Ματθ. 5,24), η υπομονή, 
η κατανόηση, η ειλικρίνεια, η εμπιστοσύνη και προ πάντων η προσευχή 
συντελούν στην προκοπή της χριστιανικής συζυγίας και οικογένειας. 

Η αγιογραφική προτροπή της γυναικείας υποταγής στον άντρα (Εφ. 
5,21-24, Α’ Πε 3,1-4) προβάλλεται κυρίως ως πλήρης αποδοχή του συζύγου 
που είναι ο ίδιος ο εαυτός της συζύγου (Γεν. 1,23). Με τη δική της 
κατανόηση, υπομονή και αγάπη αποδέχεται τον σύντροφο της ζωής της 
και μεταμορφώνει την καθημερινότητά της. Αυτή η στάση είναι  καρπός 
πνευματικής καλλιέργειας και προσευχής, καθώς επίσης και 
συναίσθησης και αποδοχής των συζυγικών ευθυνών της, η οποία οδηγεί 
τον σύζυγο σε ανάλογη στάση. Οι κρίσεις και τα προβλήματα στον 
χριστιανικό γάμο είναι αναπόφευκτα. Αντιμετωπίζονται και 
θεραπεύονται με την προσευχή και την πνευματική στήριξη των 
λειτουργών της Εκκλησίας.  
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Η συζυγική απιστία αναφέρεται με τον βιβλικό όρο της μοιχείας και 
αποδοκιμάζεται ως εκτροπή και προσβολή της ιερότητας του μυστηρίου 
του γάμου. Τα αίτια της μοιχείας εντοπίζονται στην εγκατάλειψη των 
ηθικών και πνευματικών αρχών. Η μοιχεία επικρίνεται, όμως ο μοιχός 
αντιμετωπίζεται ως ασθενής, που χρειάζεται βοήθεια και ειδική νοσηλεία 
(Ιω.7,10-11). Ενώ στο Ευαγγέλιο η πορνεία-μοιχεία αναγνωρίζεται ως η 
μοναδική αιτία διαζυγίου (Ματθ. 19,8-9), οι αναγνώστριες του περιοδικού 
δεν προσανατολίζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Το διαζύγιο σε κάθε 
περίπτωση γεμίζει πίκρα κι απογοήτευση σε όλους τους εμπλεκόμενους, 
ενώ η πίστη και η προσευχή αναθερμαίνουν την αγάπη των συζύγων και 
υπερνικούν τον χωρισμό.  

Η αγαμία αποτελεί ελεύθερη και συνειδητή επιλογή για τη γυναίκα 
της μεταπολεμικής εποχής. Η κλίση γι’ αυτήν την επιλογή ζωής κατά το 
αγιογραφικό «ο δυνάμενος χωρείν, χωρείτω» συνυφαίνεται με την 
προσφορά κοινωνικού έργου.  

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο παιδαγωγικό έργο της μητέρας που 
στοχεύει στη διάπλαση χριστιανών ηθικά ακέραιων και πνευματικά 
ελεύθερων. Η μητρότητα για τη χριστιανή γυναίκα υπερβαίνει το 
ένστικτο και την κοινωνική αναγκαιότητα και γίνεται η ιδιαίτερη 
αποστολή στον κόσμο, που την εμπιστεύεται ο Θεός. Η μητρότητα έχει 
προπάντων πνευματική διάσταση και συνυφαίνεται με την αγάπη. 
Πολλές φυσικές μητέρες αποτυγχάνουν να ανταποκριθούν στο καθήκον 
της αγάπης, ενώ γυναίκες που δεν έγιναν ποτέ φυσικές μητέρες το 
εκπληρώνουν. Η χριστιανή μητέρα έχει ως πρότυπό της την Παναγία, η 
οποία συμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον επουράνιο Πατέρα. Η ίδια, όπως 
και οι μητέρες των μεγάλων Αγίων της Εκκλησίας, καλείται να συνδέσει 
τα παιδιά της με την πηγή της ζωντανής αγάπης, τον Θεό και το 
Ευαγγέλιό Του, ώστε να γίνουν χρηστοί πολίτες της γης και άξιοι 
κληρονόμοι του Ουρανού. 

Η μετάγγιση της χριστιανικής πίστης στα παιδιά επιτυγχάνεται με 
την υγιή πνευματική ατμόσφαιρα του σπιτιού. Κρίνεται απαραίτητη η 
πνευματική αφύπνιση, η καλλιέργεια και ανανέωση της μητέρας με τη 
μυστηριακή ζωή, την καθημερινή αυτοκριτική της, την προσευχή, την 
πνευματική της καθοδήγηση. 

Η εργασία καταγράφεται ως δώρο ιερό, δοσμένο από τον Δημιουργό. 
Ο εργαζόμενος με ευσυνειδησία, χωρίς πλεονεξία και αδικία, προσφέρει 
θυσία ευάρεστη στον Θεό και ταυτόχρονα δέχεται τη θεϊκή ευλογία. Η 
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γυναίκα με την επαγγελματική της ενασχόληση μπορεί να αναπτύξει σε 
ανώτερο βαθμό τις ψυχικές και διανοητικές της δυνάμεις και να 
πραγματώσει τον αληθινό προορισμό της, έχοντας ως ασφαλή οδηγό τις 
αρχές του Ευαγγελίου.  

Στο περιοδικό τονίζεται ότι οι εργοδότες που απασχολούν 
υπαλλήλους ή εργάτες επιβάλλεται να τους δείχνουν σεβασμό και να 
είναι δίκαιοι απέναντί τους. Επιπλέον, η διαχείριση των αγαθών, προς 
όφελος και υποστήριξη των αδυνάτων, αποτελεί πτυχή της διδασκαλίας 
τής κατά Χριστόν αγάπης, η οποία πρέπει να διαποτίζει τα έργα κάθε 
χριστιανού. Η καλλιέργεια των συνειδήσεων με τις αρχές του Ευαγγελίου, 
τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, υπηρετούν το όραμα της 
νέας Ελλάδας και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη και 
ευδαιμονία. 

Η σύγχρονη γυναίκα στην εργασία της οφείλει να διαφυλάξει τη 
θηλυκότητα του πνεύματος και της καρδιάς της, να καλλιεργήσει την 
προσφορά και την αγάπη και να επιλέξει επαγγέλματα που συμβάλλουν 
στην καλλιέργεια αυτών των ιδιαιτεροτήτων της. Συγχρόνως οφείλει να 
αποφύγει να μιμηθεί τον άνδρα, υπακούοντας στον πειρασμό της 
αντιπαλότητας. 

 Η προίκα αναγνωρίζεται ως αξία ή απαξία ανάλογα με τη χρήση της 
και η λύση των προβλημάτων που δημιουργούνται εξαιτίας της, 
εντοπίζεται μόνο στην υπέρβασή της, η οποία στηρίζεται στην ιεράρχηση 
των αξιών, στη λιτότητα του βίου και στην έμπρακτη αλληλεγγύη μεταξύ 
των οικογενειών. 

Η δραστηριότητα της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας 
χρονολογείται στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όταν ήταν 
αυξημένες οι παρόμοιες ανάγκες. Στα μεταπολεμικά χρόνια η προσφορά 
προς την κοινωνία συνεχίζεται ως υλική αλλά κυρίως ηθική στήριξη και 
αρωγή, η οποία επεκτείνεται και στην πνευματική καλλιέργεια, 
βασισμένη στις ευαγγελικές αρχές της αλληλεγγύης και της αγάπης. 

Παράλληλος στόχος της Χριστιανικής Κοινωνικής Πρόνοιας ήταν η 
αφύπνιση των συνειδήσεων, ώστε να  δραστηριοποιηθούν στην υπηρεσία 
της αγάπης, όσο το δυνατόν περισσότεροι, κυρίως γυναίκες για την αρωγή 
των ασθενέστερων μελών της κοινωνίας. Στην εφαρμογή της εντολής της 
αγάπης, απαιτούνται ικανότητες, ψυχική διάθεση και κυρίως πνευματικά 
εφόδια, που απορρέουν από την πίστη. 



223 
 

Η ανακαίνιση που πρεσβεύει ο χριστιανισμός έχει εσχατολογικό 
χαρακτήρα αλλά και άμεσο προσανατολισμό και αντίκτυπο στην 
καθημερινή ζωή του πιστού. Η διδασκαλία του Ευαγγελίου που βιώνεται 
από τους πιστούς δημιουργεί μια νέα κατάσταση και τον καινό άνθρωπο, 
κατά το πρότυπο του Κυρίου. Η ανθρώπινη κοινωνία βαδίζει προς μια 
άλλη πόλη, αλλά είναι αναγκαίο η κοινωνία να είναι ολοκληρωμένη εδώ 
κάτω στη γη. Η χριστιανική θεώρηση του κόσμου δεν περιορίζει την 
έκφραση συμπόνιας, αλλά την εξαπλώνει σε όλους όσους υποφέρουν, 
γιατί θεμελιώνεται στο αίσθημα της αδελφοσύνης. 

Το μήνυμα του Ευαγγελίου συνοψίζεται στη χαρά, την ελπίδα και την 
αισιοδοξία που προσφέρει στον άνθρωπο κάθε εποχής το γεγονός της 
Αναστάσεως του Κυρίου. Ειδικότερα όμως για την Ελληνίδα της 
μεταπολεμικής περιόδου, το μήνυμα του Ευαγγελίου, έτσι όπως 
προσφέρεται από τον «Κόσμο της Ελληνίδος», αποτυπώνει στην 
καλλιέργεια μελών μιας Νεοελληνικής κοινωνίας στηριγμένης στη 
χριστιανική πίστη και τις αξίες που διδάσκει το Ευαγγέλιο της χάριτος και 
της αληθείας. 
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1ο (1) Τεύχος – Νοέμβριος 1953 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Η Ελληνίς, εργάτις 
πολιτισμού σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 

Η θέση της γυναίκας στο σύγχρονο κόσμο, δυνατότητες, ευθύνες & 
προοπτικές. Το Κέ-ντρον Κοινωνικής Μορ φώσεως της Ελληνί-δος, τομέας 
εθνικής & πολιτιστικής προσπά-θειας του Συλλόγου ‘Το Ελληνικόν Φως’. 

Όργανο της προσπά-θειας ο ΚτΕ 

Ενημερωτικό  --- 

2.Το δέμα των 
σεισμόπληκτων σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις Οι ανάγκες του πλη-θυσμού των σεισμό-πληκτων Ιόνιων Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Τα κορίτσια στους 
«Φάρους»  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις Παρουσίαση της δραστηριότητας και του έργου των Φάρων  Ενημερωτικό – Κοινωνικά 
θέματα – Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Χριστουγεννιάτικα 
παιχνίδια  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 
Η σπουδαιότητα των χριστ. παιχνιδιών & η αδυναμία απόκτησης απ’ όλα 

τα παιδιά  
Ενημερωτικό – Κοινωνικά 

θέματα – Κοινωνική πρόνοια  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(ελεημοσύνη) 

5.Το τεύχος Νοεμβρίου 
σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 
Οι στήλες & τα θέμα-τα τα οποία διαπραγ-ματεύεται το 1ο τεύ-χος κι αυτά 

με τα οποία θα ασχοληθεί στο μέλλον – Οι στόχοι του περιοδικού   Ενημερωτικό  --- 

6.Για να διοργανώσετε τη 
ζωή σας σ.2 Κ.Ε. Διάφορα άρθρα  Η διάπλαση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του ανθρώπου. Τι 

αλλάζει και τι όχι 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

7.Καινούργιες σελίδες  
σ.3-4 Π. Μελίτης  Άρθρα 

κατευθύνσεως  

Η πορεία του περιοδι-κού Ακτίνες & η γέννη ση του ΚτΕ/Η αντινο-μία 
του ρόλου της γυ-ναίκας στην ιστορία/ Η άρνηση των χριστια νικών αξιών 
από την πλευρά της γυναίκας την καθιστά τραγική αποτυχία σε όλες τις 
πλευρές της ζωής/Η παρουσίαση όχι τόσο των αγίων γυναικών αλλά των 

πιστών της καθημερινής ζωής, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις 
προη-γούμενες, το φωτεινό παράδειγμα τους/Τα προβλήματα & οι εχ-
θροί της σύγχρονης γυν. στον κόσμο, που έρχονται ακόμα, & αν όχι 

κυρίως, από συ-ντηρητικούς κύκλους. Η μελέτη των προβλη-μάτων αυτών 
& ο χρι-στιανικός φεμινισμός η απάντηση & η μέθοδος πολέμου της 

σύγχρονης Ελληνίδας  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

«Υπερεκπερισσού ων 
αιτούμεθα ή νοούμεν» 

 
«Δια γυναικός ερρύη τα 
φαύλα... αλλά και εκ 
γυναικός πηγάζει τα 

κρείττονα» 
 

«Μεγάλα τα της πίστεως 
κατορθώματα » 

 
«...η πίστις, η νικήσασα 

τον κόσμον...» 

8.Στις ηρωίδες του ’40  
σ.5 Μ.Μ.  Μορφές  Οι γυναίκες και η προσφορά τους στον πόλεμο του ‘40 

Ιστορικό  
1σκ:γυναίκες φορτωμέ-νες 

κιβώτια ανεβαίνουν σε 
χιονισμένα βουνά  

--- 

9. --- σ.5 
Δ. Σολωμός 
Μετάφρασις: 
Καλοσγούρου   

Ποίηση / 
Απόσπασμα από 

την Ελληνίδα 
Μητέρα 

Η ανδρεία ψυχή της Ελληνίδας μάνας που θρέφει και δροσίζει τους ήρωες Ηρωικό – Εγκωμιαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(ανδρεία γυναίκα) 

10.Το νόημα της 
Κοινωνικής Πρόνοιας  

σ.6-8 

Μαρίνος Γερουλάνος 
Καθηγητής 

Πανεπιστημίου 
Ακαδημαϊκός  

Κοινωνική πρόνοια  

Η ηθική & πνευματι-κή κατάπτωση μελών της Ελλ. Κοιν. λόγω των 
Εθνικών περιπετει ών. Η παρουσίαση των φορέων που πρόσφε-ραν 

περιστασιακά βοή θεια στους πάσχοντες & οι ελλείψεις τους. Παρουσίαση 
& ιστορι-κή αναδρομή της δρά σης του Συλλόγ. Ε.Φ. μέχρι τη 

δημιουργία, στελέχωση & δραστη-ριοποίηση των επί μέρους οργανώσεων 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Υγιεινή του στόματος  
σ.8 

Ειρήνη Γεράκη 
Οδοντίατρος  Ιατρικά  Εισαγωγή στη σπου-δαιότητα του θέματος & επιχειρηματολογία για τη 

μονιμότητα της στήλης Ιατρικό  --- 

12.Η Κοινωνική Νίνα Ν. Κοινωνική Πρόνοια  Χαιρετισμός για την κυκλοφορία του ΚτΕ, για τη δημιουργία του ‘Κέντρου Κοινωνική πρόνοια – --- 



6 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
μόρφωσις της Ελληνίδος 

σ.9-10  
Δημητριάδου Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελλη νίδος’. Οι λόγοι που αυτή η μόρφωση 

είναι απαραίτητη & εφικτή, η αποτυχία του φεμινι στικού κινήματος να 
ανταποκριθεί, η παρα λαβή της σκυτάλης α-πό τον Χριστιανικό Φε 

μινισμό. Τα θέματα με τα οποία θα ασχο-ληθεί η στήλη, οι στο-χοι της & 
το όραμα που προσφέρει 

Ενημερωτικό  

13.Τα παιδιά μου κι εγώ 
σ.11-12 

Corrine Dyannes 
(Διασκευή) Γύρω στο παιδί  Η εγχείρηση του μι-κρού αγοριού. Οι φό-βοι & οι αγωνίες της μάνας. Η 

χαρά της στην επιτυχή έκβαση 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Παιδαγωγικό  

1φ:μάνα κρατά στην αγκαλιά 
ένα μικρό και διαβάζουν 

μαζί 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η συμπαράσταση στον 

πόνο, συμπόνια) 

14.Κως 
σ.13-15 Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί 
& αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Γνωριμία με το νησί της Κω. Γεωγραφία, ιστορία, μυθολογία, 
αρχιτεκτονική, μνημεία, φύση 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ:μια ακτή με βαρκούλες 
και σπιτάκια 

3φ:το λιμάνι, το 
Ασκληπιείον, ο πλάτανος του 

Ιπποκράτη 

Αγιογραφική αναφορά 
(η δράση του Απ. 
Παύλου στο νησί) 

15.Η διαίσθησις εις την 
γυναίκα 
σ.15-16 

Αρ. Α. Ασπιώτης 
Ψυχίατρος  

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

«...τμήμα γενικωτέρας μελέτης υπό τον τίτ-λον ‘Η γυναίκα & ο ψυχικός 
της κόσμος’, η οποία κυκλοφορεί εις την σειράν των εκ-δόσεων του 

Ινστιτού-του Ιατρικής Ψυχολο-γίας & Ψυχικής Υγιει-νής» - Η γυναικεία 
δι-αίσθηση & σε τι συνί-σταται. Ποιες οι εκδη-λώσεις της. Ιδιαίτερο 

χάρισμα. Η anima στους άνδρες, ο ani-mus στις γυναίκες. Η 
αντιπαραβολή της με την ανδρική λογική. Η σπουδαιότητα της 

διαπαιδαγώγησης 

(Ποιμαντική) ψυχολογία – 
Επιμορφωτικό --- 

16.«Κοντά στο παρθένο 
δάσος» 
σ.17-21 

Ειρήνη Καραμανώλη Μορφές  
Μικρό βιογραφικό σημείωμα του A.S. Παρουσίαση του έργου του στην 

Αφρική. Οι συνθήκες δουλειάς, οι αρρώστιες, οι άνθρωποι, το περιβάλλον, 
οι ευκαιρίες του γιατρού να τους μιλήσει για το Χριστό  

Βιογραφία – Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό  

 
4φ:ο Σβάιτσερ, Συγκέντρωσις 

ξυλείας στον ποταμό, Ο 
οικίσκος του γιατρού κοντά 
στην όχθη, Ποταμόπλοιον  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(όλη η ζωή και η δράση 

εμπνευσμένη από το 
Ευαγγέλιο) 

17. --- σ.21 Από το ‘Coronet’ Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η γυναίκα του αρχαι-ολόγου. Απάντηση-ευ-φυολόγημα της Aga-tha 
Christie σε ερώ-τηση δημοσιογράφου  Χιούμορ – Διδακτικό  --- 

18.Επιτρέπεται να 
μαλώνουμε ή να 

επαινούμε ένα παιδί 
δημοσία;  

σ.22 

Θ. Νίκου Γύρω στο παιδί  Προβληματισμοί διαπαιδαγώγησης. Ο δημόσιος έπαινος ή το μάλωμα του 
παιδιού 

Παιδαγωγικό  
 

2φ:δύο παιδικά 
προσωπάκια, το ένα κλαίει 

το άλλο γελάει 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(στόχος της αγωγής η 

καλλιέργεια της 
ελευθερίας και του έσω 

ανθρώπου) 

19.Κέντρον Μελέτης της 
Ψυχικής Υγείας του 

Παιδιού  
σ. 23-24 

Ε.Χ.Ο. Γύρω στο παιδί  

Ανακοίνωση για τη  δημιουργία του Κέν-τρου Μελέτης της Ψυ-χικής Ζωής 
του Παι-διού, που ‘...πλάι στο τόσο πλατύ έργο της Κοινωνικής Μορφώσε-
ως της Ελληνίδος, κο-ντά στο περιοδικό ο ΚτΕ...είναι κι αυτό μια δράσις 

που έρχε-ται πια επίσημα να συ μπληρώση αυτό τον κύκλο των 
προσπαθει ών. Οι ανάγκες που ο-δήγησαν σ’ αυτό, οι στοχοι του, η 

οργάνω-ση & η δράση του. Σε ποιους απευθύνεται, ποια παιδιά μπορεί να 
βοηθήσει. Κέντρο Πρόνοιας, κοινωνικής προλήψεως & διαφωτί σεως. 
Ψυχικά ή διανο ητικά άρρωστα παιδιά αλλά & τα υγιή. Μαθή ματα 

γενικής ψυχολο-γίας του παιδιού 

Ενημερωτικό – Ψυχο-
παιδαγωγικό  --- 

20. --- σ.24 Από το ‘Coronet’ Αποφθέγματα – Η συμβολή της συζύγου του στην επιτυχία του συγγραφέα Ναθαναήλ Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Σκέψεις  Χόουθορν (η ανδρεία και σωστή 

γυναίκα θησαυρός για 
τον άνδρα της) 

21.Ένας άνεμος ελπίδας 
φυσάει ακόμη 

Τι σημασία έχουν οι 
στάχτες και τα ερείπια; 

σ.25-26 

A. J. Cronin 
Μετάφρασις  
Π. Νομικού 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα   

1σκ:μια ηλικιωμένη γυναίκα 
με τσεμπέρι στα μαλλιά  

22.Μην αποκάμης 
δουλευτή! 

σ.26 
Α. Λαμπρινός  Ποίηση  Η εργασία του αγρότη και του σπορέα του Ευαγγελίου Αλληγορικό – Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής 
Αγιογραφική θεμελίωση 

και αναφορές 

23.Η εργαζόμενη γυναίκα  
σ.27-28 Ρ.Σ. Διάφορα άρθρα  

Η αναγκαιότητα της εργασίας της σύγχρονης γυναίκας εκτός σπιτιού. 
Λόγοι που οδηγούν σ’ αυτή. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

εργαζόμενη στον Ελλαδικό χώρο και η σχετική νομοθεσία για τη βελτίωση 
των όρων εργασίας 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

24.Μια πρωτότυπη 
οικοκυρική σχολή στην 

Ελβετία  
σ.28 

Από τη Διεθνή 
Γυναικεία Κίνηση  Διάφορα άρθρα  

Παρουσίαση της οργά νωσης Pro Infirmis (για αναπήρους) & το 
οικοτροφείο της για πνευματικά ή σωματι-κά ανάπηρες κοπέλες. Το έργο 

του οικοτρο-φείου και τα αξιόλογα αποτελέσματά του 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία αρρώστων) 

25.Ο γέρος και η 
θάλασσα  
σ. 29-31 

Ernest Hemingway Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

1σκ:ένα ηλικιωμένος με 
βλέμμα θλιμμένο, μεγάλο 

μουστάκι και ψάθινο καπέλο  
 

26.Το πρόβλημα της 
παιδικής 

εγκληματικότητος  
σ.31-33 

Ελένη Χ. Ολιβιέρη Γύρω στο παιδί  

Το παραστρατημένο παιδί: ορισμός, αίτια, ψυχολογική ανάλυση της 
γενετικής αναπτύξεως του κοιν. συναισθήματος στο παιδί, η σημασία του 
οικογενειακού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη του κοιν. αισθήματος, ο 
κιν/φος και η επίδρασή του στην παιδική εγκληματικότητα, η σημασία 

της καλής προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1φ:ένα παιδάκι γράφει κάτι 
και κοιτάει με απορία και 

προκλητικά το φακό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη και όρια στο 
παιδί και ειδικά στο 

δύσκολο και 
παραστρατημένο) 

27.Το παραστρατημένο 
παιδί και η Εταιρεία 
Προστασίας Ανηλίκων  

σ.34-35 

Λίνα Αγγελοπούλου 
(‘Ευχαριστούμε 

θερμώς την ΕΠΑ και 
την κ. Α. 

Πιπινέλη...’) 

Γύρω στο παιδί 
Προϊστορία & ίδρυση της ΕΠΑ, τα τμήματα που λειτουργούν, το 

επιμέρους έργο κάθε τμήματος, οι παρεμβά σεις της ΕΠΑ στη δικα στική 
& νομοθετική πράξη, οι στόχοι της  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(φροντίδα για το 

παραστρατημένο παιδί) 

28. --- σ.35 Γ. Δροσίνης  Ποίηση  Η πίστη που γεννά το θαύμα  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

29.Μαθήματα 
Νοσηλευτικής Α΄ Ιστορία 

σ.36-37 
Άννα Μαρκοπούλου 

Φροντιστήριο της 
Κοινωνικής 

Μορφώσεως της 
Ελληνίδος  

Η ιστορία της νοσηλευ τικής:αρχαιότητα πρω τοχριστιανική εποχή, 
Βυζάντιο, Δ. Ευρώπη, 19ος αι. Λονδίνο-Ελλά δα μέχρι σήμερα – Τα 

θέματα με τα οποία θα ασχοληθεί η στη-λη, παρμένα από τα μαθήματα 
των Φροντι στηρίων των κύκλων της Κοινωνικής Μορ-φώσεως της 

Ελληνίδος (περιλήψεις) 

Επιμορφωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία του αρρώστου) 

30.Ο άρρωστος άνθρωπος 
σ.38-39 Η υπεύθυνος  Η Ζωή του Κύκλου 

μας 

Η στήλη θα αποτελεί την ύλη για τις μηνιαίες συναντήσεις των Κύκλων της 
ΚΜΕ. Θα διαιρείται σε 4 ενότητες, για κάθε μια από τις εβδομάδες του 

μήνα – Κατονόησις της θέσεως του/ Εξυπηρέτησις-Συνεργασία/ 
Προβλήματα ασθενείας/  

Πλήρης υγεία 

Επιμορφωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία του αρρώστου) 

31. --- σ.39 Familial Digest Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η βίωση της χαράς και η μετάδοσή της. Η δημιουργία ευχάριστης 
ατμόσφαιρας, ένα από τα καθήκοντα της γυναίκας Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

(η χαρά) 
32.Από την πνευματική 

μας κληρονομιά 
σ.40 

Θουκυδίδης  
Από την 

πνευματική μας 
κληρονομιά  

Σύντομα βιογραφικά στοιχεία για τον Θ, τη ζωή, το έργο & τη δρά ση του. 
Η συγγραφή της ιστορίας του Πελο ποννησιακού πολέ-μου. – Απόσπασμα 

α-πό τον Επιτάφιο, που εξυμνεί το Αθηναϊκό πολίτευμα & τις δυνα-

Επιμορφωτικό – Διδακτικό  
 

1σκ:προτομή του Θουκυδίδη  
--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
τότητες που δίνει στον κάθε πολίτη χωριστά 

33.Ανοίγοντας το δρόμο 
για τη δουλειά μας 

σ.41 
--- Διάφορα άρθρα  

Η αγάπη για τη δουλειά ξεκινά μέσα από το σπίτι, από τη 
διαπαιδαγώγηση που προσφέρει μια μητέρα στα παιδιά της με 

ενθουσιασμό, πίστη, αγάπη και αυτοθυσία 

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η έννοια της διακονίας 
και του ‘υπηρετείν’ τους 

πλησίον) 
34.Σπουδάζο-ντας στις 

ανώ-τερες σχολές 
σ.41 

Μία συμφοιτήτριά 
σας 

Σπουδάζοντας στις 
ανώτερες σχολές  

Καλωσόρισμα και παρουσίαση των στόχων και των θεμάτων με τα οποία 
θα ασχοληθεί η στήλη 

Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

35.Γύρω στη Μουσική  
σ.42 

Κ. Χαραλαμπίδη 
Μουσικός Δ/ντής 
Πανεπιστημίου 

Γύρω στη μουσική 
– Διάφορα άρθρα  

Συνεργασία του Ε.Φ. με το Μουσικό Τμήμα του Παν/μίου. Περίλη ψη της 
ομιλίας του μουσικού δ/ντή του Παν/μίου, που εκφω-νήθηκε στις 

συναυλίες Μαΐου & Ιουνίου ’54. Το τραγούδι & τι εκ-φράζει, οι φάσεις της 
δημιουργίας του έντε-χνου λόγου, η διαίρε-ση του τραγουδιού σε 

παραδοσιακά-δημοτικά και τεχνικά 

Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό  

 
1σκ:πεντάγραμμο, βιολί, 

τρομπέτα, άρπα 

--- 

36.Μια πρωτότυπη 
κατασκήνωσις 

σ.43 

Καίτη Γιακουμάτου 
Μαθήτρια του Οίκου 
Τυφλών Καλλιθέας 

Κοινωνική πρόνοια 
– Διάφορα άρθρα  

Η κατασκήνωση τυ-φλών κοριτσιών υπό την επίβλεψη του Σώ-ματος 
Ελλήνων Οδη-γών. Εντυπώσεις & α-ναμνήσεις ενός τυ-φλού κοριτσιού 

που συμμετείχε  

Κοινωνική πρόνοια – 
Διδακτικό  

1σκ:δύο σκηνές με την 
Ελληνική σημαία να 
κυματίζει στην πόρτα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(φροντίδα ακόμα και για 

την ψυχαγωγία των 
αδύναμων αδελφών) 

37.Προσευχή  
σ.43 

Καίτη Γιακουμάτου 
Μαθήτρια του Οίκου 
Τυφλών Καλλιθέας 

Προσευχή  
Ευχαριστία για τις με-ρες που πέρασαν στην κατασκήνωση & παρά κληση 
για τις οδηγούς που φρόντιζαν τα τυ-φλά παιδιά κι έγιναν αιτία να ζήσουν 

αυτή τη χαρά 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσευχή ευχαριστίας 
κι ευγνωμοσύνης για 

όσους βοήθησαν) 

38.Η αισθητική του 
σπιτιού 
σ.44-45 

ΕΡΣΗ Η αισθητική του 
σπιτιού 

Η έννοια της καλαι-σθησίας, το έμφυτο χάρισμα & η καλλιέρ-γεια του – 
Συμβουλές για διακόσμηση του σπιτιού με φυτά εσωτ. χώρου & ποια η 

ιδιαί-τερη περιποίηση που χρειάζεται το καθένα 

Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό 

 
1σκ:γλάστρα με φυτό και 
1φ:ένα βάζο με λουλούδια 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(Η αξία του κάλους για 

την ευφροσύνη του 
ανθρώπου. Δώρο Θεού) 

39.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι  

σ.46 
Μ.Τ. Καλλιτεχνική 

κίνηση  

Ανακοινώσεις για εκθέ σεις (ζωγραφικής, φω-τογραφίας, γλυπτών, 
ψηφιδωτών, κα) που έλαβαν χώρα ή πρό-κειται να ανοίξουν το επόμενο 

διάστημα 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό 

1φ:από την έκθεση 
φωτογραφιών της 

Κεφαλληνιακής Εστίας, 
Κεφαλλωνίτικο τοπείο, του 

Σπ. Μελετζή  

--- 

40.Η ώρα του τσαγιού 
σ.47 Η Διαιτολόγος  Γύρω από τη 

διατροφή μας  
Συμβουλές για την αγορά, συντήρηση, Παρασκευή και σερβίρισμα του 

τσαγιού  
Επιμορφωτικό – 

Ενημερωτικό --- 

41.Ένα μωρό, δεν είναι 
ένα παιχνιδάκι 

σ.47 
Anne Jaques Γύρω στο παιδί  Συμβουλές συμπερι-φοράς των γονιών και των αδελφών, προς το βρέφος, 

δοσμένες με σκίτσα 

Παιδαγωγικό  
3σκ:σκηνές κακής 
συμπεριφοράς και 

ταλαιπωρίας του μωρού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(σεβασμός στο 

ανθρώπινο πρόσωπο, εξ 
άκρας συλλήψεως) 

42.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.48 

‘Ο Κόσμος της 
Ελληνίδος’ 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Εισαγωγή στο θέμα της στήλης, που φιλοδοξεί να φιλοξενεί τα 
προβλήματα και τους προβληματισμούς των αναγνωστριών του και να 

δίνει απαντήσεις 
Ενημερωτικό  --- 

43.Η καλωσύνη 
σ.48 

Theodore von 
Lippmann 

Αποσπάσματα – 
Από τις ‘Συνομιλίες 

με τον άρρωστο’ 
Ύμνος για την καλοσύνη, τα χαρακτηριστικά της κι τους καρπούς της Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
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2ο (2) Τεύχος – Δεκέμβριος 1953 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Χριστούγεννα 
σ.49 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Οι προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. οι αναμνήσεις και 
ο πόθος της ειρήνης, ως κατάπαυση των πολέμων και ως 

εσωτερική ειρήνη της χάριτος 

Πνευματικής οικοδομής – 
Εορταστικό  

«δόξα εν υψίστοις Θεώ και 
επί γης ειρήνη...»*3 

2.Κοντά στα σεισμόπληκτα 
παιδιά 
σ.49 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η βοήθεια του ΠΙΚΠΑ στα σεισμόπληκτα παι διά και η 
συνδρομή των συνεργάτιδων του ΚΚΜΕ. Εμπειρίες μιας 

εθελόντριας 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Η συνυπηρέτησις των 
συζύγων 
σ.49-50 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

 Το αίτημα του ‘Συνδέ σμου Συνυπηρετή-σεως Εγγάμων 
Δημοσί ων Υπαλλήλων’, ώστε να τροποποιηθεί ο νό-μος & 
να προστατευ-θούν οι οικογένειες, που τώρα ζουν χώρια 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η ενότητα της οικογένειας 

και η προστασία της) 
4.Χριστουγεν-νιάτικα 

παιχνίδια  
σ.50 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Συγκέντρωση παιχνιδιών για τα παιδιά των Φάρων στο 
Ελληνικόν Φως 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά και ελεημοσύνη) 

5.«Ανήφορος» 
σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Παρουσίαση του βι-βλίου του Σ. Χονδρό-πουλου με θέμα 

τον αγώνα μιας μητέρας πέντε παιδιών 
Βιβλιοπαρουσίαση – 

Ενημερωτικό  --- 

6.Δρόμος πολιτισμού 
σ.50-51 Π. Μελ. Άρθρα κατευθύνσεως  Η πίστη & η έκφρασή της στη σύγχρονη με-ταπολεμική 

εποχή. Η θέση & ο προβληματι-σμός της στήλης 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
1σκ: Χριστ. καμπάνα μέσα 

σ’ αστέρια & γκι 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο χριστιανός μέσα στην 

εποχή του) 

7.Μια όμορφη κίνησις 
σ.52 Αλ. Ν. Διάφορα άρθρα  

Η πρωτοβουλία δύο αδελφών, που διέθεταν κατάστημα 
παιχνιδιών στη Ν.Υ., να προσφέρουν παιχνίδια στα 

παιδιά του νοσοκομείου, που έστελναν γράμματα και οι 
πελάτες αγόραζαν τα παιχνίδια 

Διδακτικό – Κοινωνική 
πρόνοια 

4σκ:κορτσάκι στο κρεβάτι, ο 
Αϊ Βασίλης φορτωμένος στα 
χιόνια, ένα γράμμα, κλαδιά 
δέντρου στολισμένα με χιόνι 

και κεριά  

Αγιογραφική θεμελίωση 

8.«Παιδίον νέον»  
σ.53-54 Θεώνη Δαλέζη Λογοτεχνία – διήγημα  

Η γέννηση του Χριστού μέσα από το όνειρο μιας μικρής, 
με τις αγωνίες που κουβαλούσε και την ελπίδα-υπόσχεση 

που της χάρισε 

Πνευματικής οικοδομής  
1σκ:ένα παιδί πετάει στις 

πλάτες ενός πουλιού και το 
άστρο των Χρ. στον ουρανό 

‘Παιδίον νέον’ 

9.Γιατί μερικά παιδιά δεν 
προοδεύουν; σ.55-56 Mich. G. Llewelyn Γύρω στο παιδί  

Εκδηλώσεις πνευματι-κής στασιμότητας των παιδιών & 
προβλήμα-τα κοινωνικής ένταξης και ισορροπίας, που 

κρύβουν λανθασμέ-νους τρόπους αγωγής και 
συμπεριφοράς γονέων και δασκάλων 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1φ:ένα αγόρι κατσούφικο 
βαστά το κεφάλι του 
ανάμεσα στα χέρια 

--- 

10.Ο οδοντογιατρός! σ.56 

Από τα ‘Ανάλεκτα 
Οδοντοτριατικά’, επιμέλ. 

Καθηγ. Στ. Σπεράντζα, εκδ. 
Μώρις Φαράτζη 

Σκίτσα  
Παιδιά παίζουν τον οδοντίατρο, τραβώντας το δόντι του 
ασθενούς με σχοινί! Εισβάλει ένας έντρομος για να το 

αποτρέψει 
Ψυχαγωγικό  --- 

11.Το άστρο της Βηθλεέμ 
σ.57-59 

Σταύρος Μ. Πλακίδας 
Καθηγητής Πανεπιστημίου 

και Δ/της του Εθνικού 
Αστεροσκοπείου Αθηνών 

Επιστημονικά άρθρα 
(‘...τμήμα διεξοδι-

κωτέρας πραγμα-τείας 
υπό τον τίτλον: το 

άστρον της Βηθλεέμ, 
έκδ. Χριστιανικής Φοι-

τητικής Ενώσεως, 

Επιστημονική κυρίως και θεολογική δευτερευόντως 
προσέγγιση του φαινομένου κατά τη γέννηση του 

Θεανθρώπου 

Επιμορφωτικό 
 

1σκ:τρεις μάγοι με καμήλες 
και άστρο λαμπρό 

Αγιογραφική θεμελίωση και 
αναφορές – χωρία  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Αθήναι 1952’)  

12.Δαφνί  
σ.60-62 Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Παρουσίαση της ιστορίας & της τέχνης (αρχιτεκτονική, 
αγιογραφία, ψηφιδωτά) της Ιεράς Μονής Δαφνίου 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
4φ:εξωτερική άποψις, Η 
Σταύρωσις, Ο Παντοκρά 

τωρ, τμήμα από τη Γέννηση 
(ψηφιδωτά) 

--- 

13.Σπουδάζοντας στις 
ανώτερες σχολές 

σ.62 
Μια συμφοιτήτρια σας Σπουδάζοντας στις 

ανώτερες σχολές 
Τα διάφορα φιλοσο-φικά συστήματα & θε-ωρίες που 

κατακλύ-ζουν την πανεπιστη-μιακή κοινότητα 
Πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

14.Απαλλαγή από το 
αίσθημα κατωτερότητος – 

ψυχολογικό test 
σ.63-64  

Dr Nails 
 

(«για περισσότερα και 
συστηματικά στοιχεία βλ. 

Αρ. Ασπιώτη: τα αισθήματα 
μειονεκτικότητος, Αθήναι 

1952, εκδόσεις Ινστιτούτου 
Ι.Ψ. και Ψ.Υ.») 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Το αίσθημα κατωτερότητας, οι τρόποι που εκδηλώνεται, η 
διαφορά από την υγιή ανασφάλεια, η λύση για την έξοδο 

απ’ αυτή την ψυχική κατάσταση και το τεστ για να 
κατανοήσει κανείς σε ποιο στάδιο βρίσκεται και αναλόγως 

να αγωνιστεί 

Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(γνώση του εαυτού, των 

ορίων, των δυνατοτήτων και 
των αδυναμιών και 

αξιοποίηση των ταλάντων) 

15. --- σ.64 --- Ανέκδοτο  
Κάποιος δεν έχει να πληρώσει σ’ ένα εστια-τόριο και του 
ζητάνε να γράψει το όνομά του στον τοίχο και για να μην 

το βλέπουν οι άλλοι να το σκεπάσει με το παλτό του! 
Διδακτικό --- 

16.«Καλές γιορτές» 
Χριστουγεννιάτικο 

διήγημα σ’ ανάμνηση του 
Παπαδιαμάντη σ.65-70 

Ελένη Καρίτα  Λογοτεχνία – Διήγημα  
Η αδιέξοδη ζωή της καπετάνισσας στο νησί. Η λύση, το 

διέξοδο που της έδειξε η πίστη της, ο ιερέας και τα 
Χριστούγεννα 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(Τα Χριστούγεννα είναι 

πρωτίστως η γέννη ση του 
Χριστού στις καρδιές)  

17.Και επί γης ειρήνη... 
σ.71 Ευαγγέλιο κατά Λουκά Από την πνευματική 

μας κληρονομιά  
Περικοπή του κατά Λουκάν Ευαγγελίου που αναφέρεται 

στα γεγονότα της Γέννησης   

Πνευματικής οικοδομής – 
Εορταστικό  

1φ:πίνακας ζωγραφικής 
δυτικότροπης τεχνοτρο-πίας 

‘Η Γέννησις’ 

Λουκά, β΄8-20 
(μόνο πρωτότυπο) 

18.Χριστουγεννιάτικη 
ποιητική βραδιά  

σ.71-72 
(σαλόνι) 

--- Ποίηση  Εισαγωγή και προετοιμασία για τη μελέτη της ποίησης Επιμορφωτικό  --- 

18.Χριστουγεννιάτικη 
ποιητική βραδιά  
Χριστούγεννα 
(απόσπασμα) 

σ.71-72 
(σαλόνι) 

Κωστής Παλαμάς  Ποίηση  Ύμνος στο άστρο των Χριστουγέννων Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Χριστουγεννιάτικη 
ποιητική βραδιά  

Ύμνος στην Ελευθερία  
(απόσπασμα) 

σ.71-72 
(σαλόνι) 

Διονύσιος Σολωμός  Ποίηση  

Σύνδεση του αγώνα για την ελευθερία του Έθνους με την 
Γέννη-ση του Χριστού. Το φως των Χριστουγέν-νων είναι 
ουράνιο. Ουράνια είναι και η ελευθερία του γένους που 

θα δοθεί άνωθεν 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Αλληγορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η ελευθερία δώρο του Θεού) 

18.Χριστουγεννιάτικη 
ποιητική βραδιά  

Νύχτα Χριστουγεννιάτικη 
Γ. Δροσίνης  Ποίηση  

Η Γέννηση, η προσκύνηση της άλογης φύσης στη φάτνη, 
των ποιμένων, των μάγων, τα ωσαννά των αγγέλων και η 

παρουσία του άστρου 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η πίστη-άστρο στην 

αναζήτηση της φάτνης του 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.71-72 
(σαλόνι) 

Χριστού) 

18.Χριστουγεννιάτικη 
ποιητική βραδιά  

Τ’ άστρο στην Ανατολή 
σ.71-72 
(σαλόνι) 

Γ. Βερίτης Ποίηση  

Η Γέννηση του Χρι-στού, του Ενός Θεού & ο θάνατος των 
πολ-λών θεών & μισοθεών & ειδώλων, του 12θε-ου του 
Ολύμπου. Πώς τρέχουν να σωθούν & τελικά πεθαίνουν 

όλοι οι θεοί & οι ημίθεοι τ’ Ολύμπου με την ανα-τολή του 
άστρου της γέννησης του Χριστού 

Πνευματικής οικοδομής – 
Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Τα παιδιά μας ένας 
άγνωστος κόσμος Α΄ 

σ.74-75 

Κ. Χριστοφίδου 
Από το βιβλίο του A. Arthus Γύρω στο παιδί  Ζωηρότης – Αναστολές – Παιδικοί φόβοι 

Ψυχο-παιδαγωγικό 
10σκ:παιδικά κεφαλά-κια 
διάφορων φυλών & φύλων 

γύρω απ’ το τίτλο 

--- 

20.Έχει παρατηρητικότητα 
το παιδί σας; δόστε του το 

παρακάτω θέμα  
σ.75 

--- Γύρω στο παιδί  4 εικόνες εκ των οποίων η μία διαφέρει και καλούνται να 
τη βρουν  

Ψυχο-παιδαγωγικό – Τεστ 
παρατηρητικότητας  

4σκ:ένα κοριτσάκι με 
κοτσίδια κρατάει στην 

αγκαλιά ένα γατάκι, ένα απ’ 
αυτά έχει σκυλάκι 

--- 

21.Το παραστρατημένο 
παιδί στην Ελλάδα  

σ.76-78 
Λίνα Αγγελοπούλου Γύρω στο παιδί  

Γνωριμία με το Ανα-μορφωτικό Κατάστη-μα Αρρένων 
Κορυδαλ-λού (Νίκαια) & το Ανα μορφωτικό Κατάστη-μα 

Θηλέων Αμπελοκή πων. Ιστορικό, εγκατα στάσεις, 
τρόφιμοι προ σωπικό, πρόγραμμα εκπαίδευσης & διαβίω 

σης, στόχοι, χριστιανι-κή αγωγή & ελλείψεις 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

 
2φ:τμήμα του 

Αναμορφωτηρίου 
Κορυδαλλού και μερικά 
από τα έργα των παιδιών 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(φροντίδα για την κάλυψη 
των βασικών αναγκών και 

των πνευματικών 
αναζητήσεων των 

παραστρατημένων παιδιών) 

22.Το σχολείο και το παιδί 
σ.78 Άννα Χωρίτη Γύρω στο παιδί  

Γενική εισαγωγή για τα θέματα της στήλης. Η συνεργασία 
οικογένειας και σχολείου για τα καλύτερα αποτελέσματα 

στην εκπαίδευση και τη διαπαιδαγώγηση 
Παιδαγωγικό  --- 

23.Το νόημα της 
αποστολής μας  

σ.79-80 

(Η Υπεύθυνος) 
--- Η Ζωή του κύκλου μας 

Η διάθεσις προς μίαν εργασίαν & προσφο-ράν: η 
προσωπική ευ-θύνη για την κοινων. ευημερία. Επιχειρή-

ματα από την ιστορία & το Ευαγγέλιο/Τι η-μπορώ να 
κάμω προσω πικώς: κριτήρια της δράσης το θέλημα του 

Θεού & οι κοιν. ανά-γκες, όχι προσωπικές προτιμήσεις & 
εγωι-σμοί. Ενοποίηση της δράσης σ’ όλους τους τομείς, η 

ζωή ως μια ολότητα – Συνέχεια και σταθερότης: η 
αγωνιστική εκπλήρωση της αποστολής μας – Ετοιμασία 

προς τον σκοπόν αυτόν. Κατάρτισις. Πειθαρχία: 
προετοιμασία για το εκάστοτε θέμα και συνέπεια στις 

συναντήσεις 

Πνευματικής οικοδομής – 
Επιμορφωτικό – Κοινωνική 

πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία της κοινωνίας) 

 
Πλάτωνος Φαίδων 

39:...ουκούν αισχρόν και 
δήλον, ότι άνευ τέχνης της 

περί τ’ ανθρώπεια ο τοιούτος 
χρήσθαι επιχειρεί τοις 

ανθρώποις 

24.Το πρόβλημα της 
παιδικής 

εγκληματικότητος Β΄ 
σ.81-82 

Ε. Ολιβιέρι Γύρω στο παιδί 

Βασική πρόληψις/ Έγκαιρη ανακάλυψις των παιδιών ή 
των νέων που έχουν ήδη προβλήματα και η 

αποτελεσματική βοήθεια προς αυτά και τους γονείς των/ 
Αποκατάστασις των παιδιών που ήδη εγκλημάτισαν 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αγάπη και φροντίδα για το 
περιθωριοποιημένο παιδί 

και θεραπεία των τραυμάτων 
του) 

25. --- σ.82 --- Αποφθέγματα – Σκέψεις  Το χαστούκι ως μέσο διαπαιδαγώγησης και τιμωρίας Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καταδίκη κάθε μορ-φής 

βίας ειδικά ως παιδαγωγικού 
μέσου) 

26.Αι γνώσεις μας εις την Νίτσα Δομεστίνη Κοινωνική Πρόνοια – Το πολύπλευρο και πολύτιμο έργο και η προσφορά των Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
υπηρεσίαν του λαού μας  

σ.83-84 
Προσκλητήριο εργασίας Φάρων σε συνοικισμούς προσφύγων 

27.Υγιεινή του στόματος 
σ.84 Ειρήνη Γεράκη Η υγιεινή του στόματος 

Η φροντίδα της εγκύου (διατροφή, οδοντιατρική 
φροντίδα) με σκοπό να προστατευτεί τόσο η ίδια όσο και 

το έμβρυο 
Ιατρικό – Επιμορφωτικό  --- 

28.Ο γέρος και η θάλασσα  
σ. 85-86 Ernest Hemingway Λογοτεχνία – 

Μυθιστόρημα   

1σκ:ένα ηλικιωμένος με 
βλέμμα θλιμμένο, μεγάλο 

μουστάκι και ψάθινο 
καπέλο  

 

29.Μαθημάτα 
Νοσηλευτικής Β΄ Γενική 
Συμπτωματολογία των 

Νόσων 
σ.87-88 

Άννα Μαρκοπούλου 
Το Φροντιστήριο της 

Κοινωνικής Μορφώσεως 
της Ελληνίδος  

Γενική εισαγωγή για την πρόληψη & τη θε-ραπεία. 
Επισήμανση ότι κυρίως λειτουργού με ακόμα στη χώρα 

μας θεραπευτικά & μάλιστα στο σπίτι & κυρίως οι 
γυναίκες. Γενικές οδηγίες & πα-ρουσίαση των πιο συ-
νηθισμένων συμπτω-μάτων των ασθενειών (πυρετός, 

πόνος, μείω ση όρεξης & βάρους). Οι τρεις κατηγορίες 
ασθενών & νοσηλευ-τών: αδιάφοροι, υπερ-βολικοί & 

ψύχραιμοι 

Επιμορφωτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία ασθενών –με 

γνώση και αγάπη) 

30.‘Καλή Χρονιά’ Εύχεσθε 
στους άλλους τυπικά ή το 

αισθάνεσθε; σ.88 
--- Διάφορα άρθρα – 

Ψυχολογικά Τεστ  
Τεστ κοιν.  συμπεριφο ράς & προσωπικότη-τας για το 
πόσο γνήσι-ες είναι οι ευχές που δίνουμε & στέλνουμε Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγνότητα & ειλικρίνεια 

των λόγων μας) 

31.Παιδιά σ.89 ΟΥΤΙΣ Κυττώντας τη ζωή 

Παρατήρηση της συ-μπεριφοράς δύο μικρών παιδιών. 
Της ορ φανής, φτωχής & τα-πεινής Άννας, που ξέ-ρει να 

εκτιμά τους κό-πους της μάνας της, & τους ανθρώπους & 
του κακομαθημένου πλουσιόπαιδου, που δεν είναι 

ευχαριστημέ νο με τίποτα  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Παιδαγωγικό 
1σκ:τρεις ενήλικες κοιτάνε 

έξω από ένα παράθυρο 
ανθρώπους διαφόρων 

επαγγελμάτων που 
κυκλοφορούν στους 
δρόμους της πόλης 

«τη τιμή αλλήλους 
προηγούμενοι» (Ρωμ. 12,10) 

32.Η φυσιολογία του 
μουσικού έργου – Α΄ 

Γενικά περί καλλιτεχνικού 
έργου  

σ.90-91 

Κ. Χαραλαμπίδη 
Μουσικού Δ/ντού 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
Γύρω στη μουσική  

Η τέχνη ως πανανθρώπινο φαινόμενο όλων των εποχών 
αποτελεί έκφραση πίστης και επικοινωνίας με το θείο και 

ως κοσμική έκφραση συναισθημάτων, από την 
Αναγέννηση και μετά/Τι είναι η τέχνη και τι την 

διαφοροποιεί από την πιστή αντιγραφή της 
πραγματικότητας/Το αισθητικό ιδεώδες κάθε εποχής 

είναι διαφορετικό 

Επιμορφωτικό  --- 

33.Η γυναίκα στην 
κοινωνία 

Από την XXVII καλο-
καιρινή συνάντησι στο 
ίδρυμα Lucerna σ.91 

Έφη Καρδαρά Από τη Διεθνή 
Γυναικεία Κίνησι 

Το συνέδριο με θέμα ‘Η γυναίκα στην κοινωνία’, οι 
εισηγητές και τα θέματα των εισηγήσεων τους 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

34.Η αισθητική του 
σπιτιού στις γιορτές  

σ.92-93 
ΕΡΣΗ Η αισθητική του 

σπιτιού  
Η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του σπι-τιού και του 
γιορτινού τραπεζιού. Ιδέες για κατασκευή στολιδιών 

Εορταστικό  
16:ιδέες για 

χριστουγεννιάτικη 
εορταστική διακόσμηση 

--- 

35. --- σ.93 --- Γελοιογραφίες  
Ο σ φέρνει το χρ. δεν-τρο στο σπίτι φορτωμέ νο με 

πράγματα & μια κυρία από τον ηλεκ-τρικό/2 πουλιά 
σχολι άζουν 1 άλλο που πά-χυνε, λύγισε το σύρμα 

Ψυχαγωγικό 
 

2σκ: οι ιστορίες με εικόνες  
--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

36.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.94-95 Μ.Τ. Καλλιτεχνική κίνηση  

Παρουσίαση & θετι-κός κριτικός σχολια-σμός 12 
καλλιτεχνι-κών εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 

τελευταίο δίμηνο. Εκθέσεις ζωγραφικής, παράσταση 
λαϊκών χο ρών & τραγουδιού, έκ θεση φωτογραφίας και 

γλυπτών 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

 
3φ:Ορέστη Κανέλη ‘Ελι-
ές’/Σοφοκλή Χρήστου 
‘Σχέδιο’/Σκηνή από το 

τρισδιάστατο κιν/κο έργο ‘Ο 
Χιτών’ 

--- 

37.Δώρα για τις μικρές 
μας φίλες  

σ.95 
--- Κατασκευές  Χειροποίητα καλύμμα τα βιβλίων από ύφα-σμα & 

κέντημα, μαξι-λάρια & βιβλιοδείκτες  

Ψυχαγωγικό – 
Επιμορφωτικό – Εορταστικό  

 
8σκ:οδηγίες για τις 

κατασκευές 

--- 

38.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.96 

Αναγνώστρια  
Ε. Σπίθα 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

Η 1η επιστολή από τις αναγνώστριες με θετι-κά σχόλια για 
το 1ο τεύχ. και ερώτημα για το πώς μπορεί μια νέα 

κοπέλα να χειριστεί & να ξεπεράσει το αίσθη μα ντροπής 
& να ανα-πτύξει υγιή & σωστή κοινωνικότητα, αυτό-

πεποίθηση & θάρρος 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(Η σωστή κοινωνικότη τα 

βασίζεται στο σωστό & υγιή 
προσανατολισμό & βάσεις 

στη ζωή) 

39.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.96 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Αίτημα αναγν. για την καθιέρωση μιας στήλης ‘Διεθνών’ 
καθημερινών προβλημάτων με ερωτήματα από περιοδικά 
του εξωτερικού διεθνούς κύρους και απαντήσεις από τον 

ΚτΕ/1ο ερ. Ψυχοπαιδαγωγικό: η ειλικρίνεια των 
απαντήσεων των γονιών στις παιδικές ερωτήσεις και η 

κατάρρευση του μύθου του Άι-Βασίλη 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – Ψυχο-

παιδαγωγικό  
--- 

40.Εσωτερική ζωή σ.96 L. Giraud Αποφθέγματα – Σκέψεις  Τέσσερα ρητά για τη σχέση μας με το Θεό Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 
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3ο (3) Τεύχος – Ιανουάριος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ένας καινούργιος χρόνος  
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο καινούργιος χρόνος και οι ελπίδες για πνευματική 
καρποφορία του αγώνα για την Κοινωνική Μόρφωση της 

Ελληνίδος 
Εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πίστη κι ελπίδα για τον 

αγώνα) 

2.Σταθμός Α΄ Κοινωνικών 
Βοηθειών σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος για την έναρξη 
και λειτουργιά του Σταθμού Α΄ Κ.Β. και οι υπηρεσίες 

που προσφέρει 
Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.«Η γυναίκα στο βασίλειο 
της»  
σ.97 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Βιβλιοπαρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου της δίδος 
Σταματίνας Δ. Μαστρογιαννοπούλου 

Ενημερωτικό – κοινωνικού 
προβληματισμού (χριστιανικός 

φεμινισμός) 
--- 

4.Η περίθαλψις των 
ορφανών στην Ελλάδα σ.97-

98 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η φροντίδα & η περί-θαλψη των ορφανών από το 
Τμήμα Παιδι-κής Προστασίας του Υπ. Κοινωνικής Πρό-

νοιας. Το έργο, τα βοη θήματα, οι παροχές & 
πληροφορίες για τους δικαιούχους & πού ν’ 

απευθυνθούν 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(φροντίδα για τα ορφανά) 

5.Χριστιανικαί Μαθητικαί 
Ομάδες  

σ.98 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Συμπλήρωση 10 χρό-νων δράσης των ΧΜΟ, 
απολογισμός & προβο λή του έργου που επι-τελείται 

σήμερα εντός και εκτός σχολείου 
Ενημερωτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εργασία για τον ερχομό της 

ΒτΘ στη γη) 

6.Πίστις και Συγχρονισμός 
σ.98-99 Π. Μελ. Άρθρα 

κατευθύνσεως 

Η θέση της σύγχρονης Ελληνίδας μεταξύ πίστεως και 
προόδου-συγχρονισμού, επίμονης συντηρητικότητας 
και άκριτου μοντερνισμού. Πίστεως στις αιώνιες αξίες 

και προόδου 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προβληματισμός για την 
εφαρμογή του Ευαγγελίου 

στο σύγχρονο κόσμο) 
7.ΜΕΣΣΙΑΣ  

(απόσπασμα) σ.100 Κ. Παλαμάς Ποίηση Η άθλια κατάσταση του κόσμου πριν την έλευση του 
Μεσσία και όλα όσα έφερε η παρουσία Του στον κόσμο Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση και 

αναφορές 

8.Η μεταχείρισις των 
παραστρατημένων παιδιών  

σ.101-103  
Α. Πιπινέλη Γύρω στο παιδί  

Η κοινωνική επανένταξη των παιδιών με αντικοινωνική 
συμπεριφορά και δράση από την απλή παράβαση ως το 

έγκλημα 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια –  
Ψυχο-παιδαγωγικό  

 
1φ:ένα παιδί με μεγάλη φράντζα, 

σχισμένο πουκάμισο και ύφος 
αγέρωχο 

Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Άγγελοι αλεξιπτωτιστές 
σ.104 Αλ. Κρέστοβιτς  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Τα παιδιά πιστεύουν στην ιστορία της μητέ-ρας για τα 
αγγελάκια που πέφτουν απ’ τον ουρανό τα Χριστ. Ο 

πατέρας διαφωνεί & οργίζεται μ’ αυτές τις αντιλήψεις. 
Τα παιδιά βγαίνουν απ’ το σπίτι να δουν το θέαμα ακο 
λουθούν οι γονείς και τότε ξεσπά φωτιά στο σπίτι, αλλά 

σώζονται γιατί είναι όλοι έξω 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής 
και προβληματισμού 

 
1σκ:αγοράκι & κορι-τσάκι 

παρακολουθούν στον ουρανό αστέρια 
& αλεξίπτωτα & αγγέλους με φτερά 

και στολή αλεξιπτωτιστών 

--- 

10.Έλεν Κέλλερ  
σ.105-107 Dana Lee Thomas Μορφές  

Η ζωή της Ε.Κ. πριν & μετά τη γνωριμία της με τη 
δασκάλα της Anne Soullivan. Ο αγώνας της που μετα-

μόρφωσε την αναπη-ρία της σε ευλογία, δη 
μιουργικότητα & θαυμαστό τρόπο ζωής 

Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1φ:κάρτα με πορτραίτο της Ε.Κ. 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τα τάλαντα και η 

καλλιέργεια τους παρά τις 
όποιες δυσκολίες) 

11.Επίκαιρα... σ.107 Μια συμφοιτήτριά 
σας  

Σπουδάζοντας στις 
ανώτερες σχολές  

Ο χρόνος που έφυγε κι ο χρόνος που έρχε-ται. 
Απολογισμοί, προσδοκίες, όνειρα, δυνατότητες & στόχοι 

της σύγχρ. ολοκληρω-μένης γυναίκας 
Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Μαθήματα νοσηλευτικής 
σ.108-110 Άννα Μαρκοπούλου  Το φροντιστήριο της 

κοινωνικής 
Το δωμάτιο του ασθενούς και Γενικά καθήκοντα για τη 

νοσηλεία του ασθενούς Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία αρρώστων) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
μορφώσεως της 

Ελληνίδος 

13.Βιταμίνες στο πιάτο  
σ.110 --- Διάφορα άρθρα  Διατροφή - Οι κρυμμέ νες βιταμίνες στα διά-φορα 

τρόφιμα & λίγα λόγια για το πού κάνει καλό η κάθε μια 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό  
1φ:τραπέζι στρωμένο με σαλάτες, 

φρούτα, λαχα-νικά & βελάκια που 
παραπέμπουν σε κουτά-κια με 

επεξηγήσεις 

--- 

14.Φάροι σ.111-112 Ένας Φαροφύλακας Προσκλητήριο 
εργασίας  

Το έργο που επιτελείται στους Φάρους και τους τομείς 
δράσης που καλύπτουν  

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό 
 

1σκ: ένας φάρος που φωτίζει   

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η δράση τους έρχεται να 
καλύψει τις ανάγκες των 

κοινωνικών ομάδων και να 
καλλιεργήσει πνευματικά 

τους εθελοντές) 
 

«δεν περιπατεί εις την 
σκοτίαν» 

15.Προς τις αξιότιμες 
κυρίες και δεσποινίδες του 

Ελληνικού Φωτός  
σ.111 

Μ. Μπ. 
Νέα Ιωνία  

Προσκλητήριο 
εργασίας – 

Αλληλογραφία  

Γράμμα ευχαριστίας και ευγνωμοσύνης μιας 
ευεργετημένης μητέρας προς τις κυρίες του Ε.Φ. για τη 

βοήθεια και τη στήριξη που της πρόσφεραν 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Ο σκοπός της 
οργανώσεως: 

‘Επαγγελματιών και 
Εργαζομένων Γυναικών’  

σ.112 

Έφη Καρδαρά  Διάφορα άρθρα  Ενημέρωση για το σκοπό της Οργάνωσης ΕΕΓ, που 
αποτελεί όργανο του ΟΗΕ 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

17.Χριστουγεννιλατικη 
πολεμική νύχτα  

σ.113-115 
Τίνα Λακούρ Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η περιγραφή μιας μάχης ένα βράδυ Χριστουγέννων και 
η θυσιαστική αγάπη ενός Πολωνού στρατιώτη για τον 

Γερμανό εχθρό του  

Διδακτικό  
 

1σκ:δύο αεροπλάνα, το ένα πετάει 
και το άλλο πέφτει βγάζοντας 

καπνούς 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη για τους εχθρούς) 

18.Η Σφιγξ  
Η ανάπαυσις στην Αίγυπτο  

σ.115 

Agnes Repplier 
Μετάφρ.: Χριστίνα 

Δούκα  
Ποίηση  Η φυγή της Αγίας Οικογένειας στην Αίγυπτο Διδακτικό – Αλληγορικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Προληπτική αγωγή κατά 
την περίοδο του θηλασμού 

σ.116 
Ειρήνη Γεράκη  Η υγιεινή του 

στόματος  
Ο σωστός τρόπος θηλασμού του βρέφους ώστε να 

αποφευχθούν ανωμαλίες στην ανάπτυξη του  

Ιατρικό – Επιμορφωτικό  
 

4σκ:σωστές και λάθος στάσεις του 
βρέφους κατά το θηλασμό 

--- 

20.Το παραστρατημένο 
παιδί στην Ελλάδα σ.117-

118 
Λίνα Αγγελοπούλου  Γύρω στο παιδί  

Το Εθνικόν Ίδρυμα και οι Βασιλικές Τεχνικές Σχολές 
Λέρου – Βασιλικές Τεχνικές Σχολές Κω – Βασιλικές 

Οικοκυρικές Σχολές Νεαπόλεως 
Ενημερωτικό – Κοινωνική Πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(απόρριψη της αμαρτίας όχι 

του αμαρτωλού) 

21.Επιτάφιος Γρηγορίου του 
Θεολόγου εις τον Μέγαν 

Βασίλειον  
(κείμενο - απόδοση) 

σ.119  

Migne: Patrologia 
Graeca, τομ. XXXVI 

Σ.542 
 

Απόδοσις: Λόγοι Μ. 
Βασιλείου σελ. 

40εξ., Εκδ. ‘Ζωή’ 
Αθήναι 1933 

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά  

Οι φροντίδες του Μ. Βασιλείου για την Εκκλησία και 
ιδιαίτερα οι φροντίδες του για τους πτωχούς Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

(ελεημοσύνη) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
22.Αυτές οι αρρώστειες 
πηγαίνουν στο σχολείο  

σ.120-121 
(σαλόνι) 

--- Γύρω στο παιδί  

Πίνακας με τις κυριό-τερες παιδικές αρρώ-στιες & τις 
απαραίτη-τες πληροφορίες για την αναγνώρισή, τη θε 
ραπεία, τις προφυλά-ξεις, τα φάρμακα & τη διάρκεια 

ανάρρωσης 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό  
8σκ:τα παιδικά προσωπάκια έτσι 

όπως ‘μεταμορφώνονται’ ανάλογα με 
την κάθε πάθηση 

--- 

23.Η ζήλεια σ.122-124 

Ε. Χ. Ολιβιέρι 
Διπλωματούχος του 

Ινστιτούτου 
J.J.Rousseau της 

Γενεύης 

Γύρω στο παιδί  Η ζήλεια που εκδηλώνεται ή όχι, μεταξύ των αδελφών. 
Τρόποι εκδήλωσης και θεραπείας 

Ψυχο-παιδαγωγικό 
 

1φ:δυο πιτσιρίκια. Ένα κοριτσάκι 
ανεβασμένο σ’ ένα κάδο κι ένα 
αγοράκι προσπαθεί κι εκείνο ν’ 

ανέβει 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η σωστή, ορθή και υγιής 

αγάπη είναι αυτή που 
θεραπεύει και την ψυχική 

αρρώστια της ζήλειας) 

24.Πνευματική αναπηρία 
σ.124-125 

Σταυρούλα 
Μαρκέτου Γύρω στο παιδί  

Τα αίτια & οι μορφές της πνευματικής αναπηρίας. 
Τρόποι και μέσα πρόληψης και θεραπείας. Ειδικά 

σχολεία και ιδρύματα  
Επιμορφωτικό – Ιατρικό  --- 

25.Οι οδυνηρές συνέπειες 
μιας κακής αγωγής σ.126-

127 

(Από το περιοδικό 
Match) Γύρω στο παιδί  

Δύο δικαστικές αποφά  σεις από δικαστήριο του 
εξωτερικού, που αφορούσαν φόνους δύο αντρών. Μια 
κατά δικαστική & η άλλη αθωωτική. Αναφορά στην 

αθωωτική εισή-γηση του εισαγγελέα 

Κοινωνικού και Παιδαγωγικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  
2φ:το εσωτερικό δικαστι κής 

αίθουσας κατά τη δι άρκεια δίκης & 
η κατη-γορούμενη στο εδώλιο, πίσω 

της ο φρουρός  

--- 

26.Ο γέρος και η θάλασσα  
σ. 128-129 Ernest Hemingway Λογοτεχνία – 

Μυθιστόρημα   
1σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα 
θλιμμένο, μεγάλο μουστάκι και 

ψάθινο καπέλο  
 

27.Η Λέσβος – Το νησί και 
η ζωή του σ.130-133 Λίνα Αγγελοπούλου  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Η σύγχρονη τέχνη της Λέσβου: ξυλοτεχνία α-πό 
βρασμένο ξύλο ελι άς & τα πήλινα βάζα 

Αγιάσσου/Περιγραφή χωριάτικου αρχοντι-
κού/Αρραβώνες & γά-μος στην Αγιάσσο 

Επιμορφωτικό  
4φ:η παραλία της Μ/εσωτερικό 
αρχοντικού/ ‘Λιομάζωμα’/Τα 

Τσαμάκια 

--- 

28. --- σ.133 --- Γελοιογραφίες  

2 άλογα ερευνούν τη μηχανή ενός αυτοκι-νήτου: ‘Άκου 
10 ίππων...Απίστευτο!/ 2 Άραβες απευθύνονται σε 
Γάλλο αστυνομικό δείχνοντας τον πύργο του Άιφελ: 

‘Πύργος πετρελαιοπηγής μεσ’ το Παρίσι;’ 

Ψυχαγωγικό – Διδακτικό  
 

2σκ  
--- 

29.Η χαρά εις την ζωήν μας 
σ.134-135 --- Η Ζωή του Κύκλου 

μας  

Ο ουσιώδης χαρακτήρ της χαράς/ Η χαρά...παρά τας 
μερίμνας/ Η χαρά...παρά τους πειρασμούς και τας 
θλίψεις/Η χαρά...παρά την αμαρτωλότητα ημών των 

ιδίων, των άλλων και αυτών των διωκτών μας 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Να νικήσωμε την κόπωσι 
σ.136-138 Paul Mayet 

Ψυχολογία της 
γυναίκας – Για να 

διοργανώσετε τη ζωή 
σας 

Οι διάφορες μορφές κόπωσης. Αίτια, συμπτώματα, 
θεραπεία, αντιμετώπιση. Μυϊκή, ψυχολογική, 

διανοητική  

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Πνευματικής οικοδομής 

 
5σκ: αποφεύγετε την άσκοπη 

κόπωσι.../ προσέχετε την όρασί σας/ 
αποφεύγετε την κακή στάσι του 

σώματος/ ο τεμπέλης έχει βαρειά τα 
πόδια σαν μολύβι/ μη γυρίζετε το 

ραδιόφωνο στη διαπασών 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πνευματικά τα αίτια και η 

αντιμετώπιση-θεραπεία) 

31. --- σ.138 “Psychologist” Ψυχολογικό Τεστ 
προσωπικότητας   

20 ερωτήσεις για να βρει κανείς σε ποια κατηγορία 
ανήκει και κατά πόσο αξιοποιεί σωστά τις δυνάμεις και 

την ενεργητικότητα του ή τις σπαταλά άσκοπα 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(στόχος η αξιοποίηση 

δυνάμεων, δυνατοτή-των & 
ταλάντων που έδωσε ο Θεός, 
που επιτυγχάνεται με υγιή 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
πνευματ. τοποθέτηση) 

32.Τα παιδιά μας ένας 
άγνωστος κόσμος Β΄ σ.139-

140 

Κ. Χριστοφίδου 
Από το βιβλίο του A. 

Arthus  
Γύρω στο παιδί 

Συγκρούσεις (απωθη-μένα ενοχικά αισθή-ματα), 
Ενουρήσεις (φό βος, έλλειψη στοργής ή εμπιστοσύνης, 
παρε μπόδιση ζωτικότητας, ζήλεια), το παιδί στο φαΐ 

(άρνηση, πίεση, δυσάρεστη ατμόσφαι-ρα στα γεύματα, η 
πα ρουσία τρίτων), στον ύπνο (βράδυ, μεσημέ-ρι, 

ελαφρύς, μαζί με τους γονείς), εμπιστο-σύνη 
(ενθάρρυνση, αποθάρρυνση) 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

10σκ:παιδικά κεφαλά-κια διάφορων 
φυλών & φύλων γύρω απ’ το τίτλο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση με αγάπη, 

χωρίς ίχνος βίας 
ψυχολογικής ή σωματικής 

και δίνοντας το σωστό 
παράδειγμα οι γονείς) 

33.Έχει παρατηρητικότητα 
το παιδί σας;  

σ.140 
--- Γύρω στο παιδί  

Τεστ παρατηρητικότη-τας «Και τα 4 αυτά καραβάκια 
φαίνονται ίδια. Το ένα όμως είναι διαφορετικό. Μπορείς 

να το βρης;» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
1σκ:4καραβάκια με πανιά. Το ένα 

διαφέρει. Ένας πιτσιρίκος ναυτάκι σε 
μια βαρκούλα με κουπιά τα κοιτάει, 

ψαράκια κολυμπάνε 

--- 

34.Για την αισθητική του 
σπιτιού  
σ.141 

ΕΡΣΗ Για την αισθητική 
του σπιτιού  

Ιδέες για διακόσμηση και για εργονομία χώρου σε 
δωμάτια μαθητών ή φοιτητών  

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – Ιδέες 
για το σπίτι 

3φ:μαθητικά-φοιτητικά δωμάτια που 
περιγράφη καν με λεπτομέρειες στο 

κείμενο  

--- 

35.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.142-143 Κ.Χ. και Μ.Τ. Καλλιτεχνική κίνηση  

Παρουσίαση & κριτι-κή 4 μουσικών εκδη-λώσεων στην 
Αθήνα. Το 4ο αυτοκριτική. Ο Κ.Χ. ήταν δ/ντής της 

ορχήστρας. – Λίστα Εκθέσεων ζωγραφικής που έγιναν ή 
θα γίνουν. Ημερομηνίες, αίθουσες, καλλιτέχνες 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

36.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.144 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μια μητέρα ανησυχεί για το 12χρονο κοριτσάκι, 
ορφανό και με πατριό, που δεν τρώει γαλακτομπούρεκο 

στο σχολείο και την πιέζουν 
Συμβουλευτικό – Παιδαγωγικό  --- 

37.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.144 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μετανοημένη που πα-ντρεύτηκε κάποιο που δεν 
ενέκριναν οι δικοί της & απογοητευμένη από το γάμο 

της, είναι έτοιμη να χωρίσει 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το διαζύγιο αποτελεί την 

έσχατη λύση και δεν 
προτείνεται τόσο εύκολα) 

38.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.144 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Τα προβλήματα μιας νιόπαντρης με τον εργατικό αλλά 
ρέποντα προς το ποτό και τις κακίες, άντρα της Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το διαζύγιο αποτελεί την 

έσχατη λύση και δεν 
προτείνεται τόσο εύκολα) 

39.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.144 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Ευτυχισμένο ζευγάρι στερείται την 6χρονη κόρη του 
λόγω επαγ-γελματικών υποχρεώ-σεων. Η μητέρα ασφυ-

κτιά αλλά δεν τολμά να μιλήσει στο συζ. 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ανοιχτές και ειλικρινείς 
συζητήσεις μεταξύ των 

συζύγων) 
40.Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
σ.144 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μητέρα γράφει για το πώς αντιμετώπισε τη ζήλεια του 
3χρ. γιου της όταν γεννήθηκε το δεύτερο μωρό  Παιδαγωγικό  --- 

41.Εσωτερική ζωή  
σ.144 Al. Carrel Αποφθέγματα – 

σκέψεις  

4 μικρά αποσπάσματα για την επιτυχία στη ζωή, την 
προπαρασκευή της μελλοντικής κοινωνίας και την 

έννοια της σύνεσης 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  --- 
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4ο (4) Τεύχος – Φεβρουάριος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Κινηματογράφος και 

κριτική  
σ.145 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η ευθύνη των κριτικών κιν/φου, που 
διαμορφώνουν το αισθητήριο του κοινού  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

2.‘Ο ΧΙΤΩΝ’ σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Παρουσίαση του ομώνυμου κιν/φου έργου 
που προβάλλεται στις Αθηναϊκές αίθουσες και 

σύντομη κριτική  
Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφικές αναφορές  
(στα χρόνια του Χριστού, τη Σταύρωση, 

τις κατακόμβες, τη Ρωμαϊκή αγορά)  
3.Πανελλήνιος Ένωσις 
Γονέων ‘Η Χριστιανική 

Αγωγή’  
σ.145 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Το έργο και οι στόχοι της ΓΕΧΑ για την 
ελληνική κοινωνία, που περνάει μέσα από την 

οργάνωση και στήριξη της ελληνικής 
οικογένειας 

Ενημερωτικό  --- 

4.Ιατροπαιδαγωγικόν 
Κέντρον  
σ.145 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Τα εγκαίνια του Ιατρο παιδαγωγικού Σταθ-
μού που αποτελεί μια πλευρά του έργου του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ.Ψ.Υ. με το Κέντρον Μελέ-της 
της Ψυχικής Ζωής του Παιδιού. Το κενό που 

έρχεται να καλύ-ψει στον τομέα πρόνοι ας 
σωματικής & ψυχι-κής υγείας παιδιών 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια   --- 

5.«Φως και Τραγούδι» 
σ.145-146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Παρουσίαση του βιβλίου με παιδικά 
τραγούδια από τις εκδόσεις Ευσεβείας, της 

δ/δος Ελ. Οικονομοπούλου 

Ενημερωτικό – Βιβλιοπαρουσίαση – 
Παιδαγωγικό  --- 

6.Ένα ωραίο παράδειγμα 
σ.146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η προσφορά φιλοξε-νίας ‘κατατρεγμένων’ 
παιδιών, από οικογέ-νειες ή Συλλόγους και 
Ιδρύματα κατά το πα-ράδειγμα των δεξιώ-

σεων και φιλοξενιών στα πολεμικά πλοία, που 
διοργανώνουν οι ξένοι στόλοι που έρχονται 

στην Ελλάδα 

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

7.Ατενίζοντας την εποχή 
μας  

σ.146-147 
Π. Μελ. Άρθρα κατευθύνσεως 

Η διαπίστωση της άθλιας πνευμαυικής και 
κοινωνικής κατάστασης, η αναζήτηση των 

αιτίων της και η απόφαση να δει η γυναίκα σε 
τι την καλεί η εποχή της και να ανταποκριθεί 

δημιουργηκά  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

8. --- σ.147 Horage Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ποιος είναι ελεύθερος;  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

9. --- σ.147 O. S. Marden Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η ικανότητα το να βλέπουμε μέσα από τα 
λυπηρά πράγματα της ζωής μας, τα ευχάριστα 

και τα δώρα του Θεού ώστε να Τον 
ευχαριστούμε  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Υπάρχει ζωή εις 
άλλους κόσμους; σ.148-

152 

Δημ. Κωτσάκης 
Υφηγητής της 

Αστρονομίας εν τω 
Πανεπιστημίω 

Αθηνών  

Επιστημονικά  Το ενδεχόμενο ύπαρξης ζωής σε άλλους 
πλανήτες ή γαλαξίες 

Επιμορφωτικό 
 

3φ:Περιοχή των ‘Άλπεων’ και του 
‘Καυκάσου’ επί της Σελήνης/ φ. του 
Πλανήτου Άρεως.../Ο Σπειροειδής 

Νεφελοειδής των Κυνηγετικών Κυνών 
 
 

(παρατίθεται βιβλιογραφία 
ξενόγλωσση και ελληνική)  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η όλη σκέψη και επιχειρηματολογία 

αποτελεί μια διαλεκτική μεταξύ 
επιστήμης και πίστης, χριστιανικών 

αποκαλύψεων & βιβλικών παραθεμάτων, 
τα οποία τελικά στηρίζουν και 

επιβεβαιώνουν τις χριστ. πεποιθήσεις) 
Ησαΐας ΜΕ΄18: «ο Θεός ουκ εις κενόν 

εποίησεν αυτήν, αλλά κατοικείσθαι 
έπλασεν αυτήν»  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

11.ΠΛΑΤΩΝ σ.153 

Πλάτων –  
Από το διάλογο του 

Πλάτωνος 
Αλκιβιάδης  
Ι, 154 b, e  

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά 

Η προσωπικότητα & το έργο του Πλάτωνα και 
του Σωκράτη. Στο κείμ. απόσπασμα απ’ το 
διάλογο ‘Αλκιβιά-δης’ σχετικά με την αρετή 

του διοικητή της Πολιτείας 

Επιμορφωτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Sigrid Undset Α΄ 
σ.154-156 Έφη Καρδαρά Μορφές  Βιογραφία και έργο της συγγραφέως S.U. 

Επιμορφωτικό – Διδακτικό  
 

2φ:η S.U. σε ηλικία 16 
ετών/φωτοτυπία με την υπογραφή 

της, γράμμα-τος της με το οποίο είχε 
εκδηλώσει τη συμφωνία της στη 
δήλωση της Χριστιανικής Ένωσις 
Επιστημόνων Ελλάδος το 1946 

--- 

13. --- σ.156 --- Ανέκδοτα  
Οι ιστορίες μιας μητέ-ρας στο γιο της για τη 
ζωή της στη φύση, ενθουσίασαν το μικρό και 

ευχήθηκε να την είχε γνωρίσει τότε 
Διδακτικό --- 

14. --- σ.156 --- Ανέκδοτα  
Ένας νέος 38χρ. ζητά εργασία & δηλώνει ότι 
ήδη έχει συμπληρώ-σει 45 χρόνια δουλει-άς 

από τις υπερωρίες  
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

15.Πηγαίνοντας στο 
διαζύγιο σ.157-158 

Μαρίκα Λαναρά  
(Διασκευή ) 

Ψυχολογία της 
γυναίκας – Λογοτεχνία 

– Διήγημα  

Ο σ περιγράφει τα αισθήματα και τις 
αναμνήσεις του της τελευταίας νύχτας στο 

σπίτι τους, πριν χωρίσουν 

Διδακτικό  
1σκ:μια μονοκατοικία κι από το 

απέναντι ύψωμα την παρατηρεί ένας 
άντρας 

Αγιογραφική θεμελίωση 
Προσευχή, πίστη και αγάπη ισχυρότερες 

από τα διαζύγια 

16.Εργασία, Κοινωνία 
και Άνθρωπος σ.159-161 

Μιχαήλ 
Καραντώνης  

Διάφορα άρθρα – 
Κοινωνικά θέματα 

Η ιερότητα της εργασίας ως δώρο του Θεού, 
ιδιαίτερο χάρισμα και χαρακτηριστικό του 

ανθρώπου και η ανύψωσή της, που 
εξασφαλίζεται με την ευσυνειδησία και 

καλλιέργεια της αρετής των εργαζομένων 

Κοινωνικού και Πνευματικού  
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση και αναφορές 
 

«Ελθέτω η Βασιλεία Σου...» 

17.Ας μιλήσουμε σαν 
φίλες σ.161 --- Διάφορα άρθρα 

Η διαχείριση της χαράς και η διαφύλαξη της 
ενέργειας και της θετικής της επίδρασης στη 
ζωή μας. Μας δίνεται για κάποιο λόγο κι όχι 
για να σπαταληθεί άσκοπα κι απερίσκεπτα 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής 

(Οδηγίες πνευματικού αγώνα!) 
--- 

18.ΜΕΤΕΩΡΑ 
το ασκητικό μεγαλείο των 
μοναστηριών σ.162-163 

Μαριάννα 
Γεωργαντή 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση στον τόπο, την ιστορία, τους 
μύθους και τα μοναστήρια των Μετεώρων – 
Απόσπασμα από το βιβλίο της ‘Πάμε μαζί 

γύρω στην Ελλάδα’ 

Επιμορφωτικό  
3φ:ο ηγούμενος μιας μονής, τα 

επιβλητικά Μετέωρα κι ένας βοσκός 
--- 

19.Μέριμνα για μητέρες 
και παιδιά στην Αγγλία 

σ.164-165 

Κωνστ. Φ. 
Στεφανίδης 

Ορθοπεδικός-
Χειρούργος  

Κοινωνική πρόνοια  Η κρατική μέριμνα για τις μητέρες και τα 
παιδιά στην Αγγλία Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η πρόνοια για τις αδύναμες κοινωνικά 

ομάδες βασίζεται στις ευαγγελικές-
χριστιανικές αρχές) 

20.Για την προστασία των 
ανηλίκων στην Ελλάδα 

σ.165-167 

Λίνα 
Αγγελοπούλου 

Γύρω στο παιδί – 
Κοινωνική πρόνοια  

Έρευνα και τα αποτελέσματά της για τους 
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς στην 
Ελλάδα, για την προστασία ανηλίκων 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

21.Τα 25 χρόνια του 
Μίκυ Μάους  

Από τον Grandville στον 
Disney  

σ.168-169 

Από το περιοδικό  
Vue et Images Διάφορα άρθρα  

Η επέτειος των 25 χρόνων του Μίκυ Μάους 
του Disney και των 150 χρόνων από τη 
γέννηση του Grandville, που υπήρξε ο 

μεγαλύτερο γελοιογράφος του 19ου αι και ο 
πρώτος εμπνευστής των Μίκυ Μάους 

Επιμορφωτικό 
 

2φ:των δημιουργών και 8σκ:κατ’ 
αντιπαράθεση των χαρακτήρων που 

δημιούργησαν  

--- 
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(σαλόνι) 

22.Η κοινωνική 
αποστολή του Δικαστού 
Ανηλίκων σ.170-171 

Άννα Πιπινέλη Γύρω στο παιδί  Το πολύπλευρο έργο του δικαστού ανηλίκων  Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(δικαιοσύνη, αγάπη, διαπαιδαγώγηση 

των παραστρατημένων ανηλίκων) 

23.Έρευνα του 
χαρακτήρος διά των 

σχεδιασμάτων σ.172-173 

Dr. Sigfrid 
Heldwein Τεστ προσωπικότητας 

Δίνονται 6 σκίτσα για απομνημόνευση & ε-
πανασχηματισμό τους ώστε να βγάλουμε 
συμπεράσματα για την προσωπικότητα  

Ψυχολογία – Ψυχαγωγία  
6σκ: με γραμμώσεις που 
παραπέμπουν σε τύπους 

προσωπικότητας 

--- 

24.Μαθήματα 
Νοσηλευτικής σ.173-174 

Άννα 
Μαρκοπούλου 

Το φροντιστήριο της 
κοινωνικής μορφώσεως 

της Ελληνίδος  
Κατακλίσεις – Η διατροφή του ασθενούς Επιμορφωτικό – Ιατρικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

(διακονία ασθενών) 

25.Η Ζήλεια σ.175-176 

Ελ. Χ. Ολιβιέρη 
Ψυχολόγος του 

Ινστιτούτου 
J.J.Rousseau της 

Γενεύης 

Γύρω στο παιδί  

Λάθη των γονέων που δημιουργούν ή 
επιδεινώνουν τη ζήλεια μεταξύ των αδελφών/ 
Περιπτώσεις παραδείγματα από την εμπειρία 
των κλινικών ψυχολόγων/ Τα αδέλφια στην 
οικογένεια και πώς η σειρά γέννησης τους 

επηρεάζει και διαμορφώνει την 
προσωπικότητά τους 

Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

26.Η Συνεργασία σ.177-
178 Η Υπεύθυνος  Η ζωή του κύκλου μας  

Δεν είμαι μόνος˙ υπάρχει και ο άλλος/ Πώς 
θα τον λάβω υπ’ όψιν/ Με θυσία των 

εμποδίων/ Καρπός της συνεργασίας. Η ενότης 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τα παιδιά μας ένας 
άγνωστος κόσμος Γ΄ 

σ.179-181 

Κ. Χριστοφίδου  
Από το βιβλίο του 

A. Arthus 
Γύρω στο παιδί  

Αισθήματα μειονεκτικότητος/ Η ζήλεια/ 
Δυσκολίες από τη σχολική ζωή/ Γενετήσια 

αγωγή 

Ψυχο-παιδαγωγικό 
 

10σκ:παιδικά κεφαλά-κια διάφορων 
φυλών & φύλων γύρω απ’ το τίτλο  

--- 

28.Έχει 
παρατηρητικότητα το 

παιδί σας;  
σ.180 

--- Τεστ 
παρατηρητικότητας  

«Δόστε του το παρακά-τω θέμα: & τα 4 αυτά 
δέντρα φαίνονται ίδια. Το ένα όμως είναι 

διαφορετικό. Μπορείς να το βρης;» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
1σκ:4 δέντρα. Το ένα δι-αφέρει. 
Πατέρας & γιος περιφέρονται 

ανάμεσα τους με πριόνι και σφυρί στο 
χέρι 

--- 

29. --- σ.181 --- Γελοιογραφία  
Ναυαγός σε σχεδία, έ-χει δόλωμα στο αγκί-
στρι ένα ψάρι. Δελφίνι δεμένο από την ουρά 

στη σχ. κυνηγάει το δόλωμα & τη σέρνει 

Ψυχαγωγικό 
1σκ  --- 

30.Οι κίνδυνοι μέσα στο 
σπίτι σ.182-184 Paul Mayet 

Ψυχολογία της 
γυναίκας – Για να 

διοργανώσετε τη ζωή 
σας 

Ένα επικίνδυνο επάγγελμα: το επάγγελμα της 
νοικοκυράς. Ηλεκτροπληξία, πτώσεις, 

πλημμύρες, εκρήξεις, ασφυξία, 
δηλητηριάσεις, κοψίματα, εγκαύματα, 

τρυπήματα, πυρκαϊά 

Επιμορφωτικό  
 

5σκ:περιγραφές των κινδύνων-
ατυχημάτων με χιουμοριστικό τρόπο 

--- 

31.Ο γέρος και η 
θάλασσα  

σ. 185-186 

Ernest 
Hemingway 
Μετάφρασις:  

Ελένης Σπέντζου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

3σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα 
θλιμμένο, μεγά-λο μουστάκι & 

ψάθινο καπέλο/ο ίδιος τραβάει κουπί 
μέσα σε μια βάρ-κα/μέδουσα 

κολυμπάει & τα πλοκάμια της κρέ-
μονται μέσα στο νερό  

 

32.Τα λουλούδια σ.187 ΕΡΣΗ Για την αισθητική του 
σπιτιού 

Νέο φάρμακο για τη διατήρηση των λ/στο-
λίδια από λ που διατη ρούνται περίφημα/ 
Πρακτικοί τρόποι για τη διατήρηση και το 

στόλισμα των λουλ. 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – Ιδέες 
για το σπίτι 

3φ:3 στάδια δημιουρ-γίας μιας 
σύνθεσης με τριαντάφυλλα 

--- 
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33.Σπουδάζο-ντας στις 
ανώτερες σχολές  

σ.188 

Μια Συμφοιτήτριά 
σας  

Σπουδάζοντας στις 
ανώτερες σχολές  

Η σχέση της σύγχρ. φοιτήτριας με το βι-βλίο 
& μέσα απ’ αυτό με τη σύγχρονη και μη, 

παγκόσμια σκέψη και τον ‘κόσμο του 
πνεύματος’ γενικότερα 

Πνευματικού προβληματισμού --- 

34. --- σ.188 --- Ανέκδοτα  
Μια κυρία καλεί ταξί και βάζει μέσα τα 6 

παιδιά της για να βρει λίγη ησυχία να τηλ. 
στον άντρα της 

Ψυχαγωγικό  --- 

35.Γύρω από τη 
διατροφή μας  

σ.189 
Η Διαιτολόγος  Διάφορα άρθρα  

Τρώμε για να ζούμε...δε ζούμε για να τρώμε/ 
Στοιχεία για τα συστατικά των γευμάτων σας/ 
Το πρωινό πρόγευμα-κάτι πολύ σημαντικό 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό  --- 

36.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.190 --- Καλλιτεχνική κίνηση  

Ενημέρωση για εικαστικά δρώμενα: εκθέσεις 
ζωγραφικής και χαρακτικής, σε Αθήνα και 
Θεσ/νίκη. Σύντομη κριτική για κάποιες απ’ 

αυτές 

Ενημερωτικό 
 

1φ:ΒΕΝΕΤΙΑ έργο του ζωγρ. κ. 
Μούγιου  

--- 

37.Φάροι σ.191 Ο Φαροφύλαξ  Κοινωνική πρόνοια  Οι δραστηριότητες των Φάρων για τα 
Χριστούγεννα Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

38.Μια διασκεδαστική 
γωνιά για τους μικρούς 

μας φίλους  
σ.191 

--- Τεστ 
παρατηρητικότητας 

‘Ποιο απ’ όλα δεν ανήκει στην ίδια κατηγορία 
πραγμάτων;’ 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
20σκ:5 ομάδες από σκίτσα, που σε 

κάθε μια ένα είναι άλλης κατηγορίας 
--- 

39.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

17χρονη στεναχωριέται γιατί η χήρα μητέρα 
της τής ζητάει να παντρευτεί με κάποιον 
μεγαλύτερό της, που όμως η ίδια δεν τον 

αγαπά 

Συμβουλευτικό  --- 

40.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Η αγωνία μιας μάνας για το επαγγελματικό 
μέλλον του γιου της, που είναι έξυπνος αλλά 

μάλλον τεμπέλης 
Συμβουλευτικό – Παιδαγωγικό  --- 

41.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Νέα ζητά συμβουλές για το στρώσιμο 

τραπεζιού  επίσημου γεύματος Επιμορφωτικό  --- 

42.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Προβλήματα καθημε-ρινής ζωής μεταξύ των 
μικρών μαθητών και πώς να τα χειρίζεται μια 

δασκάλα 
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

(διαπαιδαγώγηση με διάκριση κι αγάπη) 

43.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Πώς πρέπει να αντιμετωπίζεται το διάβασμα 

εξωσχολικών βιβλίων από τους γονείς Παιδαγωγικό  --- 

44.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Γιαγιά υποσχέθηκε ταξίδι στον εγγονό, αν οι 
βαθμοί είναι καλοί. Μετριότατοι και η γιαγιά 

προβληματίζεται 
Παιδαγωγικό  --- 

45. --- σ.192 Dr. Dioz 
Ψυχίατρος  Αποφθέγματα - Σκέψεις Στάσεις ζωής που συντελούν στην καλή 

ψυχική υγεία 
Ποιμαντικής ψυχολογίας – 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
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5ο (5) Τεύχος – Μάρτιος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.25η Μαρτίου σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Το μήνυμα της Ελευθερίας του Αγγέλου στην Παρθένο 
και η ελευθερία που ορκίστηκαν κάτω από τη σημαία 
της Αγίας Λαύρας – Η προσφορά των γυναικών στην 

ανάσταση του Γένους  

Πατριωτικό – Επετειακό  «Γένοιτό μοι κατά το 
ρήμα Σου» 

2.Έλληνες Δικασταί 
σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  Το δικαστικό λειτούργημα και οι άξιοι υπηρέτες του  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

3.Τα ‘πάρτυ’ των 
κοριτσιών μας  

σ.193 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η κενή ψυχαγωγία που προσφέρεται στα παιδιά και 
τρόποι-ιδέες για να ‘επέμβουν’ οι μητέρες ώστε να 
επηρεάσουν θετικά, δίνοντας ελληνικό χρώμα και 
διαποτίζοντας την ψυχαγωγία των παιδιών με αξίες 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

4.Αγγελική 
Παναγιωτάτου σ.193-

194 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Παρουσία της ζωής της Α.Π., της πρώτης ελληνίδας 
επιστήμο-νος, ως φωτεινού πα-ραδείγματος προς μί-

μηση. Αφορμή το επι-στημονικό μνημόσυνο του 
Συνδέσμου Ελλη-νίδων Επιστημόνων, στον Παρνασσό 

Διδακτικό --- 

5. 
«ΚΥΚΛΑΜΙΝΑ» 

σ.194 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η κυκλοφορία της ομώνυμης συλλογής ποιημάτων της 

Φανής Παπαγεωργίου  Ενημερωτικό  --- 

6.Η Γυναίκα κι ο 
Ψυχικός της Κόσμος 

σ.194-196 
Μαίρη Β. Κωτσοπούλου 

Ψυχολογία της 
γυναίκας – 

Βιβλιοπαρουσιάσεις  

Παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου του Α. Ασπιώτη. 
Παρουσίαση-ανάλυση των όρων animus-anima και του 

προ-βληματισμού του σ 
Ενημερωτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  --- 

7. --- σ.196 

Θ. Κολοκοτρώνης 
Απομνημονεύματα 
‘Εγράφησαν καθ’ 

υπαγόρευσιν του ιδίου 
προς τον Γ. Τερτσέτην’ 

Αποσπάσματα  
Το παράτολμο της αποφάσεως τους να 

επαναστατήσουν, χωρίς να υπολογίσουν με πολλή 
λογική, τη θέση τους και τις δυνατότητες τους 

Πατριωτικό – Ιστορικό – Επετειακό  --- 

8.Μαντώ 
Μαυρογένους Η 
ηρωική κόρη της 

Μυκόνου  
σ.197-199 

Κατερίνα Γλάνη Μορφές  Βιογραφία της Μ.Μ. και ιστορία της εποχής  

Βιογραφία – Πατριωτικό Επετειακό – 
Ιστορικό 

3φ:άποψη της Μ με τα χαρακτηριστικά 
άσπρα σπίτια κι ένα μύλο/ Η προτομή της 
στη Μ, έρ-γο του γλύπτου Κ. Δημη τριάδη 

1932/Μυκονιά-τισσα με τοπική 
ενδυμασία κατά το 1803   

--- 

9. 
Σουλιωτόπουλο σ.199 Γιάννης Βλαχογιάννης  Λογοτεχνία  

Ο διακαής πόθος του 15χρονου να βγει στο αγώνα. Η 
μεσολάβηση της μάνας στον πατέ-ρα να το δεχθεί. Υπό 
τις διαταγές & τη κα-θοδήγηση του πολεμά ει, μέχρι 

που ο ενθου-σιασμός του το παρα-σύρει, παρακούει τις 
πατρικές συμβουλές & πέφτει νεκρό από βόλι εχθρού 

Πατριωτικό – Επετειακό – Διδακτικό  --- 

10.Εις τον Ιερόν 
Λόχον σ.200 Ανδρέας Κάλβος  Ποίηση Ο αγώνας και η ένδοξη πτώση των ηρώων στο πεδίο της 

μάχης Πατριωτικό – Επετειακό  --- 

11.Η αποστολή του 
ιατροπαιδαγωγικού 
μας κέντρου σ.201-

203 

Τιτίνη Κούργια – Ε. Χ. 
Ολιβιέρη Ψυχολόγος 

του Ινστιτούτου 
J.J.Rousseau 

Γύρω στο παιδί – 
Κοινωνική πρόνοια  

Ομιλίες στα εγκαίνια του ιατρο/κού κέντρου, του 
τμήματος Ψυχικής Ζωής του Παιδιού του Ινστιτούτου 
Ι.Ψ. και Ψ.Υ.: το έργο που πρόκειται να επιτελέσει ο 

Σταθμός και η διαγνωστική και θεραπευτική 
συμβουλευτική προληπτική αποστολή του κέντρου. Ο 

ρόλος του ψυχολόγου στην ισορροπία της 
οικογενειακής ζωής 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια – 
Ποιμαντική ψυχολογία  

 
1σκ:μια γλάστρα με λουλούδια στο τέλος 

του άρθρου 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση με 
αγάπη και στόχο τη 
δημιουργία και την 

καλλιέργεια της σχέσης 
του παιδιού με το 

Χριστό) 
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«Άφετε τα παιδία, 
έρχεσθαι προς με...» 

12.Αγία Λαύρα  
25η Μαρτίου 1821: η 

αρχή του αγώνος  
σ.204-207 

Λίνα Αγγελοπούλου 
 

‘Από το χρονικό της 
Επαναστάσεως’ 

(υπογραφή)  
Κ. Πετιμεζάς 

Ο στρατιώτης της 
πατρίδος  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιγραφή της Θ. Λειτ. & της έναρξης της 
επανάστασης. Αναφορά σε δύο ακό-μα ιστορικά 

γεγονότα που έλαβαν χώρα στη μονή, στον πλάτανο 
4.5.1826 14.12.1943 – Από το χρονικό της 

επαναστάσεως: γεγονό τα σταθμοί από την κήρυξη της 
επανάστα-σης μέχρι την αναγνώ ριση του Ελλ. Κρά-

τους – Επίσκεψις στη σημερινή αγία Λαύρα: 
περιγραφή του εξ. χώ-ρου & του εσ. του να-ού με 

περιγραφές των δύο προηγούμενων να ών που 
καταστράφη-καν & των κειμηλίων της μονής, μεταξύ 

των οποίων το λάβαρο της επαναστάσεως 

Ιστορικό – Επετειακό – Επιμορφωτικό  
4φ:το σημερινό μοναστήρι της Αγίας 

Λαύρας...στο βάθος δεξιά το Ηρώον/ ο 
διασωθείς...ναός της ιστορικής μονής Αγ. 
Λαύρας...η σκιά του ιστορικού πλατάνου/ 
το ‘παλαιομονάστηρο’ το αρχικό μοναστήρι 

της Αγ. Λαύρας/ το σκευοφυλάκιο της 
σημερινής μονής...το ιστορικό λάβαρο και 

τα άμφια του Πατριάρχη 
Φώτο του καλλιτέχνου ζωγράφου: 

Σ. Μελετζή 

Αγιογραφική θεμελίωση  

13. --- σ.207 

Από το ημερολόγιον της 
πολιορκίας του 

Μεσολογγίου 1825-
1826.  

Εκ των ‘Ελληνικών 
Χρονικών’ του Μάγερ 

Αποσπάσματα  
Ένας στρατιώτης μη έ χοντας ξαναδεί τακτι-κό στρατό 
& νομίζο-ντας ότι είναι εχθρικά στρατεύματα που έκα-
ναν λάθος τους καλούσε να τους δουν και να επιτεθούν  

Ιστορικό – Πατριωτικό – Επετειακό  --- 

14.Grandma Moses Η 
τεχνήτρα της ζωής  

σ.208-210 
Ειρήνη Καραμανώλη  Μορφές  Η ζωή και το έργο της Anna Mary Robertson Moses 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

 
3φ:η A.M.R.M. και 2 πίνακες της 

‘Χειμωνιάτικη ημέρα’ ‘Χειμωνιάτικες 
απασχολήσεις’  

Αγιογραφική θεμελίωση 

15.ΑΝΟΔΟΣ σ.210 Στέφανος Μπολέτσης Ποίηση  Οι πτώσεις και η άνοδος στην πορεία της ζωής  Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αναφορές: Γολγοθάς, 
πτώση & άνοδος, γα-
λήνη και μύρια δώρα 
της Αγάπης = Θεού) 

16.Το σχολείο και το 
παιδί – Μια 

πρόσκλησις σ.211 
Μαρ. Ν. Γύρω στο παιδί  

«...σκέψεις μιας μαθητρίας της τελευταίας τάξεως ενός 
κεντρικού γυμνασίου θηλέων των Αθηνών εξ αφορμής 

μιας συγκεντρώσεως μαθητριών...στο σπίτι της 
Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος Αθηνών...» 

Κοινωνική πρόνοια 
 

1σκ: ο τίτλος μέσα σε μαύρο πλαίσιο μ’ 
ένα πινακίδιο με σπόγγο και μελανοδοχείο 

με πένα 

Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Μαθήματα 
Νοσηλευτικής σ.212-

214 
Άννα Μαρκοπούλου 

Το Φροντιστήριο της 
Κοινωνικής Μορφώσεως 

της Ελληνίδος 
Γενικά περί χορηγή-σεως φαρμάκων/ Επισπαστικά  Επιμορφωτικό – Ιατρικό  --- 

18.Μια ιστοριούλα του 
Φάρου μας  

σ.214 
Α.Ε. Φάροι – Διάφορα άρθρα  Η προσωπική εμπειρία-ιστορία μιας νεαρής γυναίκας 

που παρακολουθεί τα μαθήματα των Φάρων Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Από το έργο των 
Φάρων  
σ.215 

Φαροφύλακας  Προσκλητήριο εργασίας  
Εικόνες από τις δρα-στηριότητες των Φ: ο-μιλίες, 

προσφορά παι-χνιδιών & ρούχων, δώ ρα σε παιδιά, 
γιορτές, απασχόληση παιδιών 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  
1σκ: ο τίτλος σε μαύρο φόντο και ένας 

Φάρος που φωτίζει 
Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Ανάτρέφοντας το 
έξυπνο παιδί...  

σ.216-217 
Hubert A. Kenny Γύρω στο παιδί  Οι δυσκολίες και οι προϋποθέσεις της ανατροφής του 

έξυπνου παιδιού 

Παιδαγωγικό  
2φ:πιτσιρικάς με τα χέρια στις τσέπες και 
ύφος περισυλλογής με υπότιτλο ‘Θέλετε τη 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγωγή με αγάπη και 

προσοχή) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
γνώμη μου για τη ζωή; Μμ!! Αφίστε με να 
σκεφτώ...’/ πιτσιρίκος με σχολική τσάντα 
στην πλάτη και μπαστούνι γέρου στο χέρι, 

περπατά σε πεζοδρόμιο 

21.Ο μούτσος της 
ναυαρχίδος σ.218-220 

Κ. Ράδου 
Από τη συλλογή ‘ο 

Πειρατής της 
Γραμβούσης’ 

Λογοτεχνία – Διήγημα  
Η ζωή & η δράση του μικρού ορφανού από τα Ψαρά 

που ήταν μούτσος σε ναυαρχί-δα, κατά τη διάρκεια της 
επανάστασης  

Διδακτικό – Επετειακό 
2σκ:στο τίτλο ένα μικρό ναυτάκι 

παρακολουθεί ένα ιστιοφόρο που πλέει μ’ 
ανοιχτά πανιά  

Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Για να 
διοργανώσετε τη ζωή 

σας σ.220 

--- 
Προέλευση: κινέζικη 
παροιμία, αρχαίοι 

Έλληνες, Μίλτων, λαϊκή 
σοφία 

Για να διοργανώσετε τη 
ζωή σας 

Μικρά ρητά για: αισιοδοξία, εμπιστοσύνη, ταπείνωση, 
επιμονή, εργατικότητα, καλλιέργεια ταλέντων, 

δικαιοσύνη, υπομονή 
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

23. --- σ.221 
Από τα 

‘Απομνημονεύματα’ του 
Μακρυγιάννη 

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά 

Οι ηρωικές απαντήσεις του Μ στο Δεριγνύ και σε 
γάλλους αξιωματικούς 

Ιστορικό – Επετειακό – Διδακτικό 
 

1φ:πίνακας της ζωγράφου κ. Νίκης 
Γουλανδρή '‘ κήρυξις της Επαναστάσεως’  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η βαθειά πίστη των 

αγωνιστών) 

24.Sigrid Undset β΄ 
σ.222-225 Ε. Καρδαρά  Μορφές  

Τα χρόνια της ωριμότητας και της μεταστροφής της στο 
χριστιανισμό: Ανακαλύπτοντας το Χριστιανισμό/ Νέες 

πηγές της τέχνης/ Τα χρόνια ανάμεσα στους δυο 
πολέμους/ Καινούργια μυθιστορήματα σύγχρονης 
ζωής/ Ο αγών εναντίον του ναζισμού: πόλεμος και 

εξορία 

Βιογραφία – Διδακτικό – Επιμορφωτικό  
 

1φ:η S.U. κατά το 1930 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Μόνον η δόξα του 
Θεού» 

25. --- σ.225 

Από τα 
‘Απομνημονεύματα’ του 

στρατηγού 
Μακρυγιάννη 

Αποσπάσματα – 
Αποφθέγματα – Σκέψεις 

Απευθύνεται στην πα-τρίδα και της ζητά να μακαρίζει, 
να ευχαρι-στεί, όλους όσους θυ-σιάστηκαν για να την 

ξανακάνουν ελεύθερη & ιδιαιτέρως να τιμά & να 
μακαρίζει αυ-τούς που πρωτοθυσιά-στηκαν στην 

Αλαμά-να, στο χάνι της Γρα-βιάς και στα Βασιλικά 

Ιστορικό – Επετειακό – Πατριωτικό  --- 

26.Ο Χριστιανισμός 
και το σώμα σ.226-

227 
Η Υπεύθυνος  Η ζωή του κύκλου μας  

Η βασική αντιμετώπισις/ Η διά το σώμα μέριμνα/ 
Ιεραρχία πνεύματος και σώματος/ Η μέριμνα διά τας 

υλικάς ανάγκας των άλλων 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

 

27.Παιδικές συνήθειες 
σ.228 Ειρήνη Γεράκη  Υγιεινή του στόματος  

Οι κακές παιδικές συ-νήθειες που μπορούν να 
προκαλέσουν δυσ-μορφίες (πιπίλισμα δα κτύλου, 

πίεση μπρο-στινών δοντιών, στήρι-ξη κεφαλιού με τα 
χέ-ρια, πίεση προσώπου στον ύπνο) 

Ιατρο-παιδαγωγικό  
 

3φ:κακές θέσεις του προσώπου του 
παιδιού στον ύπνο 

--- 

28.Με το χαμόγελο... 
σ.228 Agnès Richomme Μεταξύ μας κυρίες μου Το όπλο του χαμόγελου στη γυναίκα  Γυναικεία ψυχολογία   Αγιογραφική θεμελίωση  

29.Ο γέρος και η 
θάλασσα  

σ. 229-232 

Ernest Hemingway 
Μετάφρασις:  

Ελένης Σπέντζου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

5σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα θλιμμένο, 
μεγά-λο μουστάκι & ψάθινο καπέλο/σε 
3σκ:ο ίδιος ψαρεύει, τραβάει το αγκίστρι 

μέσα σε μια βάρκα/ένας ξιφίας  

 

30.Αι τελευταίαι 
ημέραι του 

Μεσολογγίου σ.233 
Δ. Σολωμός  Διάφορα άρθρα  

«...σχεδίασμα του Σ... εγράφη το 1826...από τα 
προλεγόμενα του Ιακώβου Πολυλά της εκδόσεως του 

1859...» 
Ο αγώνας για την επι-βίωση των γυναικών του Μ, που 

είχαν πε-ράσει στη Ζάκυνθο  

Ιστορικό – Επετειακό  --- 

31.Κάτι από την 
καθημερινή ζωή  A. J. Cronin Διάφορα άρθρα – 

Γυναικεία ψυχολογία  
Δυο περιστατικά από την οικογενειακή & ε-

παγγελματική ζωή σχε τικά με τη θέση & την Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.233 ‘αποστολή’ του χαμό-γελου στη ζωή μας 

32.Θα χάσης τη ζωή 
σου για να τη σώσης  

σ.234 
G. Vidal Ψυχολογία της 

γυναίκας  

Η θέση και η στάση του χριστιανού μέσα σ’ ένα κόσμο 
καταναλωτικών αγαθών, επιστημονικών κατακτήσεων, 

δυνάμεως, πλουτισμού, κρίσεως και αλλαγών 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«θα χάσης τη ζωή σου 
για να τη σώσης» 

33.Για την αισθητική 
του σπιτιού  

σ.235 
ΕΡΣΗ Για την αισθητική του 

σπιτιού  
Η αισθητική και η λειτουργικότητα στο σύγχρονο σπίτι-

διαμέρισμα 

Επιμορφωτικό 
2σκ: πολυμορφικό έπι-πλο που 

περιγράφεται στο κειμ & μετατρέπεται από 
συρταριέρα-γραφεί-ο σε τραπεζαρία 

εξοικο-νομώντας χώρο - χρήμα 

--- 

34.Σπουδάζο-ντας στις 
ανώτερες σχολές  

σ.236 
Μια Συμφοιτήτριά σας  Σπουδάζοντας στις 

ανώτερες σχολές 

Προβληματισμός κα-τά πόσο οι σύγχρονες φοιτήτριες 
αγαπάνε τα βιβλία, το διάβασμα & τη δημιουργική μό-

ρφωση γενικότερα, πέ ρα από ψευτοδιλήμ-ματα και 
προφάσεις αποφυγής του  

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

35.Πτήσις στον 
Ειρηνικό  

σ.236 
Ελένη Καριτά  Ποίηση  Μια μεταφορική, αλληγορική πτήση πάνω από τον 

Ειρηνικό ωκεανό 
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής  --- 

36.Γύρω στις εκθέσεις 
σ.237 Μ.Τ. Καλλιτεχνική κίνηση  Εκθέσεις ζωγραφικής & γλυπτικής που φιλο ξενήθηκαν 

σε χώρους της πρωτεύουσας, το 1ο τρίμηνο του έτους Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό  --- 

37.Μετεωρολογικό 
Δελτίο σ.237 (Our own magazine) Test 

παρατηρητικότητας  

Σε 12 σκίτσα δίνονται γρίφοι από γράμματα και 
εικόνες, που σχηματίζουν την καιρική κατάσταση κάθε 

μήνα 

Ψυχαγωγικό  
 

12σκίτσα 
--- 

38.Λεξικόν των 
Γυναικών σ.238 

Lexicon der frauen  
Daniel Rops  Διάφορα άρθρα  

Απόσπασμα σε μετά-φραση του Lexikon der frauen. 
Τμήμα του λήμματος ‘Ελλάς’, που δίνει μια 

‘εμπεριστατωμένη εικόνα της Ελληνικής γυναικείας 
δράσεως 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  --- 

39.Αρκή, η μικρή 
φώκια του τσίρκου 

σ.239 
Hempty-Dempty 

Γύρω στο παιδί – Μια 
διασκεδαστική γωνιά 
για τους μικρούς μας 

φίλους 

Η ιστορία της μικρής φώκιας του τσίρκου, με λέξεις 
και σκίτσα που αντικαθιστούν λέξεις ή φράσεις του 

κειμένου 

Ψυχαγωγικό 
 

37σκ:μέσα στο κείμενο 
--- 

40.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.240 
Μια μητέρα Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Τρίτεκνη μητέρα έχει σοβαρά προβλήματα με τον 3ο 
γιο της, 17χρ. και χωρίς προκοπή στη εμπορική σχολή 

που φοιτά  
Παιδαγωγικό  --- 

41.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.240 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Ανιψιά 14χρονη, ορφανή και παραχαϊδεμένη απ’ τη 
μάνα της, εμφανίζει σοβαρά ελαττώματα. Ο θείος 
υποστηρίζει ότι θα στρώσει με το άγριο. Η θεία 

προβληματίζεται 

Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(καταδίκη της βίας) 

42.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.240 
Αναγνώστρια Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
Ο σύζυγος που επιστρέφει απ’ τη δουλειά δεν μπορεί ν’ 

ανεχτεί τα παιδιά και τη φασαρία τους Συμβουλευτικό – Παιδαγωγικό  --- 

43.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.240 
Αναγνώστρια Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 

Ο Πετράκης επέστρεψε από την κατασκήνωση πολύ 
διαφορετικός. Κρίνει το κάθε τι. Η μητέρα μεταμελείται 

που του επέτρεψε να φύγει από κοντά της 
Παιδαγωγικό  --- 
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6ο (6) Τεύχος – Απρίλιος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.ΠΑΣΧΑ σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το μήνυμα της Ανάστασης στην 
καθημερινή ζωή και ειδικά στη ζωή 

της γυναίκας  
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Όγδοον Διεθνές 
Συνέδριον της 
Ιατρικής της 

Προσωπικότητος 
σ.241 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το Συνέδριο που θα διεξαχθεί 14-
21/4 στην Κηφισιά. Το πρό γραμμα, 
οι εκδηλώ-σεις, τι σημαίνει ο όρος 

‘ιατρική της προσωπικότητος’ 

Ενημερωτικό – Ιατρικό  --- 

3.Εργαζόμενα 
κορίτσια σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Παρέμβαση του ΚτΕ, με αφορμή τις 
επιστο-λές διαμαρτυρίας που 
λαμβάνουν, από εργα ζόμενα 

κορίτσια που λόγω της άμεσης ανά-
γκης για δουλειά αμεί βονται πολύ 

χαμηλά και δουλεύουν βαριά 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

4.Κάτι για τους 
εμπόρους μας σ.241-

242 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Πρόταση στους εμπό-ρους να 
διαθέσουν εί-δη νοικοκυριού, παιδι 
κά & βρεφικά σε χα-μηλές τιμές & 

δόσεις, ώστε να ενισχυθούν οι 
χαμηλά οικον. τάξεις 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Προς τις Ελληνίδες 
της Αμερικής σ.242 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ενημέρωση & χαιρε-τισμός αγάπης, 
ευχα-ριστίας και αδελφικής 

συνεργασίας προς τις Ελληνίδες της 
Αμερικής, που προσφέρουν ηθική 

και υλική υποστήριξη 

Ενημερωτικό --- 

6.«Κόκκινη κλωστή 
δεμένη»  
σ.242 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το καινούργιο ομώνυμο παιδικό 
βιβλίο των εκδόσεων Δαμασκός Βιβλιοπαρουσίαση – ενημερωτικό  --- 

7.Γυναικείες μορφές 
στην ιστορία – 

Εισαγωγή σ.242-243 
Αλκμήνη Μυγιάκη  Μορφές  

Παρουσίαση του θέματος με το 
οποίο θα ασχολείται η στήλη. Η 

ιστορική και συστηματική 
παρουσίαση μεγάλων γυναικείων 
μορφών από την αρχαιότητα ως 

σήμερα 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  --- 

8.Μυστράς σ.244-247 Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Ιστορική ανασκόπηση από την 
ίδρυση μέχρι την ερήμωση του Μ 
και περιγραφή των κτισμάτων και 

των τοιχογραφιών του 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
1σκ:2 εκκλησίες του Μ,  

4φ:ναός Παναγίας Περιβλέπτου/προς Ι.Μ. 
Βροντοχίου και Αγ. Θεοδώρους/2 τοιχ/φιες Περι-

βλέπτου: Χρυσόστομος και Γέννησις  

--- 

9.Γυναικείες 
απασχολήσεις σ.247 --- Διάφορα άρθρα  

Στατιστικά στοιχεία για την 
απασχόληση των γυναικών στις ΗΠΑ 

και στη Γαλλία 
Ενημερωτικό – Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

10.Τα νευρικά και 
ανώμαλα παιδιά  

σ.248-250 
Άννα Γ. Τσαγκρίδη Γύρω στο παιδί 

Η διάγνωση, η εκπαίδευση και η 
θεραπεία των παιδιών με διανοητική 
καθυστέρηση στα ειδικά κέντρα και 
στα ειδικά σχολεία του εξωτερικού 
(Αγγλία, Σκωτία, Ελβετία, Ιταλία) 

Ιατρο-παιδαγωγικό – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

11.Ο πρόναος όπου ο 
Θεός γίνεται άνθρωπος 

σ.251 
Daniel Rops Διάφορα άρθρα  

Παρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου 
από τον ίδιο το συγγραφέα 
«...μνημείο ιστορικό και 

καλλιτεχνικό και θρησκευτικό για 
ένα από τα πιο φημισμένα 

αριστουργήματα του Μεσαίωνα: τη 
βασιλική Πύλη της Chartres» 

Βιβλιοπαρουσίαση – Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό – Ιστορικό – Θεολογικό   

 
1φ:η βασιλική Πύλη της Chartres 

Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Κατηχητικός λόγος 
Ιωάννου του 

Χρυσοστόμου σ.252 
Ιωάννης Χρυσόστομος 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  

Ο κατηχητικός λόγος του αγίου Ιω. 
του Χρυσοστόμου, μόνο στο 

πρωτότυπο 

Πνευματικής οικοδομής – Εορταστικό  
1φ:πίνακας του Δ. Θεοτοκόπουλου: Η Ανάσταση Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Η εξωσπιτική 
εργασία της γυναίκας 

σ.253-254 

Δώρα Δ. Παπακωνσταντίνου 
(Του Εθν. Συμβουλίου των Ελληνίδων) 

Ψυχολογία της 
γυναίκας  

Οι αιτίες που οδήγησαν και οδηγούν 
τη γυναίκα να εργαστεί εκτός 
σπιτιού. Οι προϋποθέσεις, η 

πραγματικότητα και οι συνέπειες 
στη ζωή της κοινωνίας 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

14.Τέχνη και Πίστις  
σ.255 

Ξανθίππη Παναγιωτοπούλου 
Φιλόλογος-Καθηγήτρια Αρσακείου 

Ψυχικού 
Διάφορα άρθρα  Η σχέση της τέχνης με την πίστη  Επιμορφωτικό – Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής  
«...κυρίαρχον και βασιλέα 

της φύσεως» 

15.Σπουδάζοντας στις 
ανώτερες σχολές  

σ.256-257 
Μια συμφοιτήτριά σας  

Σπουδάζοντας 
στις ανώτερες 

σχολές  

Οι εξετάσεις του εξαμήνου και η 
σωστή προετοιμασία  Διδακτικό – Συμβουλευτικό – Επιμορφωτικό  --- 

16.Για τη θεραπεία 
της παιδικής ζήλειας 

σ.257-258 

Ε. Ολιβιέρη 
Ψυχολόγος 

Του Ινστιτούτου J.J.Rousseau της 
Γενεύης 

Γύρω στο παιδί  

Ο χειρισμός, από τους γονείς και η 
θεραπεία της ζήλειας των 

μεγαλύτερων αδελφών προς το μωρό 
που γεννιέται 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1φ:ένα παιδικό κεφαλάκι 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(στην αντιμετώπιση κι 
θεραπεία της ζήλειας) 

17.Η Ανάστασις στον 
εικοστό αιώνα  

σ.259 
Κ. Γαλάνη  Διάφορα άρθρα  

Το ακόμα άγνωστο και ζητούμενο 
για τους ανθρώπους του 20ου αιώνα, 

μήνυμα του Σταυρού και της 
Ανάστασης του Κυρίου 

Εορταστικό – Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

 
1φ:ο Εσταυρωμένος με ακάνθινο στεφάνι και 
βλέμμα θλιμμένο, στραμμένο στον ουρανό. 

Δυτικής τεχνοτροπίας 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«ουκ οίδα τον άνθρωπο» 
 

«μνήσθητι» 

18.Ένας φάρος 
αστέγων μέσα στο 

Παρίσι – Ποιος είναι ο 
αββάς Πιερ; σ.260-

263 

Henriette Chandel Κοινωνική 
πρόνοια  

Γνωριμία με τον αββά Πιερ και το 
έργο του, την προσφορά αγάπης 
στους αστέγους και φτωχούς του 

Παρισιού  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό – Μορφές  

4φ:ο Α.Π. σ’ ένα σπιτά-κι, σε μια έκθεση, που οι 
επισκέπτες το κάλυ-ψαν με χαρτονομίσματα των 

100 φράγκων ως συμβολή στο χτίσιμο/Η-
λικιωμένη γυναίκα τρώ-ει σούπα, που προσφέ-ρει 
ο Α.Π./Παιδάκι προ σφέρει την κούκλα του για το 

έργο του Α.Π./Συ γκέντρωση οικοσκευής προς 
πώληση ή επισκευ ή για τους αστέγους 

Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Το έργο 
συνεχίζεται... σ.263-

264 
Ηλ. Δημητράς  Κοινωνικά 

πρόνοια  

Η δράση του Α.Π. και τα 
αποτελέσματά της στο σήμερα και τα 

σχέδια του για το μέλλον 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Θαμπός καθρέφτης 
σ.264 Ελένη Καριτά  Ποίηση 

Η αντίθεση της θολής σκέψης, 
καρδιάς & ζω ής με την ολόφωτη πα 

ρουσία του Χριστού, που τελικά 
φωτίζει ό,τι θολό κι αν έχουμε  

Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

21.Μέσα εις την Η Υπεύθυνος  Η Ζωή του Η κοινωνικότης ως αποστολή του Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
κοινωνίαν σ.265-266 Κύκλου μας  χριστιανού/Ω κοινωνικοί άνθρωποι, 

όχι ακατάδεκτοι, αλλ’ εν αγάπη/Και 
όμως αγών/Ένα κοινωνικόν ιδανικόν 

 

22.ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ σ.266 Agnès Richomme Διάφορα άρθρα  
Το μήνυμα της Αναστάσεως 

διαχρονικά. Τι σήμαινε στην Π.Δ., τι 
στην Κ.Δ. και τι στις μέρες μας 

Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
και αναφορές  

στα βιβλικά γεγονότα της 
εξόδου από την Αίγυπτο, 

της Σταύρωσης και 
Ανάστασης του Χριστού 

 
«Αλληλούια» 

23.Η τελευταία 
βαπτιστική σ.267-268 Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης Λογοτεχνία – 

Διήγημα  
Ο ατυχής θάνατος της τελευταίας 
βαπτιστικής της γραίας-Σοφούλας 

Διδακτικό – Πνευματι-κού προβληματισμού 
2σκ:μια κολυμβήθρα κι όλα τα απαραίτητα γύρω 
για το μυστήριο/γριά με τσεμπέρι & ποδιά τρέχει 
προς ένα πηγάδι, που εί ναι άλλοι αναστατωμένοι   

Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Ξέρετε να λέτε 
παραμύθια; σ.269-

272 
Ειρήνη Καραμανώλη Γύρω στο παιδί  

Η διαπαιδαγώγηση που προσφέρετε 
μέσα απ’ τα παραμύθια και η τέχνη, 

η τεχνική της αφήγησης και του 
παραμυθιού 

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό  
 

3φ:παιδάκια που ακούνε μ’ ανοιχτό το στόμα, 
γεμάτα θαυμασμό και αγωνία   

‘...κατά το μέτρο της 
αγάπης μας θ’ 
αγαπηθούμε’ 

25. --- σ.272 Robert Browning Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η αγάπη και η συγχωρητικότητα του 
Κυρίου Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση & 
αναφορά στο ληστή που 
ζήτησε συγχώρηση πάνω 

στο σταυρό 

26.Μαθήματα 
Νοσηλευτικής σ.273-

274 
Άννα Μαρκοπούλου 

Το Φροντιστήριο 
της Κοινωνικής 
Μορφώσεως της 

Ελληνίδος 

Νοσηλεία ασθενών πασχόντων από 
λοιμώδη νοσήματα Επιμορφωτικό – Ιατρικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

(διακονία ασθενών) 

27.Όταν το παιδί τα 
θέλει όλα δικά του 

σ.275-276 
Nina Ridenour Γύρω στο παιδί  

Πώς μαθαίνουμε στα παιδιά να 
μοιράζονται τα πράγματά τους με 

άλλα παιδιά και πώς φτάνουμε στη 
γενναιοδωρία αφού πρώτα 

κατακτήσουμε την ιδιοκτησία 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1σκ:κοριτσάκι κρατάει μια κούκλα και ταράζεται 
όταν ένα άλλο απλώνει τα χέρια για να την πάρει 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η καλλιέργεια της αρετής 

της γενναιοδωρίας στα 
παιδιά) 

28.Μήνυμα για τα 
Ελληνόπουλα της 

Αμερικής σ.276-278 

«...Είναι γραμμένο από ένα 
μεγαλείτερο φίλο των παιδιών τους, 

που ζητεί μια πνευματική 
επικοινωνία με τα αδέλφια μας και τα 

παιδιά μας, τα Ελληνόπουλα της 
Αμερικής, στα οποία η Πατρίδα 
στηρίζει δίκαια τόσες και τόσες 

ελπίδες» 

Διάφορα άρθρα  

Σύντομη επισκόπηση της Ελληνικής 
ιστορίας, από την αρχαιότητα ως 
σήμερα,  ως παράδειγμα προς 

μίμηση για τους νέους αγώνες, αν 
χρειαστεί, αλλά και για τον 

οραματισμό της νέας Ελλάδας, που 
θα χτιστεί μετά τον πόλεμο, που 

τελείωσε 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό 
 

4σκ:η μάχη του Μαραθώνος, Βάρβαροι στην 
Κωνσταντινούπολι, Το κατόρθωμα του Κανάρη, 

Πίνδος 1940-1941  

Αγιογραφική θεμελίωση 
και  αναφορές  

29.Η τέχνη της 
προσωπικής βοήθειας  

σ.279 

Καλλιόπη Μ. Κυριακοπούλου 
Βασισμένο στο έργο του A.C.Pigon: 

The Private Use of Money, 
Contemporary Review, April 1922 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Οι προϋποθέσεις και οι αρχές που 
πρέπει να διέπουν κάθε οικονομική 
ενίσχυση σε οικονομικά πάσχοντες 

εκ μέρους πολιτών 

Κοινωνική πρόνοια – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική και Πατερική 
θεμελίωση 

(«...Ο Μέγας Βασίλει-ος, 
ένας από τους κατ’ εξοχήν 
φιλάνθρωπους πατέρες της 

εκκλησίας, συνιστά η 
βοήθεια να είναι 
επιστημονική...») 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
30.Ο γέρος και η 

θάλασσα  
σ. 229-232 

Ernest Hemingway 
Μετάφρασις:  

Ελένης Σπέντζου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

5σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα θλιμμένο, μεγά-
λο μουστάκι & ψάθινο καπέλο/ψαρεύει, τραβά ει 

το αγκίστρι μέσα σε μια βάρκα/ένας ξιφίας  
 

31.Η Αισθητική του 
Σπιτιού  
σ.284 

ΕΡΣΗ Αισθητική του 
σπιτιού  

Οι χρήσεις ενός table-roulante, 
μικρού τρα-πεζιού με ρόδες και η 

πιο εύκολη εξυπηρέτη ση των 
καλεσμένων 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό 
3φ:3 τύποι table-roula-nte και προτάσεις για 

χρήση  
--- 

32.Από την 
καλλιτεχνική κίνησι  

σ.285 
Μ.Τ.  Καλλιτεχνική 

κίνηση  

Καλλιτεχνικά νέα & ε-νημέρωση για 
εκθέ-σεις στην Αθήνα, ζω-γραφικής, 
γλυπτικής, χαρακτικής, Ελλήνων & 

ξένων 

Ενημερωτικό  
1φ:πίνακας της Κας Στύλου-Διαμαντοπούλου, ένα 

αγόρι που έχει στην αγκαλιά του ένα γάτο 
--- 

33.Ο Λούλης σ.286-
287 Άλκη Γουλίμη 

Παιδική 
λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η φιλία ενός μικρού κοριτσιού μ’ 
ένα κου-νελάκι – «Το χαρίζομε στις 

μητέρες που θάθε-λαν να δώσουν στα 
δι-κά τους τα παιδιά μιαν ιστοριούλα 

παιδικής αγάπης στα ζώα» 

Διδακτικό/Παιδαγωγικό  
3σκ:η Λ με την κούκλα της πίσω απ’ ένα κλαδί, ο 
λαγός ανάμεσα σε λου λούδια, χαμογελαστός, η Λ 
με το καρότσι της κούκλας & ο λαγός ξε-προβάλει 

απ’ τα δέντρα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(οι αγαθές σχέσεις του 

αγαθού ανθρώπου με την 
κτίση, που δεν είναι πια 
εχθρική απέναντί του) 

34.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.288 
«Κυπριοπούλα » Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Ζητά πληροφορίες για τις Σχολές 
Οικοκυρικής που λειτουργούν Ενημερωτικό  --- 

35.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.288 
--- Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Αναγνώστρια βρίσκεται στο μέσο της 
αντι-παράθεσης του πατέ-ρα της με 
το σύζυγό της & του  μεταφέρει τα 

πάντα, με αποτέλε-σμα να φύγει ο σ. 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 
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7ο (7) Τεύχος – Μάιος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Άνοιξις σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις για την Άνοιξη και τον συμβολισμό της, 
το βαθύτερο νόημα της και τα πορίσματα του 8ου 

Διεθνούς Συνεδρίου της Ιατρικής της 
Προσωπικότητας 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Η κοινωνική πρόνοια 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Τεύχος αφιερωμένο στα έργα Κοινωνικής 

Πρόνοιας και κάλεσμα για συμμετοχή σ’ αυτά 
Κοινωνική πρόνοια – 

Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Παιδικές κατασκηνώσεις 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το διπλό έργο των κατασκηνώσεων. Φροντίδα 
για τη σωματική αλλά και την ψυχική υγεία. 

Πολύ σημαντικό το ζήτημα των στελεχών  
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

(φροντίδα και διακονία παιδιών) 

4.Σχολικές εξετάσεις σ.289-
290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Παρέμβαση-παράκληση προς τους 
εκπαιδευτικούς για να βοηθήσουν όπως 

μπορούν, ώστε οι εξετάσεις να απαλλαγούν κατά 
το δυνατό από το άγχος και την αγωνία 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού και παρέμβαση 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διασφάλιση ψυχικής ειρήνης & 
ισορροπίας ώστε τα παιδιά να 
ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις) 

5.Αντιπαιδαγωγικαί μητέρες 
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σχόλιο για την μη συμβατή κατάσταση της 
πολυτέλειας με τη σωστή διαπαιδαγώγηση  

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(άρνηση της πολυτέλειας ως καταστροφικό 

παιδαγωγικό μέσο) 
6.Ο Σύνδεσμος Αποφοίτων 

Φιλεκπαιδευτι-κής Εταιρείας 
σ.290 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το Οικοτροφείο εις το Ίδρυμα Μαθητικής 
Προνοίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας και 
το κοινωνικό και μορφωτικό έργο που επιτελεί 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

7.Να νοιώσωμε την εποχή 
μας σ.290-291 Π. Μελ. Άρθρα 

κατευθύνσεως 

Τα αίτια της αποτυχίας του σύγχρονου 
πολιτισμού: η άρνηση κάθε επαφής με τις ρίζες 

και η ανισομερής ανάπτυξη του τεχνικού 
πολιτισμού. 

Η επιστροφή στις πνευματικές αξίες, η ζωή της 
αλήθειας, της χαράς και του πολιτισμού κάνουν 

δειλά την επανεμφάνισή τους και αποτελούν 
τους μοναδική διέξοδο από τα αδιέξοδα του 

σύγχρονου πολιτισμού και της αποτυχίας του  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

8.Διά την ανοικοδόμησιν των 
Ιονίων Νήσων  

σ.292-293 

Μ. Γερουλάνος 
Καθηγητής 

Πανεπιστημίου 
Ακαδημαϊκός 

Διάφορα άρθρα  
Συγκεκριμένες 11 προτάσεις πρακτικής φύσεως 

για την ανοικοδόμηση των σεισμόπληκτων 
περιοχών και επιχειρήματα 

Κοινωνικού προβληματισμού --- 

9.Ληξούρι που δεν είναι πια  
σ.293 Μ. Γ.  Λογοτεχνία – 

Έμμετρο πεζό  

Η καταστροφή του Λη ξουρίου από το σει-σμό, 
το ολοκληρωτικό ισοπέδωμα του. Οι υποσχέσεις 

για ένα νέο Ληξούρι όμορφο, μα άψυχο 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

10.Στην υπηρεσία του λαού 
μας σ.294 --- Στην υπηρεσία 

του λαού μας 

Εισαγωγικό σημείωμα για τις εισηγήσεις που θα 
ακολουθήσουν σχετικά με το προνοιακό έργο 

του ‘Ελληνικού Φωτός’ / Πληροφορίες και 
τηλέφωνα για το πού μπορούν να απευθυνθούν 

οι ενδιαφερόμενες για να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους 

Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Ένας κύκλος πρόνοιας 
στο Ασκληπιείο σ.294-298 Νίνα Ν. Δημητριάδου Στην υπηρεσία 

του λαού μας 

Απολογισμός οικονομι κός, υλικοτεχνικός & 
κυρίως συναισθηματι-κός του έργου των Κύ-

κλων στο Ασκληπιείο 
 

(Παρουσιάζονται ειδυλ λιακές καταστάσεις συ 

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«...Για να ποτίση και να χορτάση τους 
μικρούς τούτους τους ‘ελαχίστους’...» 
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νεννόησης & συνεργασίας με το προσωπικό, 

χωρίς δυσκολίες ή αντιπαλότητες) 

12.Επισκέψεις στον 
‘Ευαγγελισμό’ σ.298-300 Αθηνά Μαηδώνη Στην υπηρεσία 

του λαού μας 

Απολογισμός κυρίως συναισθηματικός & 
πρακτικός του έργου του Φάρου στο νοσο-

κομείο ‘Ευαγγελισμός’ Παράθεση παραδειγ-
μάτων & ιστοριών  

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

12. --- σ.300 
Ενσωματωμένο στο κείμενο 

της Αθ. Μαηδώνη 
Γ. Βερίτης Ποίηση  Το έργο της σποράς και του θερισμού του 

ευαγγελικού λόγου στις ψυχές των ανθρώπων  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση και αναφορές 

13.Δίπλα στους αρρώστους 
του ‘Λαϊκού Νοσοκομείου’ 

σ.300-302 
Λιλή Χατζηδάκη  Στην υπηρεσία 

του λαού μας 

Απολογισμός δραστηριότητας ενός έτους του 
Κύκλου Προνοίας ‘Ελληνικού Φωτός’ στο ‘Λαϊκό 
Νοσοκομείο’. Ψυχολογική, ηθική, υλικο-τεχνική 

και οικονομική βοήθεια 

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
‘...ο Απόστολος Παύλος εις τους 

Αθηναίους: ο Θεός ουκ εν χειροποιήτοις 
ναοίς κατοικεί...’ 

‘...η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστιν...’ 

14.Από τη ζωή των Φάρων 
σ.302-307 Τιτίνη Β. Κούρια  Στην υπηρεσία 

του λαού μας 

Κοινωνική Μόρφωσις της Ελληνίδος/ Η 
ψυχαγωγία του παιδιού/ Πρόνοια 

Οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα της 
στους Φ όλης της επικράτειας στους τρεις 

επιμέρους τομείς δράσης τους 

Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

15.«Σταθμός Πρώτων 
Κοινωνικών Βοηθειών» σ.308 Νίτσα Δομεστίνη Στην υπηρεσία 

του λαού μας 

Αναγγελία ίδρυσης του κοινωφελούς ιδρύματος 
Σ.Π.Κ.Ε. με την πρωτοβουλία των Βασιλέων, ως 

μια ακόμη δραστηριότητα του ‘Εθνικού 
Ιδρύματος’ με τη σύμπραξη του ‘Ελληνικού 

Φωτός’ 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Όλα ασκλάβωτα σ.308 Γ. Δροσίνης  Ποίηση  Οι ομορφιές της φύσης που προσφέρονται στον 
άνθρωπο ελεύθερα κα πλουσιοπάροχα 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το ακριβό και πολύτιμο δώρο της 

ελευθερίας) 

17.Από την Πνευματική μας 
Κληρονομιά σ.309 

Ισοκράτης 
Προς Δημόνικον  

§ 51 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  

Παρουσίαση σε αδρές γραμμές της 
προσωπικότητας του Ισοκράτη και των 

πνευματικών αρχών του. Συμβουλές προς 
Δημόνικον για τις αρετές του ‘καλού καγαθού’ 
ανθρώπου και για τον άνθρωπο που θέλει να 

αποκτήσει παιδεία 

Πνευματικής οικοδομής – 
Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«...Ώσπερ γαρ την με-λιτταν ορώμεν εφ’ 
άπα ντα μεν τα βλαστήμα-τα 

καθιζάνουσαν, εφ’ εκάστου δε τα βέλτι-στα 
λαμβάνουσαν, ού-τω δει & τους παιδεία 

ορεγομένους μηδενός απείρως έχειν, 
παντα-χόθεν δε τα χρήσιμα συλλέγειν.» 

18.Ένας πρωτοπόρος εις τα 
ζητήματα της 

αποκαταστάσεως των 
αναπήρων επισκέπτεται την 

Ελλάδα  
σ.310 

Νέλλη Α. 
Μικρουλάκη 
Πρόεδρος της 

Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας 

Αναπήρων Παίδων 
Αντιπρόεδρος της 

Διεθνούς Εταιρείας 
Μερίμνης υπέρ των 

Αναπήρων 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Η επίσκεψη του διακε κριμένου Αμερικανού 
ορθοπεδικού γιατρού Κέσσλερ στην Ελλάδα, οι 
δεσμοί του με τη χώρα. Σύντομη παρου σίαση 

του βιογραφι-κού & της επιστημονι-κής 
δραστηριότητάς του ανά τον κόσμο 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Η φυσαρμόνικα σ.311-
312 Άλκη Κ. Γουλίμη 

Παιδική 
λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Οι ψυχικές δυνάμεις και ο  πόνος των 
διανοητικά καθυστερημένων. Ο τρόπος που 

αντιμετώπιζε η κοινωνία αυτού του είδους τους 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  

1σκ: ταλαιπωρημένος, ξυπόλητος 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αξία της ανθρώπινης ψυχής) 
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ασθενείς και την ασθένεια τους – Αφήγηση από 

προσωπική εμπειρία όπως δηλώνει η σ. 
άντρας σέρ-νει με κόπο ένα 
ξύλινο καρότσι με δοχεία  

20.Υγιεινή του στόματος 
σ.312 Ειρήνη Γεράκη Υγιεινή του 

στόματος Η νεογιλή οδοντοφυΐα και η σωστή φροντίδα της Ιατρο-παιδαγωγικό  --- 

21.Ο μικρός μάγος  
σ.313-314 

Πιπίτσα 
Κουμανταρέα  

Παιδική 
λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία του Γκαίτε ‘ο Μαθητευόμενος Μάγος’ 
και οι φιλοσοφικές προεκτάσεις της Διδακτικό  --- 

22.Ο ‘Άγιος Ανδρέας’ 
Καλαμακίου-Ένα ίδρυμα για 

παιδιά φυλακισμένων 
γυναικών  

σ.315-316 

Λίνα Αγγελοπούλου Κοινωνική 
πρόνοια  

Περιγραφή του κτιρίου του Ιδρύματος, των 
χώρων διαβίωσης των μικρών και σύντομη 

αναφορά στο Ίδρυμα Άγιος Νικόλαος και στους 
τροφίμους του  

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Εικόνες από το Κέντρον 
Απο-καταστάσεως Πο-λιτικών 

Αναπήρων (Ψυχικό)  
σ.316 

Μαρία Β. Γεωργίου Κοινωνική 
πρόνοια  

Περιγραφή της περί-πτωσης μιας τροφίμου από 
την πρώτη στιγμή που απευθύνθηκε ο πατέρας 

της για βοή-θεια, μέχρι που η ίδια 
αποκαταστάθηκε και ανεξαρτητοποιήθηκε 

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Από τη δράσι των οδηγών 
στα Ιόνια  

σ.317-320 
Λούλα Δ. Δημάκη Κοινωνική 

πρόνοια  

Η αποστολή μιας ομάδας οδηγών προσκόπων 
στα σεισμόπληκτα Ιόνια και συγκεκριμένα στη 
Ζάκυνθο, τον Αύγουστο και το Δεκέμβριο του 

1954 

Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό  
 

3φ:‘Μια εκών της τραγικής 
καταστροφής’, ‘Δουλειά για το 

στήσιμο των σκηνών’, ‘Μεταφορά 
του ψωμιού για τη διανομή’ 

Αγιογραφική θεμελίωση 

25.«Πασχαλινό» σ.320 Νίκος Β. Καμβύσης Ποίηση  Η Ανάσταση του Χριστού έτσι όπως γιορτάζεται 
και διαλαλείται από τη φύση Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Οι άνθρωποι σ.321 ΟΥΤΙΣ Κυττώντας τη ζωή 

Η στοργή και η φροντίδα που δείχνουν δυο 
νεαρά κορίτσια, εθελόντριες (εθελοντίδες) στα 

παιδιά που έχουν υπ’ ευθύνη τους σε μια 
κατασκήνωση 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

 
1σκ:δυο γυναίκες κι ένας άντρας 
κοιτάζουν τον κόσμο έξω από ένα 

παράθυρο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

‘πνεύμα το ζωοποιούν’ 
 

‘ο ζητών ευρίσκει’ 
 

‘υπό του πνεύματος ελαυνομένους’ 
27.Η Ανανέωσις μας  

σ.322-323 Η Υπεύθυνος  Η Ζωή του 
Κύκλου μας 

Τα πάντα καινά/ Η Καινή Διαθήκη/ 
Καινούργιοι άνθρωποι/ Συνεχής ανακαίνισις Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

28.Οι γυναικείες οργανώσεις 
στις Ηνωμένες Πολιτείες  

σ.323 
--- Από την Διεθνή 

Γυναικεία Κίνησι 

Η δράση της Γενικής Ομοσπονδίας Γυναι-κείων 
Οργανώσεων στις ΗΠΑ με το πρό-γραμμα 
‘Προστασία της Νεολαίας’, την κα-τάρτιση 
‘Κρατικών Συ-μβουλίων Νεότητος’ & την 

‘Ομοσπονδία Συμβουλίων Νεότητος’ 

Ενημερωτικό  --- 

29.Το σχολείο και το παιδί 
σ.324 Άννα Χωρίτη  Το σχολείο και το 

παιδί  

Η ατμόσφαιρα που επικρατεί στο σχολείο και η 
προσωπικότητα του δασκάλου και πόσο 

επηρεάζουν την ψυχοπνευματική ανάπτυξη των 
παιδιών 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

2σκ:ένα πινάκιο με σπόγγο και 
μελανοδοχείο με πέννα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η δύναμη του ζωντανού παραδείγματος) 

30.Είμαι η ελεύθερη σου 
ώρα...  
σ.324 

Percy Haywood Διάφορα άρθρα  
Προσωποποιημένη η ελεύθερη ώρα τονίζει πώς 
η χρήση της επη-ρεάζει ή και καθορίζει τη ζωή 

μας 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αξιοποίηση του χρό-νου για πνευματική 

καλλιέργεια) 

31.Ο γέρος και η θάλασσα  
σ. 229-232 

Ernest Hemingway 
Μετάφρασις:  

Ελένης Σπέντζου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

5σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα 
θλιμμένο, μεγά-λο μουστάκι & 
ψάθινο καπέλο/ψαρεύει, τραβά 
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ει το αγκίστρι μέσα σε μια 

βάρκα/ένας ξιφίας  

32.Η πρωινή προσευχή για 
τα παιδιά σας σ.328 Alfons Kirchgässner Διάφορα άρθρα – 

Προσευχή  

Πώς να μάθουμε τα παιδιά να προσεύχονται. Η 
σημασία, η σπουδαιότητα και το περιεχόμενο 

της πρωινής προσευχής των παιδιών μας και όχι 
μόνο  

Πνευματικής οικοδομής – 
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

33.Το φυτό που δεν μπορεί 
να ζήση χωρίς αγάπη  

σ.329-330 
Dr. John Bowlby Γύρω στο παιδί  

Η σπουδαιότητα της μητρικής φροντίδας & 
αγάπης, κυρίως κατά τα 3 πρώτα χρόνια της 

ζωής του παιδιού, για τη μελλοντική ψυχική & 
πνευματική υγεία. 

Ιατρο-παιδαγωγικό  
 

3σκ:παιδάκια και μωρά με τη 
μαμά τους 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγάπη θεμέλιο της ψυχικής και 

πνευματικής υγείας) 

34.Η φυσιολογία του 
μουσικού έργου Β΄ σ.330-

331 

Κ. Χαραλαμπίδης 
Μουσικός Διευθυντής 
του Πανεπιστημίου 

Αθηνών  

Γύρω στη μουσική  Ήχος-Μουσική κλίμαξ-Μελωδία-Μορφαί-
Περιεχόμενον 

Επιμορφωτικό  
1σκ:τετράδιο πενταγράμμου, 

βιολί, τρομπέτα, άρπα 
--- 

35.Μαθήματα Νοσηλευτικής 
σ.332-333 Άννα Μαρκοπούλου 

Το Φροντιστήριο 
της Κοιν. Μορφ. 
της Ελληνίδος  

Στοιχειώδεις γνώσεις επιδεσμολογίας/ Φροντίς 
των ηλικιωμένων Επιμορφωτικό – Ιατρικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

(διακονία ασθενών και ηλικιωμένων) 

36.Η αισθητική του σπιτιού  
σ.334 ΕΡΣΗ Αισθητική του 

σπιτιού  
Ιδέες για την τοποθέτηση γλαστρών σε σημεία 

που ομορφαίνουν, χωρίς να εμποδίζουν 

Επιμορφωτικό  
 

6σκ:απεικονίσεις των προτάσεων 
του άρθρου 

--- 

37.Από την καλλιτεχνική 
κίνησι  
σ.335 

Μ. Τ. Καλλιτεχνική 
κίνηση 

Ενημέρωση για εκθέ-σεις ζωγραφικής, σχε-δίου, 
βιβλίου, ψηφιδω τών, φωτογραφίας, γλυπτικής 

που ολο-κληρώθηκαν ή που εί ναι ακόμα 
ανοιχτές σε αίθουσες της Αθήνας 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
 

1φ:Έργον του κ. Μίνου 
Αργυράκη... 

--- 

38.Από τη δράσι των 
Συνδέσμων Επιστημόνων 

Γυναικών  
σ.335 

Frances E. Moran 
M. A., LL.D. 

Καθηγήτρια Νομικής 
του Πανεπιστημίου 

του Δουβλίνου 

Διάφορα άρθρα – 
Από τη Διεθνή 

Γυναικεία Κίνηση  

Περίληψη της διάλε-ξης της αγγλίδας κα-θηγήτριας στο 
Δικηγο-ρικό Σύλλογο Αθηνών, που οργανώθηκε από το 
Σύνδεσμο Ελληνί-δων Επιστημόνων, με θέμα: ‘Εντυπώ 
σεις απ’ ένα ταξίδι εις Αμερι-κήν & Άπω Ανατολήν από 

απόψεως γυναι-κείας επιστημονικής κινήσεως’ 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

39.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.336 

Μ.Μ. 
Κρήτη  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Νέα πρέπει ν’ αποφασίσει πού να δώσει 
εξετάσεις και δεν ξέρει τι να διαλέξει 

Συμβουλευτικό – 
Επαγγελματικός 
προσανατολισμός  

--- 

40.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; σ.336 

Μια πελαγωμένη 
ψυχή 

Πειραιάς  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; Έμμεση απάντηση σε ερώτημα αναγνώστριας Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 

ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 

41.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.336 

--- Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Η επιθυμία της να σπουδάσει εμποδίστηκε από 
τους γονείς της. Στρά-φηκε στην προσωπική 

μελέτη αλλά αυτό της δημιούργησε αισθήμα τα 
περιφρόνησης για τους οικείους της 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  --- 

42. --- σ.336 Κ.τ.Ε. Ανακοινώσεις  
Διευκρίνιση για το από πού πάρθηκαν τα 

στοιχεία που δόθηκαν στο προηγούμενο τεύχος 
για τις Οικοκυρικές Σχολές 

Ενημερωτικό --- 
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1.Μια Εγκύκλιος σ.337 Ο Αμερικής 
Μιχαήλ 

Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η εγκύκλιος της Αρχιεπισκοπής Βορείου και Νοτίου 
Αμερικής προς τις κυρίες-μέλη Φιλοπτώχων Αδελφοτήτων 

συνιστώσα τον ΚτΕ 
Ενημερωτικό  --- 

2.Στους τόπους του 
παραθερισμού σ.338  Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Οι διακοπές ως ευκαιρία για επαφή με τον κόσμο της 

υπαίθρου και μετάδοση πολιτισμού  
Πνευματικού και κοινωνικού 

προβληματισμού  --- 

3.Για τις νέες επιστήμονες 
σ.338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Με την αποφοίτηση των νέων επιστημόνων, το ιδανικό που 

περιμένει απ’ αυτούς, η κοινωνία να ενσαρκώσουν   

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού και οικοδομής – 

Συμβουλευτικό  
--- 

4.Τα παιδιά μας το 
καλοκαίρι σ.338-339 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η ευκαιρία των καλοκαιρινών διακοπών και η βέλτιστη 

αξιοποίησή τους προς όφελος των παιδιών  

Παιδαγωγικό 
(αξιοποίηση ελεύθερου χρόνου, 

διακοπών)  
--- 

5.Φτώχεια και μιζέρια  
σ.339 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η μεγάλη φτώχεια και η κακομοιριά που φέρνει μαζί της ως 

πεδίο δράσεως για κοινωνική εργασία 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού – Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Η ιστορία ενός 
παραστρατημένου’  

σ.339 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Βιβλιοπαρουσίαση του ομώνυμου βιβλίου της δ/δας 

Αγγελίνας Λεκαπηνού 
Ενημερωτικό – Βιβλιοπαρουσίαση – 

Βιβλιοκριτική  --- 

7.Γυναικείες μορφές μέσα 
στην ιστορία – Αρχαιότης 

σ.340-341 

Αλκμήνη 
Μυγιάκη  Μορφές  

Παραδείγματα ιστορικά και λογοτεχνικά, από τη δράση των 
γυναικών στην αρχαιότητα, που προβάλλονται ως πρότυπα 

αφοσιώσεως στο καθήκον και την πατρίδα 
Επιμορφωτικό – Ιστορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(οι αρχές της αφοσίωσης, 
της πίστης σε ιδανικά και 

αξίες, η μέχρι τέλους 
πίστη σ’ αυτά και η 

υπακοή στη συνείδηση) 

8.Καστοριά – Η πόλις και η 
λίμνη  

σ.342-346 

Λίνα 
Αγγελοπούλου 

 Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Περιγραφή της πόλης, της λίμνης, των εκκλη σιών της, ενός 
χαρα-κτηριστικού αρχοντι-κού & της ζωής των κατοίκων της 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
4φ:Κουμπελίδικη Βυζ. εκκλησία/Η 
λίμνη/Η Παναγία Μαυριώτισσας/ 

Γενική άποψις της Κ  

--- 

9.Από την δράσιν των 
Ελληνίδων της Αμερικής 

σ.346-347 

Χρίστος Θ. 
Οικονομόπουλος 

Ιατρός  
Κοινωνική πρόνοια  

Παρουσίαση της δράσης των Ελληνίδων στις ΗΠΑ (Georgia, 
Alabama, Florida, S. Carolina) από έναν Έλληνα της 

διασποράς 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό – 
Πατριωτικό   --- 

10. --- σ.347 Olive Schreiner Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η συνέχεια της ζωής και του έργου της διά μέσου των γενεών 
και το αλληλένδετο των ανθρωπίνων γενεών και των έργων 

τους 
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής --- 

11.Πηνελόπη Δέλτα  
σ. 348-350 

Ειρήνη 
Καραμανώλη  Μορφές  

Η ζωή και το έργο της Π.Δ. & οι χαρακτήρες που ζωντανεύουν 
στα βιβλία της  

(Αποσιωπούνται τα σκοτεινά σημεία της ζωής της. Προέχει η 
προβολή της ως ηρωί-δα σ του Μακ. Αγώνα) 

Επιμορφωτικό – Διδακτικό – 
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής  
 

1φ: η Π.Δ. στο σαλόνι της 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(παρουσίαση των χρι-
στιανικών & πατριωτι-
κών αρχών που μετα-
δίδει με τα έργα της) 

12.Το σχολείο και το παιδί  
σ. 351 Άννα Χωρίτη Γύρω στο παιδί  Η μητέρα ως φορέας αγωγής των παιδιών, αξιοποιώντας την 

περίοδο των εξετάσεων αλλά και των διακοπών 

Παιδαγωγικό  
 

2σκ:πινάκιο με σπόγγο και 
μελανοδοχείο και ένα τριαντάφυλλο 

--- 

13.Παύλος  
σ. 352 Παύλος  

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  

Παρουσίαση σε αδρές γραμμές της ψυχικής πορείας του 
Παύλου, από την αναζήτηση της Αλήθειας μέχρι την εύρεση 

της και οι αγώνες του για τη διάδοσή της, μέχρι το θάνατό του 
– Ο ύμνος της αγάπης 

Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

Α΄ Κορινθ. ιγ΄ 
(μόνο το πρωτότυπο 

κείμενο) 
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14. --- σ. 352 M. L. Haskins Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Ο άνθρωπος ζητά ένα φως για να βαδίσει στο Άγνωστο κι η 
απάντηση από ‘τον άνθρ. που στεκόταν  μπροστά στην Πύλη 

του Χρόνου’ είναι να βγει στο Άπειρο & να κρατά στο χέρι του 
το χέρι του Θεού 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Μια αξέχαστη 
φυσιογνωμία σ.353-354 Stanley Sheppard Μορφές  

Πώς η αγάπη της γυ-ναίκας του δ/ντού των Φυλακών της 
Ν.Υ., άλ λαξε τη ζωή των κατά-δίκων & πώς αυτοί α-
νταποκρίθηκαν στην εμπιστοσύνη που τους έδειξε 

(Ωραιοποιημένες κα-ταστάσεις & αφηγή-σεις χωρίς ίχνος πα-
ρουσίασης των αρνητι κών παραμέτρων της πραγματικότητας 

που περιγράφουν) 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής – 
Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Ο κόκκινος αράπης  
Χαρισμένο στις μητέ-ρες για 

τα παιδ. τους 
σ.355-356 

Άλκη Γουλίμη Λογοτεχνία – 
Παιδικό διήγημα  

Οι φοβίες των παιδιών Το σκοτάδι./Μια μι-κρή που φοβάται 
το σκοτάδι, παίζοντας ένα σούρουπο, είναι υποχρεωμένη να 

περά σει από ένα μισογκρε-μισμένο σπίτι 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
2σκ Μποστ: μια στάμνα με τρύπα κι 

ένα κερί αναμμένο μέσα της/το 
υπαίθριο μπακάλικο που έστησαν κι η 

Ρηνούλα ψωνίζει 

--- 

17.Προσοχή τα παιδιά σας 
σάς παρατηρούν σ.356 

Marie-Thérèse 
Van Eeckhout Γύρω στο παιδί  

Πώς τα παιδιά αναγνω ρίζουν & κρίνουν τις ψυχικές 
καταστάσεις των μεγάλων την ατμό σφαιρα που δημιουρ-

γείται, έστω κι αν δεν καταλαβαίνουν το θέ-μα. Έτσι 
καθορίζουν την κρίση & τη στάση τους απέναντι στους 

μεγάλους και ειδικά τους γονείς 

Παιδαγωγικό  --- 

18.Από τα προβλήματα του 
σημερινού κοριτσιού – 

Πρόσκλησις στους 
αναγνώστας μας για μελέτη 

και συνεργασία  
σ.357 

ΚτΕ Ερωτηματολόγια – 
Έρευνα  

Έρευνα του ΚτΕ για τα προβλήματα του σημερινού κοριτσιού. 
Εγκαινιάζεται η στήλη Ανακοινώνεται το 1ο θέμα: ‘Το 

σημερινό κο ρίτσι & η οικογένεια’. Οι καλύτερες απαντή-σεις 
θα δημοσιευθούν 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

19.Φάροι σ.358-359 Ο Φαροφύλακας Φάροι  
Αναφορά δύο περιστατικών όπου οι κυρίες των Φάρων 

κατάφεραν να διορθώσουν και να σώσουν τις ζωές 
παραστρατημένων νέων 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  
 

1σκ:ένας φάρος  
Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Ο Χίτλερ ήταν νονός 
μου  

σ.359-360 

Αββάς Martin 
Borman Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία ενός μικρού που μεγάλωσε με αρ-χές αθεϊστικές, 
εντά-χθηκε στην υπηρεσία του Χ αλλά αργότερα έμαθε για το 

Χριστιανι σμό, πίστεψε & αφιέ-ρωσε τη ζωή του στην 
υπηρεσία της Ρ/Κ εκ. 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής – 
Ιστορικό 

 
1σκ:ένα λευκός σταυρός που λάμπει 

στέκει πάνω στα συντρίμμια μιας 
μαύρης σβάστικας  

Αγιογραφική θεμελίωση  

21. --- σ.360 Elisabeth Lejeur Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Αγάπη/ Ιδανικά και Όραμα/ 
Η σιωπή και το χαμόγελο/ 

Αυτογνωσία 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Να ομολογήσω την 
αλήθεια ή όχι;  

σ.361 

Marcelle Ségal 
(Περιοδικό Elle) 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Περίληψη άρθρου του Elle, που το έστειλε αναγνώστρια και 
εκφράζει το ηθικό δίλημμα αν πρέπει μια νέα να 

εξομολογείται στον αρραβωνιαστικό της ή στο σύζυγό της την 
προηγούμενη σχέση της και ‘το σφάλμα που διεπράχθη’ 

Ποιμαντική ψυχολογία – Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Όταν το παιδί 
καταστρέφη σ.362-364 n. Ridenour Γύρω στο παιδί  

Η παιδική καταστρε-πτικότητα. Μορφές, αί τια, αντιμετώπιση. 
Παραδείγματα ζημιάς ολοκάθαρα τυχαία/ Πώς να περιορίση 

κα-νείς τυχαίες ζημιές/ Μερικές φορές κατά-στρέφει 
σκόπιμα/... μπορεί να κρύβωνται βίαια αισθήματα/Ιδέ-ες για 
το πώς θα χειρι στούμε μερικές συγκε κριμένες ζημιές/Για να 

προλάβετε τις ζημι ές σκόπιμες ή τυχαίες  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ:ένας πιτσιρίκος πασαλείβει την 
ταπετσαρία του σπιτιού με μπογιά 

Αγιογραφική θεμελίωση 
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24.Προφυλάξτε τα παιδιά 

σας  
σ.364 

Η.Π. Γύρω στο παιδί  Οι πιθανοί κίνδυνοι που θα συναντήσει το παιδί μέσα στο 
σπίτι, εξερευνώντας & οι τρό ποι πρόληψής τους Παιδαγωγικό  --- 

25.Μια εκδρομή στις 
Καρούτες σ.365 Μ.Σ. Κοινωνική πρόνοια 

– Διάφορα άρθρα  

Η ίδρυση του κύκλου του Ε.Φ. στις Καρούτες από μια κυρία 
και η επίσκεψη, μέρες Χριστουγέννων, από την κυρία και μια 

φίλη της, για να δούνε πώς προχωράει ο κύκλος 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Ιδέες και γεγονότα από 
το φάρο αστέγων στο Παρίσι 
του Αββά Πιέρ σ.366-370 

Ηλίας Δημητράς  Κοινωνική πρόνοια  

Η δράση του Α.Π. Ιστο ρία & παρόν. Ένα βι-βλίο, ένα φιλμ, 
ένα θέ ατρο/Χρειάζονται βα-θειές ρίζες/Η ανθρ δυ στυχία, 

αιώνια μνηστή /Ο ρωμαντισμός εχ-θρός 1ος της προνοια-κής 
εργασίας/Μεγάλη Πίστι. Όχι Μεγάλα Σχέδια/Η ανοικονόμη 
τη δυστυχία & η οικο-νομία του Θεού/Τα γε γονότα οδηγούν 
την καλή θέλησι/Πρόνοια μόνον διά της εργασί-ας/Εργασία 

μέχρις αυτοθυσίας/Από το πνευματικό περιεχόμε νο της 
Εμμαούς 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

3φ:Ο Α.Π. φθάνει αεροπορικώς στις 
ξένες πρωτεύουσες που τον 

προσκαλούν/Είναι ήδη έτοιμο 
ολόκληρο σχέδιο για τη στέγασι των 
πτωχών ρακοσυλλεκτών/Μ’ αυτά τα 

όπλα ξεκίνησε ο Α.Π.(:μπαστούνι και 
σκούφος)/ 

Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Η ημικρανία έχει τις 
ρίζες της στο παιδικό 

δωμάτιο σ.371 

Wolf 
Schirrmacher Γύρω στο παιδί  Τα αίτια της ημικρανίας σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες 

της ιατρικής και της ψυχιατρικής  

Ιατρικό 
1φ:ένα βρέφος κατσουφιασμένο βαστά 
το πίσω μέρος του κεφαλιού του και 

δείχνει ότι πονάει  

--- 

28.Απόψε... σ.372 Σ. Κροντήρη Ψυχολογία της 
γυναίκας  

Το ορόσημο της συμπλήρωσης 30 χρόνων της ζωής μιας 
γυναίκας 

Ποιμαντική ψυχολογία  
 

1σκ:ρολόι που δείχνει σχεδόν 10:15, 
κλεψύδρα, ημερολόγιο που φεύγουν τα 
χαρτάκια με τις μέρες, κλειστό βιβλίο, 

βάζο με λίγα λουλούδια 

--- 

29.Οδηγός Κοινωνικής 
Πρόνοιας-Πρόνοια του 

Παιδιού-  
σ.373-375 

Εύα Πολιτάκου  Κοινωνική πρόνοια  

Κεφάλαιον Α΄ Βρεφική Ηλικία: Επίτοκοι-Βρεφική-Νηπιακή 
ηλικία – Περίθαλψις επιτόκων, Ανοικτή περίθαλψις βρεφών, 

Κλειστή περίθαλψις βρεφών 
Κεφάλαιον Β΄ Προσχολική ηλικία, Νηπιαγωγεία 

Δίνονται πληροφορίες για τα κέντρα & τους φορείς, ποιες 
περιπτώ σεις καλύπτουν και σε ποιες ανάγκες 

ανταποκρίνονται, υπό ποιες προϋποθέσεις δέχονται τα νήπια 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  --- 

30.Ο γέρος και η θάλασσα  
σ. 229-232 

Ernest 
Hemingway 
Μετάφρασις:  

Ελένης Σπέντζου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

4σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα 
θλιμμένο, μεγά-λο μουστάκι & ψάθινο 
καπέλο/ψαρεύει, τραβά ει το αγκίστρι 

μέσα σε μια βάρκα/ένας χέρι  

 

31.Επιτυχημένες μητέρες  
σ.379-380 L. Bingham 

Γυναικεία 
Ψυχολογία (Γύρω 

στο παιδί) 

Η διαπαιδαγώγηση που προσφέρει η μάνα με το παράδειγμα, 
τη θυσία της και κυρίως την προσευχή της 

Παιδαγωγικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: ένα κοριτσάκι προσεύχεται 
γονατιστό πάνω στο κρεβάτι του, με τα 

χέρια σταυρωμένα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«...οι καθαροί τη καρδία» 
 

«Ζητείτε δε πρώτον την 
Βασιλείαν του Θεού και 

την Δικαιοσύνην 
Αυτού...» 

 
«...Μακάριοι εστέ, εάν 

ποιήτε αυτά» 
32.Πού είναι τα --- Για να Να οδηγήσουν τη βο-σκοπούλα μέσα από το λαβύρινθο να Τεστ παρατηρητικότητας --- 
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προβατάκια; σ.380 διασκεδάσωμε τους 

μικρούς μας 
φίλους 

βρει το μονοπάτι που θα την οδηγήσει στα προβατάκια της  
1σκ:ένα κοριτσάκι με γκλίτσα που 

κλαίει, ένας λαβύρινθος και στο κέντρο 
4 προβατάκια 

33.Η αισθητική του σπιτιού  
σ. 381-382 ΕΡΣΗ Αισθητική του 

σπιτιού  Κατασκευή ψάθινων καλαθιών 
Επιμορφωτικό  

6σκ και 1φ: οι οδηγίες κατασκευής 
βήμα-βήμα 

--- 

34.Στοχασμοί περί της 
ανατροφής των παιδιών μας  

σ.382 
Π. Δέλτα  Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  

Οι πολλές γνώσεις και η έλλειψη χαρακτήρα-
προσωπικότητας. Η έλλειψη πνευματικής καλλιέργειας και οι 

συνέπειές της στη διαμόρφωση των χαρακτήρων 
Πνευματικού προβληματισμού  --- 

35.Γύρω από τη δράσι της 
Ελληνίδος σ.383 Πέπη Δαράκη  Κοινωνική πρόνοια  

‘Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της Γυναίκας’, Λύκειο 
Ελληνίδων, Εθνική Πολιτική Οργάνωσις Ελληνίδων 

Απολογισμοί, στόχοι, αποχαιρετιστήριες συναντήσεις, θερινά 
προγράμματα 

Κοινωνική πρόνοια  --- 

36.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.384 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Ζητά τη συμβουλή του ΚτΕ για το προξε-νιό που της κάνει 
ένας ξάδελφος μ’ έναν κύριο ‘εμπορευόμενο’, αλλά είναι 
δύσπιστη για τα κίνητρα του ξα-δέλφου της, αφού η οι 

κογένειά του διεκδι-κούσε δικό της κτήμα  

Συμβουλευτικό  --- 

37.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.384 

Κ.Α.  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Συνοικέσιο που ενώ φαινόταν να προχωρά καλά, ο νέος μετά 
από 3 μήνες σκέφθηκε ότι πρέπει να παντρέψει πρώτα την 

αδελφή του και ζητά να συνεχίσουν ως φίλοι, μέχρι να 
τακτοποιηθούν όλα. Η κοπέλα νιώθει ότι ο χωρισμός θα είναι 

κτύπημα για κείνη κι ντρέπεται τη γειτονιά 

Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προτιμήστε την 

ξεκάθαρη απάντηση-
κατάσταση του χωρισμού 

και μη δίνετε σημασία 
στα κουτσομπολιά) 

38.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.384 

Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μητέρα δύο παιδιών αντιμετωπίζει το κουραστικό πρόβλημα 
της νυχτερινής ενούρησης και με τα δύο Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ειρήνη και Κοινωνική 
εργασία  
σ.385 

Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Η περίοδος της ειρήνης είναι εποχή αγώνα και πολέμου. 
Και σ’ αυτή την περίοδο, με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, η 
Ελ. καλείται ν’ αναλάβει υπεύθυνη δράση. Κάλεσμα για 
συμμετοχή στην κοινωνική δράση και προσφορά, στα 

έργα κοινωνικής πρόνοιας 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο πνευματικός αγώνα σε εποχή 

ειρήνης) 

2.Τα βιβλία των κοριτσιών μας  
σ.385 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Κριτήρια επιλογής εξωσχολικού αναγνώσματος  Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(κριτική στάση και αντιμετώπιση 
όσων μας προσφέρει ο σύγχρονος 

κόσμος) 

3.Η μέριμνα για τους 
αναπήρους μας  

σ.385 
Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Οι Α΄ Πανελλήνιοι Αγώνες Αναπήρων της Εταιρείας 
Προστασίας Αναπήρων Παίδων και η μέριμνα του 
Υπουργείου Προνοίας και ιδιαιτέρως του Κέντρου 

Αποκαταστάσεως Πολιτικών Αναπήρων Ψυχικού και της 
ΕΛΕΠΑΠ 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Τα ορφανά της Κοζάνης 
σ.385-386 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Ο Δ/της τους Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας Κοζάνης 
απευθύνθηκε στο Σύλλογο Ελληνι-κόν Φως ζητώντας για 

τα ορφανά την ηθική συμπαράστασι των μελών του 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Υποδοχή των Ελλήνων το 
εξωτερικού και των ξένων 

σ.386 
Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Προτάσεις για ιδιωτι-κή πρωτοβουλία ή σύ-μπραξη με τις 
κρατι-κές υπηρεσίες ώστε να γίνει πιο ευχάριστη η 

διαμονή των ξένων στον τόπο μας & η γνωριμία τους με 
τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Βιβλία που μας στέλνουν 
σ.386 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Βιβλιοπαρουσίαση τριών βιβλίων  Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

7.Η Αιμοδοσία ως κοινωνική 
ανάγκη  
σ.387 

Μ. Γερουλάνος  
Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου 
Ακαδημαϊκός 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της δωρεάν αιμοδοσίας 
και της ύπαρξης Τραπεζών Αίματος 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Γυναικείες μορφές μέσα 
στην ιστορία – Γυναίκες της 

Βίβλου  
σ.388-390 

Αλκμήνη Μυγιάκη  Μορφές  Εν συντομία οι ιστορίες γυναικών της Παλαιάς Διαθήκης: 
κόρη Ιεφθάε, Δεβώρα, Ρουθ, Εσθήρ, Ιουδήθ 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

9.ΣΗΜ.  
σ.390 --- Σημείωση 

Αναδημοσίευση της έμμετρης μετάφρασης των λόγων της 
Αντιγόνης, που λόγω τυπογραφικού λάθους, αποδόθηκε 

λανθασμένα στο προηγούμενο τεύχος 
Ενημερωτικό --- 

10.Διακοπές σ.391-392 Αννούλα Ρ. Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Η αναγκαιότητα & η ευκαιρία των διακο-πών που 
προσφέρεται & από την Πολιτεία. Τα είδη των διακο-πών, 
των ενασχολήσε-ων κατά τη διάρκειά τους & πιο είναι το 

κα τάλληλο κλίμα για τον καθένα, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του – Συνέ ντευξη του Γάλλου υφηγητή, ειδικού 

επί της θρέψεως κ. Gilbert Dreyfus 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό – 
Ποιμαντικής ψυχολογίας – 

Επίκαιρο  
 

2σκ 

--- 

11.Δώρα απ’ το παιδιού σου 
τα μικρά χεράκια σ.392 --- Γύρω στο παιδί  Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας των παιδιών με 

χειροτεχνίες που θα προσφέρουν ως δώρα Παιδαγωγικό – Ψυχαγωγικό  --- 

12.Η αρχή και το τέλος του 
κόσμου Α΄σ.393-394 

E. Whittaker 
Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου του 
Επιστημονικά  

Η εξέλιξη της φυσικής σκέψης και επιστήμης από την 
αρχαιότητα (Αριστοτέλης) μέχρι το 19ο αι. Οι θεωρίες για 

το άτομο και τη σύσταση της ύλης 
Επιμορφωτικό – Επιστημονικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Εδιμβούργου 

13.Το ξωκλήσι σ.394 Γ. Δροσίνης  Ποίηση  Ένα ξωκλήσι μέσα στην κουφάλα ενός πλατάνου Πνευματικής οικοδομής  --- 

14.Γεθσημανή σ.394 Νίκος Β. Καμβύσης  Ποίηση  
Η προσευχή του Ιη-σού στη Γεθσημανή & η συμμετοχή 
της φύ-σης (ανεμώνη) στον πό νο Του & στην Ανάστα ση 

που προσφέρει 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Η μέθοδος Μοντεσσόρι 
στην πράξι – Από το ‘Σπίτι του 

Παιδιού’, του ασύλου ‘Άγ. 
Σταυρός’, στην Περούτζια  

σ.395-398 

Maria A. Paolini 
Διασκευή: 

Αλίκη Νέζου 

Γύρω στο παιδί 
και την 

οικογένεια  

Φωτογραφική συλλογή 12 φωτογραφιών, σε διαδοχική 
σειρά που δείχνουν τον τρόπο διδασκαλίας με τη μέθοδο 

Μοντεσσόρι 

Παιδαγωγικό 
 

12φ  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση εν ελευθερία 

ώστε το παιδί να βρει τον εαυτό του 
και τα ταλέντα του) 

16.Αναταραχές στην 
οικογένεια σ.399 Jacqueline Martin Ψυχολογία της 

γυναίκας 

Η Γαλλίς συγγραφεύς J.M. εξέδωκε ένα βιβλίο...όπου 
παρουσιάζει σε απλές και γεμάτες ειλικρίνεια γραμμές την 
πείρα μιας πνευματικής γυναίκας, συζύγου και μητέρας, 

πάνω στην έγγαμη ζωή και τις οικογενειακές αξίες...το 
έστειλε στον ΚτΕ...δημοσιεύομε ένα κομμάτι...» 

Αναφέρεται στους πειρασμούς των συζύγων με πρόσωπα 
του άλλου φύλου από τον  κοινωνικό τους περίγυρο  

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Ποιμαντική 

ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Πάτερ Ημών» 
 

«Και μη εισενέγκης ημάς εις 
πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από 
του πονηρού»: Μ’ αυτόν τον τρόπο 
δεν ζητάμε να μας προφυλάξη από 
τον πειρασμό, αλλά την δύναμι να 

τον νικήσωμε...’ 

17.Η Έκθεσις του 
νοικοκυριού σ.400-401 Κατερίνα Α. Περίδη Διάφορα άρθρα  

Οι νέες τάσεις στη μόδα του σπιτιού, όπως 
παρουσιάστηκαν στην ετήσια έκθεση Arts Ménagers στη 

Γαλλία 
Ενημερωτικό  --- 

18.Μερικές συμβουλές για τις 
διακοπές σ.401 Α.Ρ. Διάφορα άρθρα  

Το πρόγραμμα των διακοπών, οι δραστη-ριότητες, οι 
συνήθειες της πόλης, οι ανασφά-λειες, οι αγωνίες, όλα 
όσα πρέπει να απο-βάλλει κανείς κι όλα όσα πρέπει να 

κρατή-σει και να πάρει μαζί του στις διακοπές 

Επιμορφωτικό – Επίκαιρο  --- 

19.Ηλιοθεραπεία σ.402-403 Dr. Lepick Διάφορα άρθρα  
Σύντομο μάθημα φυσικής για την ηλιακή ακτινοβολία και 
την επίδρασή της στα γήινα σώματα. Συμβουλές για την 

έκθεση στον ήλιο 
Επιμορφωτικό – Επίκαιρο  --- 

20.Από το έργο των Φάρων  
σ. 403 Ένας Φαροφύλακας Προσκλητήριο 

εργασίας  

Το ενδιαφέρον που δεί χνουν οι γυναίκες των Κύκλων για 
τις κυρίες των Φ. Η εκτίμηση & η ευγνωμοσύνη των γε 
ροντότερων από τους ακροατές των ομιλιών των Φ, προς 
τους νέ-ους, που έρχονται για να προσφέρουν τα φώ τα 

τους & να καθοδη-γήσουν τα εγγόνια του 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

21.Όταν το παιδί 
μεταχειρίζεται άσχημες λέξεις  

σ.404-405 
N. Ridenour Γύρω στο παιδί Γιατί τα παιδιά μετα-χειρίζονται άσχημες λέξεις (θυμός, 

άγνοια, παιχνίδι) χειρισμοί ανά περίπτωση 
Ψυχο- Παιδαγωγικό  

1σκ:2 πιτσιρίκια μαλώνουν --- 

22.Ο κώδιξ της ευτυχίας 
σ.405-407 

Από το βιβλίο Le 
‘Code du 

Bounheur’ των 
editions Rurales 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Οι χαρακτήρες/ο χαρακτήρας της γυναίκας/η 
ευαισθησία/η φαντασία και η διαίσθησις/το δόσιμο του 

εαυτού της και η ανάγκη ν’ αγαπά – τα πνευματικά 
προσόντα που έχει ή πρέπει να έχει η γυναίκα για να 
είναι ευτυχισμένη στο γάμο της η ίδια αλλά να κάνει 

ευτυχισμένο τον άντρα της και τα παιδιά της  

Ποιμαντική ψυχολογία --- 

23.Πρέπει οι ανύπανδρες 
γυναίκες να υιοθετούν παιδιά;  

σ.408-410 

Ethels S. Beer 
Μετάφρασις: 

Ελένη Γκουρβέλου  

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Προβληματισμός, με παραδείγματα και επιχειρήματα, για 
το αν οι ανύπανδρες γυναίκες πρέπει ή μπορούν να 

υιοθετούν παιδιά 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1φ: μια γυναίκα σε 

--- 
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ακροθαλασσιά και στην αγκαλιά 
της ένα μικρό αγόρι. Κοιτούν και 
οι δυο τη θάλασσα και η γυναίκα 

του δείχνει με το χέρι της τον 
ορίζοντα 

24.Σπίτι για εργαζόμενες 
μητέρες  
σ.410 

René Caloz Διάφορα άρθρα  

Παρουσίαση της «Συλλογικής Κατοικίας» της Κοπεγχάγης. 
Οι ανέσεις και οι πρακτικές διευκολύνσεις που προσφέρει 

στις εργαζόμενες μητέρες. Αναφορά και στο ανάλογο 
γαλλικό εγχείρημα της Μασσαλίας 

Κοινωνικού προβληματισμού --- 

25.Αδελφή Μαρία Σουζάννα – 
Από τον αγώνα εναντίον της 

λέπρας  
σ.411-413 

Valiere A. Μορφές  Οι έρευνες και η προσφορά της αδελφής Μαρίας 
Σουζάννας στην επιστήμη και στους λεπρούς 

Βιογραφία – Κοινωνική πρόνοια 
– Επιμορφωτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Όταν το παιδί φοβάται το 
νερό  

σ.413 
Genévieve Taisne Γύρω στο παιδί 

Πώς οι γονείς να χειριστούν το φόβο του παιδιού για το 
νερό, για τη θάλασσα, ώστε να καταφέρουν το παιδί να 

ξεπεράσει το φόβο του και να εξοικειωθεί με το κολύμπι 

Παιδαγωγικό 
 

2φ: 2 μικρά παιδιά στην ακτή. 
Το αγόρι τρέχει χαρούμενο στο 

νερό το κορίτσι κάνει διστακτικά 
βήματα 

--- 

27.Οδηγός Κοινωνικής 
Προνοίας-Άρρωστο παιδί-

Κλειστή και Ανοιχτή 
Περίθαλψις-Εξωτερικά 

Παιδικά Ιατρεία  
σ.414-416 

Πολιτάκου Εύα Κοινωνική 
πρόνοια 

Πληροφορίες για τα νοσοκομεία, τις κλινικές, τα κέντρα 
του ΠΙΚΠΑ, του ΕΕΣ και τα πρεβαντόρια των Αθηνών Κοινωνική πρόνοια-Ενημερωτικό --- 

28. --- σ.416 Elliot George Αποφθέγματα – 
Σκέψεις 

Η ευτυχία και κάθε καλό δεν χαρίζεται. Κερδίζεται με 
αγώνα Πνευματικής οικοδομής --- 

29.Ένα παιδάκι του 
Ασκληπιείου γράφει  

σ.417-418 

Ευθυμίου Ασπασία 
«Αθανασάκειο» 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Μια μικρή νοσηλευό-μενη στο ‘Αθανασάκει ο’ περιγράφει 
τη χαρά των παιδιών & την α-τμόσφαιρα που δημι-

ουργείται από τις επι-σκέψεις των κυρίων των Κύκλων 
Προνοίας του Ε.Φ. Αποσπάσμα-τα από επιστολές & άλ 

λων παιδιών, που μοι-ράζονται τη χαρά τους 

Κοινωνική πρόνοια 
 

2φ: μια μικρή απαγγέλει το 
ποίημα της και ένας θάλαμος με 
κρεβάτια και κορίτσια έτοιμα για 

τη γιορτή 

Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Ύμνος σ.418 Παπαγεωργίου 
Φανή Ποίηση Το Φως του Χριστού Πνευματικής οικοδομής – 

Πατριωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αναφορά και στη Βηθλεέμ και σε 
όσα έφερε η Γέννηση του Χριστού 

στη γη) 

31.Ο γέρος και η θάλασσα  
σ. 419-425 

Ernest Hemingway 
Μετάφρασις:  

Ελένης Σπέντζου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα   

6σκ:ένα ηλικιωμένος με βλέμμα 
θλιμμένο, μεγά-λο μουστάκι & 

ψάθινο καπέλο/ψαρεύει 
 

32.Προσανατολισμός – Λόγια 
Καραβοκύρη σ.426-427 Μποτσέας Σ.Γ.  Διάφορα άρθρα  

Οι σκέψεις και οι λογισμοί ενός καπετάνιου για την 
πορεία του στη ζωή και η ειρήνη που βρήκε στην πίστη 

και την προσευχή 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1σκ: πυξίδα  

Αγιογραφική θεμελίωση 

33.Η πρώτη γυναίκα ιατρός  
σ.427 Regis Saint-Helier Μορφές  

Οι δυσκολίες, τα κοι-νωνικά στερεότυπα-εμπόδια που 
αντιμετώ πισε η Elisabeth Blackwell στα μέσα του 19ου αι. 
προκειμέ-νου να σπουδάσει & να ασκήσει την ιατρι-κή. Η 
επιμονή, το θάρ ρος της και τέλος η κοινωνική καταξίωση 

Βιογραφία – Ιστορικό – Διδακτικό  
 

1σκ: 3 άντρες κουτσομπολεύουν 
τη γυναίκα που περνά μπροστά 

--- 
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και η ηθική δικαίωση τους. ρούχα εποχής  

34.Επιτυχημένη Ζωή  
σ.427 

Robert Louis 
Stevenson 

Αποφθέγματα-
Σκέψεις 

Τα χαρακτηριστικά και τα συστατικά της επιτυχημένης 
ζωής Διδακτικό --- 

35.Το...ψέμμα της μαμάς – 
Χαρισμένο στις μητέρες για τα 

παιδιά τους  
σ.428-429 

Γουλίμη Αλκή  Γύρω στο παιδί Οι χειρισμοί και οι αντιδράσεις των γονιών απέναντι στα 
ελαττώματα των παιδιών. Ονυχοφαγία. 

Παιδαγωγικό 
 

1σκ: κοριτσίστικο πρόσωπο με 
κοτσίδια, το δάχτυλο στο στόμα 

και δάκρυα στα μάτια  

Αγιογραφική θεμελίωση 

36.Νόστος σ.429 Μαζαράκη Γ. Έλλη ΠΟΊΗΣΗ 

Μια Ελληνίδα της δι-ασποράς στο Παρίσι, φυλάει σα 
πραγμα-τικό θησαυρό μια πέ-τρα από την ιδιαίτερη 

πατρίδα της την Κε-φαλονιά, και μαζί μ’ αυτή όλες τις 
αναμνή-σεις του τόπου της 

Πατριωτικό  --- 

33.Η αισθητική του σπιτιού  
σ. 430-431 ΕΡΣΗ Αισθητική του 

σπιτιού  

Κατασκευή ψάθινων καλαθιών – Χειροτε-χνία για τα 
παιδιά σας Επιπλέον οδηγίες και ιδέες για την κατα-

σκευή ψάθινων καλα-θιών για διάφορες οικιακές χρήσεις 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ και 8φ: διάφορα σχέδια 
καλαθιών 

--- 

38.Κάθε καινούργιο πρωινό  
σ.431 

Weller 
Απόδοσις εκ του 

Αγγλικού: Αλκμήνη 
Μυγιάκη  

Ποίηση Οι ελπίδες και τα δεινά που ίσως φέρνει μαζί της κάθε 
καινούργια μέρα Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

39.Τύψεις σ.432 Claudel Paul  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις 

Οι τύψεις, η μετάνοια, ο αγώνας και η ανάσταση, η 
αλλαγή της ζωής μας Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

40.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.432 

Αναγνώστρια 
Μαρμαρά Ειρήνη  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Απευθύνεται στον ΚτΕ ζητώντας συμβουλή και βοήθεια, 
προκειμένου να εφαρμόσει την ιδέα της, για τη μέριμνα 
των φτωχών παιδιών της Αθήνας. Θέλει να ιδρύσει ένα 
‘Σπίτι του Παιδιού’ και ζητά στέγη, οικονομική βοήθεια 

και εθελοντική εργασία  

Κοινωνική πρόνοια --- 
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10ο (10) Τεύχος – Σεπτέμβριος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Στις Αδελφές μας της 
Κύπρου σ.433 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο αγώνας του Κυπριακού λαού και η έκφραση 
συμπαράστασης από τον ΚτΕ εκ μέρους του 

Ελληνικού Λαού 
Πατριωτικό  

Έκφραση πίστης στο 
Μεγαλοδύναμο για την 

επιτυχή έκβαση του 
Κυπριακού αγώνα 

2.Μια καινούργια 
περίοδος σ.433 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η καινούργια ακαδημαϊκή χρονιά και οι υποχρεώσεις 

φέρνει για μικρούς και μεγάλους Παιδαγωγικό --- 

3.Σεραφείμ Παπακώστας 
σ.433-434 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Επέτειος θανάτου του π. Σερ. Παπακώστα. Έκφραση 

ευγνωμοσύνης από τον ΚτΕ  Μνημόσυνο  --- 

4.Εθελοντική εργασία 
νέων σ.434 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Τα θετικά σχόλια των κατοίκων των σεισμόπληκτων 
περιοχών και το φωτεινό παράδειγμα των νέων των 

κατασκηνώσεων εργασίας, που πρόσφεραν εθελοντικά 
εξαιρετική δουλειά και παράδειγμα ήθους 

Κοινωνική πρόνοια --- 

5.Η οικογένεια σ.434 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η αξία του θεσμού της οικογένειας για τα πρόσωπα 
και την κοινωνία. Η συνειδητοποίηση αυτής, η 
ανάγκη προστασίας από τους κινδύνους. Ο ΚτΕ 

αρωγός στη μελέτη και εξεύρεση πρακτικών λύσεων 
των προβλημάτων της σύγχρονης ελλ. οικογ. 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Εξαφανισθείς 
πολιτισμός – Κεφαλληνία-

Ληξούρι  
σ.435-436 

Γερουλάνος Μ. 
Καθηγητής του 

Πανεπιστημίου – 
Ακαδημαϊκός  

Διάφορα άρθρα  «Ομιλία γενομένη κατά την τακτικήν Συνεδρίαν της 
Ακαδημίας Αθηνών της 6ης Μαΐου 1954»  Ιστορία – Πατριδογνωσία --- 

7.Εσπερινή προσευχή 
σ.435 Μ.Γ. Προσευχή  Η προσευχή της φύσης και των πλασμάτων της στον 

Πλάστη του ουρανού και της γης Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Για τους τυφλούς σ.436 Παπαγεωργίου Φανή Ποίηση Προσευχή για την πνευματική τυφλότητα  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
9.Από τα ψυχολογικά 

προβλήματα του 
κοριτσιού – 

Προσκολλήσεις  
σ.437 

Ασπιώτης Α. Αρ. 
Ψυχίατρος  

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο 

«...τμήμα του έργου: ‘Από τα ψυχολογικά 
προβλήματα του κοριτσιού Α΄ Εφηβεία’ το οποίο θα 

κυκλοφορήση...εις την σειράν των εκδόσεων του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. και Ψ.Υ.» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

10.Ηρωΐδες της Κρήτης – 
Γυναικείες μορφές μέσα 
στην ιστορία σ.439-441 

Μυγιάκη Αλκμήνη Μορφές  Η αντίσταση των γυναικών της Κρήτης για να μην 
πέσουν στα χέρια των Τούρκων Ιστορία --- 

11.Απασχόλησις των 
τυφλών  
σ.441 

Paley Judith Κοινωνική πρόνοια  

Η ιστορία της Miss Doyle στο Λονδίνο που απασχολεί 
δημι-ουργικά τυφλές γυναί-κες, μαθαίνοντάς τες να 

πλέκουν & να δου-λεύουν στην  πρωτό-τυπη & 
διάσημη πια επιχείρηση της  

Κοινωνική πρόνοια  --- 

12.Η Ελληνίδα αγρότισσα 
σ.443 Δαράκη Πέπη  Διάφορα άρθρα  Η ζωή της Ελληνίδας αγρότισσας. Η σκληρότητα και η 

ομορφιά της  
Κοινωνικού προβληματισμού  

1φ: γυναίκα στο χωράφι  --- 

13.Ζαχλωρού-Καλάβρυτα 
σ.444-447 Αγγελοπούλου Λίνα  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξίδεια  

Η ιστορία των Καλαβρύτων και της γύρω περιοχής και 
της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου 

Πατριδογνωσία – Ιστορία   
4φ: Ι.Μ. Μεγάλου Σπηλαίου/Οι 

υπερκείμενοι της Μονής πελώριοι 
βράχοι/Καλάβρυτα/Η χαράδρα που 
ακολουθεί η γραμμή του οδοντωτού 

--- 

14.Γερά δόντια στο παιδί  
σ.447 Γεράκη Ειρήνη Υγιεινή του 

στόματος  
Η σωστή διατροφή του παιδιού για την απόκτηση 

γερών δοντιών Ιατρό-παιδαγωγικό  --- 

15.Θέλει κι αυτή ν’ αρέση Κροντήρη Σωτ. Ψυχολογία της Η έμφυτη αγάπη της γυν. για το ωραίο και την Γυναικεία ψυχολογία – Πνευματικού Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.448-449 γυναίκας  ομορφιά. Η δια-στρέβλωσή και ο επα-

ναπροσδιορισμός της 
προβληματισμού και οικοδομής  3σκ: γυναίκα που διαβάζει, 

βάφεται και περιποιείται 
λουλούδια 

16.Οικογενειακές 
διακοπές σ.449 Cailleux Marguerite Ψυχολογία της 

γυναίκας  Η ανανεωτική δύναμη των διακοπών για τα ζευγάρια  Ψυχολογία 

Αγιογραφική θεμελίωση 
«Εάν η θρησκεία επι-βάλλη 
την απομόνωση από καιρού 
εις καιρόν ο γάμος την έχει 

επίσης ανάγκη» 

17.Το πορτραίτο σ.450-
451 Γουλίμη Αλκή Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η δυσκολία του πατέ-ρα να δεχθεί την καλ-λιτεχνική 
φύση του γιου του & η μεταφυ-σική επέμβαση του 

παππού, που έπεσε το πορτραίτο την ώρα της 
μεγάλης απόφασης! 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: το πορτραίτο ενός ηλικιωμένου 
άνδρα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Σας πλήγωσε ποτέ 
κανείς;  
σ.451 

Westley Patricia Ψυχολογία της 
γυναίκας  

Η διαχείριση της ευαισθησίας και του πληγώματος 
από την κακή συμπεριφορά των άλλων Ψυχολογία – Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Η Ερριέττα Μπήστερ 
Στόου  

σ.452-453 
Δ.Χ. Μορφές  Η ζωή, η προσωπικότητα και το έργο της συγγραφέως 

της «Καλύβας του μπάρμπα-Θωμά» 
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής – 

Ιστορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Όταν το παιδί 
βασανίζη τ’ άλλα παιδιά 

σ.454-455 
Ridenour N. Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο 
Η εκδήλωση βίας εκ μέρους των παιδιών και όταν 

αυτά υφίστανται τη βία  

Παιδαγωγικό  
1σκ: ένα αγόρι τραβά τα μαλλιά και 

κλωτσάει ένα κορίτσι  
--- 

21.Γυρισμός απ’ την 
εξοχή σ.456-459 

Ράπτη Φ. Αννούλα  
Διασκευή  Διάφορα άρθρα  

Οι διάφορες καταστά-σεις που αντιμετωπίζει μια 
γυναίκα μετά την επιστροφή της από τις διακοπές στο 

σπίτι, το σχολείο & τη δουλειά 

Κοιν. προβληματισμού 
1φ: κομψή κυρία με ταγέρ, σάκους στα 
χέρια κι ένα σκυλί στα πόδια της 5φ: σε 
μεγέθυνση: κλειδί, μελανοδοχείο, πέννα, 

ξύστρα, σφραγίδα, συνδετήρες 

--- 

22.Η ιστορία του γιου μου 
σ. 460-463 Frank John Αποσπάσματα 

βιβλίων  

Πατέρας περιγράφει τις εκδηλώσεις νοη-τικής 
υστέρησης του γιού & πώς αντιμετώ-πισαν την 

αρρώστια  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Παιδαγωγικό  --- 

23.Της μητέρας σ.463 Α.Θ. Διάφορα άρθρα  Το αληθινό νόημα της μητρότητας Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

Απ. Παύλος: «‘Όλα 
συγχωρούνται στη γυναίκα 
από τη στιγμή που θα γίνη 

μητέρα» 

24.Αθανάσιος 
Κονταργύρης σ.464 

Περδίκα Λ. Νίκη 
Μέλος του Δ.Σ. και της 

Εκτελεστικής 
Επιτροπής της 
ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. 

Μορφές  Σύντομη βιογραφία του εκλιπόντος  
Βιογραφία  

 
1φ: Α.Κ. 

--- 

25.Η Ελληνίδα στον 
κοινωνικό τομέα  

σ.465-466 
Δαράκη Πέπη  Κοινωνική πρόνοια  

Ιστορικό και δράσεις του Εθνικού Συμβουλίου 
Ελληνίδων, μέλους του Διεθνούς Συμβουλίου 

Γυναικών και οι ομιλίες της Εθνικής Πολιτικής 
Οργανώσεως Ελληνίδων 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

26.Μικρή συνέχεια στις 
διακοπές σ.466 Taisne Geneviéve Διάφορα άρθρα  Η εκπαίδευση του παι διού, ώστε να μπορεί να 

προφυλάσσει την υγεία του  Παιδαγωγικό  --- 

27.Το σχέδιο του παιδιού  
σ.467-469 

Νομικού Βάσω 
Από το βιβλίο της J. 

Boutonier 

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο 

Τα μηνύματα που στέλνουν οι ζωγραφιές των παιδιών 
στους ψυχολόγους 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
4φ: ζωγραφιές μικρών παιδιών με σύντομο 

σχολιασμό τους για τα μηνύματα που 
στέλνουν  

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
28.Το εργαστήριο έρχεται 

πρώτα σ.470-471 Μ.Κ. Μορφές «Η κυρία Παστέρ πρότυπο της ‘συζύγου του 
διανοουμένου’» 

Βιογραφία  
1φ: ο Παστέρ στην πολυθρόνα του  --- 

29.Η χαρά στη ζωή  
σ.472 Παπαγεωργίου Φανή  Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  
Η σημασία της χαράς για τη σωστή ανάπτυξη των 

παιδιών 
Παιδαγωγικό – Πνευματικής οικοδομής  

1φ: ένα χαμογελαστό κοριτσάκι Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Οι μεγαλύτερες αξίες 
της ζωής σας περιμένουν 

σ.473 
Kayser J. H. 

Διάφορα άρθρα – 
Για να διοργανώσετε 

τη ζωή σας  

Μυστικά κατάκτησης και διατήρησης της ευτυχίας 
και της επιτυχίας στη ζωή Πνευματικής οικοδομής 

«Γνώθι σαυτόν» 
 

Μαρκ. θ,23 «Πάντα δυνατά 
τω πιστεύοντι» 

31.Να ομολογήσω την 
αλήθεια ή όχι; - Μια 

απάντησις  
σ.474 

Νικόμαχος  Ψυχολογία της 
γυναίκας  

Προβληματισμός για τη σωστή αντιμετώπιση, 
διαφωνία με άποψη προηγούμενου τεύχους 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής 

«εις πολλά πταίομεν 
άπαντες» 

«εν καινότητι ζωής» 
«τα αρχαία παρήλθε, ιδού 

γέγονε καινά πάντα» 
32.Η εποχή μας και το 

παιδί  
σ.475-476 

Μπρεζάν Κ.Λ. 
Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο – Το 
σχολείο και το παιδί  

«...μια ομιλία του Κ.Μ. στη σχολή γονέων του 
‘Προτύπου Λυκείου Αθηνών’ σαν ένα δείγμα των 

παιδαγωγικών του κατευθύνσεων» 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ο Κάρολος Μπρεζάν στο γραφείο του  
--- 

33.Η βιβλιοθήκη του 
παιδιού σ.477 ΕΡΣΗ Η αισθητική του 

σπιτιού  Κατασκευή πάνινης παιδικής βιβλιοθήκης 

Επιμορφωτικό  
 

4σκ: υπνοδωμάτιο, βιβλιοθήκη και δύο 
παιδάκια, βιβλιοστάτης, γλάστρα 

--- 

34.Παίδια ξέρετε ότι... 
σ.478 --- Για τους μικρούς 

μας φίλους  
Τακτικές  καλής συμπεριφοράς, δοσμένες με 

παραδείγματα σε σκίτσα 

Παιδαγωγικό  
 

10 σκίτσα με αρνητικές συμπεριφορές 
που πρέπει να αποφεύγονται  

--- 

35.Μπορείτε ν’ 
αδυνατίσετε χωρίς 
κίνδυνο σ.479-480 

Α.Κ. Διάφορα άρθρα  Η σωστή διατροφή για χάσιμο βάρους Επιμορφωτικό – Ιατρικό  --- 

36.Η διαιτητική στην 
υπηρεσία της νοικοκυράς 

σ.479 
Η διαιτολόγος  Διάφορα άρθρα  Πίναξ εβδομαδιαίων μερίδων 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό  
 

1σκ: πίναξ εβδομαδιαίων μερίδων 
--- 

37.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
--- Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Αναγνώστρια ζητά να της αποσταλεί η εισήγηση του 
ψυχιάτρου Th. Bovet από τη Ζυρίχη, σε συνέδριο της 

Ιατρικής της Προσωπικότητας με θέμα “Έρως και 
αγάπη” 

Ενημερωτικό  --- 

38.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
--- Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Εκμυστηρεύσεις σε φιλικό πρόσωπο, που τελικά 

δημοσιοποιήθηκαν. Υποκρισία και κακία Συμβουλευτικό  --- 

39.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
--- Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Έφηβη ζητά συνταγή για να συνεννοηθεί με τους 

γονείς της Συμβουλευτικό  --- 

40.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
--- Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Νεαρή παντρεμένη μα λώνει διαρκώς με τον άντρα 
της και δεν βρί-σκει χαρά στο γάμο. Ο 

αρραβωνιαστικός της αναγνώστριας της ζητά να 
διακόψει τη φιλία τους 

Συμβουλευτικό  --- 

41.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
Β.Γ. Κουλούρα, Αιγίου Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; Αναζήτηση εργασίας από την επαρχία στην Αθήνα Συμβουλευτικό  --- 
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11ο (11) Τεύχος – Οκτώβριος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.28η Οκτωβρίου σ.481 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  Η κήρυξη του Β΄ΠΠ, η προσφορά των γυναικών Ιστορικό --- 

2.Στη συνέχιση του αγώνος  
σ.481 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Οι απαιτήσεις στον καιρό της ειρήνης και η αλλαγή της μορφής του 
αγώνα. Έκκληση στις γυναίκες να μην σπαταλούν χρόνο, δυνάμεις, 
προσόντα και ευκαιρίες, τη στιγμή που οι ανάγκες γύρω τους είναι 

τόσες πολλές 

Κοινωνικού προβληματισμού 
Αγιογραφική 
θεμελίωση 

(εγρήγορση) 

3.Εταιρεία Απροσάρμοστων Παιδιών 
σ.481 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  Το έργο και η προσφορά της Εταιρείας Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική 
θεμελίωση 

4.Τους ξεχάσαμε; σ.481-482 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Ένα χρόνο μετά το σεισμό αλλά οι ανάγκες πολλές και η βοήθεια 
φαίνεται να ελαττώθηκε Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική 

θεμελίωση 
5.Για τις νέες που σπουδάζουν στο 

εξωτερικό σ.482 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  Η καταξίωση των σπουδών με κοινωνική προσφορά Κοινωνικού προβληματισμού Αγιογραφική 

θεμελίωση 

6.Λέλα Καραραγιάννη σ.482-486 Μυγιάκη Αλκμήνη Γυναικείες μορφές 
μέσα στην ιστορία  Η ζωή και η προσφορά της Λ.Κ. στα χρόνια της κατοχής Ιστορικό – Πατριωτικό – 

Επετειακό – Βιογραφία   --- 

7.Άνδρος το δροσερό νησί μας  
σ.487-490 

Αγγελοπούλου 
Λίνα  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξίδεια  
Γνωριμία με την ιστορία και τις ομορφιές  Επιμορφωτικό  

5φ: τοποθεσίες του νησιού --- 

8.Στιγμιότυπα Πρόνοιας σ.491-492 Πολιτάκου Ν. Εύα Κοινωνική πρόνοια  Περιστατικά από το έργο της Χρ. Κοινωνικής Πρόνοιας Κοιν. πρόνοια Αγιογραφική 
θεμελίωση  

9.Η σχολική ετοιμασία σ.493-494 Stoppin Alzina Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Συμβουλές για την καθημερινή καλή προετοιμασία των παιδιών για το 
σχολείο – Για να διατηρήσουν την καλή του όψι/ Μια τακτοποιημένη 
ζωή/ Η εργασία και η ανάπαυσις/ Καλή διατροφή/ Καλή υγιεινή/ Τα 

ενδύματα/ Μερικές πρακτικές συμβουλές/ τα βιβλία  

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένα χαμογελαστός 
πιτσιρίκος 

--- 

10.Ένας καλός λόγος στην υπηρεσία 
της αγάπης σ.495-497 Ν.Ν.Δ. Κοινωνική πρόνοια Η παρηγοριά που πρόσφερε μια γυναίκα σ’ έναν άγνωστο. Κατάφερε να 

του δώσει κουράγιο και να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του Διδακτικό  Αγιογραφική 
θεμελίωση  

11.Ακρόπολις σ.497-498 Κεφαλληνιάδης 
Νίκος  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξίδεια  
Ξενάγηση στην Ακρόπολη των Αθηνών και την ιστορία της 

Επιμορφωτικό  
1φ: οι Καρυάτιδες  

1σκ: αναπαράστασις του 
Παρθενώνος υπό G. P. 

Stevens 

--- 

12.Μια επίσκεψις στον 
Ιατροπαιδαγωγικό σταθμό της Dr. 
Νικ Γουώλς στο Όσλο – Μια καλή 
παιδική ηλικία για όλα τα παιδιά 

σ.499-501 

Νομικού Β. Κοινωνική πρόνοια Ξενάγηση στον ιατροπαιδαγωγικό σταθμό του Όσλο 
Κοιν. πρόνοια  

7φ: παιδιά στο κέντρο κατά 
τη διάρκεια δραστηριοτήτων 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

13.Στη θάλασσα σ.502-503 Ρ.Α.Ν. Λογοτεχνία – 
Διηγήματα  Παιδικό παραμύθι 

Διδακτικό  
2σκ: ψάρια, κοχύλια και μια 

γοργόνα πάνω σε δελφίνι 
--- 

14.Από μια έκθεσι μαθήτριας 
γυμνασίου σ.503 Ε.Π. Διάφορα άρθρα  Η έκθεση μιας μαθήτριας, όπου εκφράζει το θαυμασμό και την 

ευγνωμοσύνη της για τη μητέρα και την προσφορά της  Διδακτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 
(τιμή στους 

γονείς) 

15.Μια αισιόδοξη μαμά σας ανοίγει 
την πόρτα της σ.504-507 

Μια αισιόδοξη 
μαμά  

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Μια μητέρα περιγράφει τη ζωή της, τις δυσκολίες της αλλά και τα 
μικρά μυστικά που της δίδαξε η ζωή 

Παιδαγωγικό - Διδακτικό  
1φ: νεαρή, περιποιημένη και 

χαμογελαστή γυναίκα με 
φόντο το τραπέζι μιας 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
κουζίνας 

16.Μέσα στο τούνελ  
σ.507 Richomme Agnés Διάφορα άρθρα – 

Μεταξύ μας 

Η καταφυγή ενός μικρού παιδιού στην αγκαλιά της μαμάς του όταν 
φοβήθηκε. Σκέψεις για την πάντα ανοιχτή αγκαλιά της μάνας και την 

καταφυγή των παιδιών σ’ αυτή 
Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

17.Ο όρκος του Αθηναίου εφήβου  
σ.508 

Πολυδ. Η΄ 105 -
Στοβ. 243,20-32 

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά  Οι αξίες της Αθηναϊκής πολιτείας, έτσι όπως φαίνονται στον όρκο Διδακτικό  

1φ: αρχαίο άγαλμα νέου  --- 

18.Στα σεισμόπληκτα νησιά μας – 
Αργοστόλι-Ληξούρι-Σάμη σ.509-511 Διαλέτη Ε. Κοινωνική πρόνοια Η πρόνοια για το παιδί – Η κατάσταση στα σεισμόπληκτα νησιά και οι 

ανάγκες που προκύπτουν  

2φ: προσεισμικές απόψεις 
του νησιού και 3φ: εικόνες 

μετά την καταστροφή 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

19.Ελάτε για λίγο στη θέσι του άλλου 
σ.511 Richomme Agnés Διάφορα άρθρα  Έξοδος από τον εγωισμό και κατανόηση στους άλλους, τα μέσα για 

αρμονική συμβίωση Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική 
θεμελίωση 

20.Την μάρκα σας, κύριε – 
Κυττώντας τη ζωή  

σ.512-513 
ΟΥΤΙΣ Διάφορα άρθρα  Τα άσχημα αισθήματα μιας γυναίκας, που εγκατέλειψε τον άντρα της 

και μετανιώνει 

Διδακτικό  
1σκ: ένα ζευγάρι 

παρακολουθεί την κίνηση 
στους δρόμους πίσω από ένα 

παράθυρο 

--- 

21.Η γυναίκα και μετριασμός των 
διαζυγίων εις Ηνωμένας Πολιτείας  

σ.513 

Πολυζωΐδης 
Γερμανός 

Ψυχολογία της 
γυναίκας  Η μείωση των διαζυγίων στις ΗΠΑ και τα αίτιά της Κοινωνικού προβληματισμού --- 

22.Μια γυναίκα θέλει να εργασθή 
σ.514-516 Α.Κ. Ψυχολογία της 

γυναίκας 

Η εκλογή επαγγέλματος/ Η προετοιμασία/ τα σχολεία/ Ο 
υπερβολικός ζήλος στην εργασία/ Η πρώτη εντύπωσις/ Ο δρόμος προς 

την επιτυχία/ Η αυτοπεποίθησις/ Η προσπάθεια/ Ο ζήλος προς την 
εργασία/ Η κατανόησις του περιβάλλοντος/ Η επωφελής διάθεσις του 

χρόνου/ Η φροντίδα για την καλήν υγεία 

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Πνευματικής οικοδομής 

1φ: νεαρή γυναίκα με 
ακουστικά και μικρόφωνο 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

23.Αγγελική Παναγιωτάτου Α΄ σ.517-
519 Τζάτζαρη Ματίνα Μορφές  Βιογραφία της Α.Π. Διδακτικό  --- 

24.Ιστοριούλες της ζωής σ.520 

Στεφανίδης Φ. 
Κων. 

Ορθοπεδικός – 
Χειρούργος  

Κοινωνική πρόνοια «Αφιερώνεται στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αναπήρων Παίδων 
που τη συγκινητική γιορτή της παρηκολούθησα τον περασμένο μήνα» Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική 

θεμελίωση 

25.Το σχέδιο του παιδιού βοηθός και 
σύμβουλος των γονέων – Αυτό που το 
παιδί σας δεν σας λέει, το ζωγραφίζει  

σ.521-523  

Νομικού Β. Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Τα μηνύματα που στέλνουν τα παιδιά, για την προσωπικότητα τους και 
τα προβλήματα, που τα απασχολούν, μέσα από τις ζωγραφιές τους 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

3σκ: ζωγραφιές παιδιών και 
σύντομος σχολιασμός των 

μηνυμάτων τους  

--- 

26.Ξέρετε να κάνετε το παιδί σας 
έναν καλό μαθητή;  

σ.523 
--- Γύρω στο παιδί  Τεστ για το πόσο καλά η μητέρα προετοιμάζει το παιδί για το σχολείο Παιδαγωγικό --- 

27.Η αποστολή του τύπου  
σ.524-525 Χριστοφίδης Δ.Α. 

Το Φροντιστήριο της 
Κοινωνικής 

Μορφώσεως της 
Ελληνίδος  

Η ελευθεροτυπία/ Καλή πίστις και ακρίβεια ειδήσεων/ Η αποστολή 
του τύπου 

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Επιμορφωτικό  --- 

28.Όταν ο άνεμος βογγάει  
σ.525 

Παπαγεωργίου 
Φανή  Ποίηση Το μίσος που αγριεύει την ψυχή Διδακτικό  Αγιογραφική 

θεμελίωση 

29.Για το νοικοκυριό του σπιτιού  
σ.526 ΕΡΣΗ Η αισθητική του 

σπιτιού  Κατασκευή θήκης για κουβαρίστρες, ώστε να μην μπερδεύονται  

Επιμορφωτικό 
5σκ: η κατασκευή βήμα-

βήμα  
1φ: το αποτέλεσμα  

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
30.Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;  

σ.527-528 Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας Η βοήθεια που βρήκε μια νέα από τις κυρίες του κύκλου Διδακτικό Αγιογραφική 

θεμελίωση 

31.Κουβεντούλες του Φθινοπώρου 
σ.528 

Παπαγεωργίου 
Φανή  

Διασκευή  
Διάφορα άρθρα  Έναρξη της νέας χρονιάς και επιστροφή στις συνηθισμένες ασχολίες, 

πρόγραμμα και προοπτική πνευματικής προκοπής  
Πνευματικής οικοδομής 

1σκ: ξερά φύλλα 
Αγιογραφική 
θεμελίωση  
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12ο (12) Τεύχος – Νοέμβριος 1954 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ο δεύτερος χρόνος  

σ.529 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η επέτειος ενός χρόνου του 
ΚτΕ. Απολογισμός και στόχοι Ενημερωτικό  --- 

2.Το ‘Σπίτι της Ελληνίδος’ 
σ.529 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Κέντρο Κοινωνικής Μορφώσεως 
της Ελληνίδος. Απολογισμός 

και προοπτικές  
Ενημερωτικό  --- 

3.Επιμόρφωσις σ.529 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Πρόταση για επιμόρφωση στις 
τελειόφοιτες γυμνασίου Κοινωνικού προβληματισμού --- 

4.‘Σχολικοί 
Συνεταιρισμοί’ σ.530 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Νέα έκδοση ομώνυμου βιβλίου  Ενημερωτικό  --- 

5.Ο επαγγελματικός 
προσανατολισμός σ.530 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ο Σ.Ε.Π. του υπουργείου 

Εργασίας Ενημερωτικό  --- 

6.Η έναρξις των ‘Φάρων’ 
σ.530 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ενημέρωση για την 

επαναλειτουργία των Φάρων Ενημερωτικό  --- 

7.Τα αντιβιοτικά 
φάρμακα σ.531-532 

Γερουλάνος 
Μαρίνος  

Καθηγητής του 
Πανεπιστημίου 
Ακαδημαϊκός 

Διάφορα άρθρα  Ιατρική ενημέρωση για τα 
αντιβιοτικά  Επιμορφωτικό – Ιατρικό  --- 

8.Από τα ψυχολογικά 
προβλήματα του 

κοριτσιού σ.533-534 

Κωτσοπούλου Β. 
Μαίρη 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Έκδοση του νέου βιβλίου για 
την εφηβεία  Ενημερωτικό  --- 

9.Προσκύνημα στο 
Αρκάδι σ.535-539 Τσιριμονάκη Μ. Διάφορα άρθρα  Γνωριμία και ξενάγηση στο 

Αρκάδι και την ιστορία του 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό  
2φ: η Μονή σήμερα  

4σκ: αγωνιστές   
--- 

10.Ο γάμος στα χρόνια 
μας  

σ.540-541 
Giroud Francoise Ψυχολογία της 

γυναίκας  
Ο σύγχρονος γάμος μέσα από 

την ιστορία ενός ζευγαριού Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Πίστις και έργα  
σ.541 

Canadian 
Churchman Διάφορα άρθρα Η απαραίτητη συνύπαρξη 

πίστης και έργων Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Αγγελική 
Παναγιωτάτου Β΄ σ.542-

543 
Τζάτζαρη Ματίνα  Μορφές  Συνέχεια της βιογραφίας της 

Α.Π. Διδακτικό – Ιστορικό  --- 

13.Νάξος το κατάφυτο 
νησί του Αιγαίου σ.544-

545 
Μ.Σ. 

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξίδεια  

Ξενάγηση στην ιστορία και τις 
ομορφιές του νησιού 

Επιμορφωτικό  
1φ: το γραφικό χωριό Φιλότι --- 

14.Σταμάτησε μια στιγμή 
σ.545 Légard S. Διάφορα άρθρα  

Η απορρόφηση από τις 
δουλειές και η ατροφία της 

ψυχής 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Ο Γαλάνης στην 
Αθήνα σ.546 --- 

Διάφορα άρθρα – 
Από την 

καλλιτεχνική 
κίνηση  

Η έκθεση του Δ.Γ. στην Αθήνα 

Ενημερωτικό  
1σκ: χαρακτικό 

προσωπογραφία του 
καλλιτέχνη αφιερωμένη στον 

ΚτΕ 

--- 

16.Η εσωτερική φωνή  
σ.547 

Danielou 
Madeleine Διάφορα άρθρα  

Η εσωτερική φωνή της 
συνειδήσεως ενάντια σε κάθε 

κακό 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

17.Πολύ καλά, 
ευχαριστώ... σ.547 Canadian War Cry Διάφορα άρθρα  

Η καλή κατάσταση της ψυχής, 
ακόμα κι αν το σώμα είναι 

ερείπιο   

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Το τελευταίο μήνυμα  
σ.548 Ράπτη Φ. Αννούλα  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Οι αναμνήσεις μιας γυναίκας, 
από τα παιδιά που έφευγαν για 

εκτέλεση στην κατοχή 

Ιστορικό  
1σκ: άντρας εκτελείται από 
στρατιώτες και μια σελίδα 

από ένα γράμμα στη μητέρα 
του  

--- 

19.Ένα χειρόγραφον 
ανεκτιμήτου αξίας  

σ.549 
--- 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  

Η ανεύρεση του παπύρου και η 
ιστορική του σπουδαιότητα  

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: δύο κομμάτια παπύρου 

με απόσπασμα κειμένου 

Ιωάν. ιη΄ 31-33 και 37-38: είπε νουν αυτοίς ο Πιλάτος˙ λάβετε 
αυτόν υμείς και κατά τον νόμον υμών κρίνατε αυτόν. είπον ουν 

αυτώ οι Ιουδαίοι˙ ημίν ουκ έξεστιν αποκτείναι ουδένα. Ίνα ο λόγος 
του Ιησού πληρωθή ον είπε σημαίνων ποίω θανάτω ήμελλεν 

αποθνήσκειν. εισήλθε νουν εις το πραιτώριον πάλιν ο Πιλάτος και 
εφώνησε τον Ιησούν και είπεν αυτώ˙ συ ει ο βασιλεύς των 

Ιουδαίων;... 
Είπεν ουν αυτώ ο Πιλάτος˙ ουκούν βασιλεύς ει συ; Απεκρίθη 

Ιησούς˙ συ λέγεις ότι βασιλεύς ειμι εγώ. εγώ εις τούτο γεγέννημαι 
και εις τούτο ελήλυθα εις τον κόσμον, ίνα μαρτυρήσω τη αληθεία. 

Πας ο ων εκ της αληθείας ακούει μου της φωνής. λέγει αυτώ ο 
Πιλάτος˙ τι εστιν αλήθεια; Και τούτο ειπών πάλιν εξήλθεν προς τους 
Ιουδαίους και λέγει αυτοίς˙ εγώ ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν αυτώ. 

20.Η γυναίκα φορέας 
ψυχικού πολιτισμού 

σ.550-551 
Δαράκη Πέπη Διάφορα άρθρα  

Η μεγάλη δύναμη και επιρροή 
της γυναίκας στον άντρα και τον 

κόσμο 
Επιμορφωτικό  --- 

21.Ο ρόλος της γυναίκας 
στον σύγχρονο 

ανθρωπισμό σ.551 
Δαράκη Πέπη Διάφορα άρθρα  Οι απαιτήσεις της εποχής και οι 

δυνατότητες των γυναικών  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

22.Από το έργον του 
Κέντρου Αποκαταστάσεως 

πολιτικών αναπήρων 
Ψυχικού  

σ.552-553 (σαλόνι) 

--- Κοινωνική 
πρόνοια  

Έργα κοινωνικής προνοίας στη 
χώρα μας – Πανελλήνιοι 

αθλητικοί αγώνες αναπήρων 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια 

 
4φ: ενδιαφέρουσες φάσεις 

από τους πανελληνίους 
αθλητικούς αγώνας των 
αναπήρων εις το στάδιο  

--- 

23.Elisabeth Leseur  
σ.554-555 Κροντήρη Σωτ. Μορφές  Βιογραφία της E.L. Πνευματικής οικοδομής  --- 

24.Μια επίσκεψις στο 
αρχαιολογικό μας 

μουσείο Α΄ σ.556-560 
Αγγελοπούλου Λίνα  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξίδια  

Ξενάγηση στο αρχαιολογικό 
μουσείο, τα εκθέματα και την 

ιστορία  

Επιμορφωτικό  
 

5φ: εκθέματα του μουσείου  
--- 

25.Όταν το παιδί 
εξακολουθή να 

‘βρέχεται’... σ.561 
Ridenour N. Γύρω στο παιδί  Η εκμάθηση της χρήσης 

τουαλέτας από τα νήπια  

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένα νήπιο μ’ ένα 
αρκουδάκι στα χέρια  

--- 

26.Φάροι σ.562 Ένας Φαροφύλακας  Κοινωνική 
πρόνοια  

Η εκμάθηση της χρήσης 
τουαλέτας από τα νήπια  

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένα νήπιο μ’ ένα 
αρκουδάκι στα χέρια  

--- 

27.Στον κήπο σ.563-564 Παπαγεωργίου Λογοτεχνία – Ενημέρωση και κάλεσμα για Ενημερωτικό  --- 
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Φανή  

Διασκευή  
Διήγημα  συμμετοχή στους Φάρους 1σκ: ένας φάρος που τον 

δέρνουν τα κύματα  

28.Μια επίσκεψις στο 
Λεπροκομείο Σάμου  

σ.564 
Ζαχαρίου Μαρία  Κοινωνική 

πρόνοια  

Προσφορά βοήθειας σ’ έναν 
περιθωριακό. Η συμπόνια που 

ζητά ο Χριστός 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1σκ: ένας γέρος κοιμάται σ’ 
ένα παγκάκι κάτω από ένα 
δέντρο κι φυσάει δυνατά – 

υπογραφή Μποστ  

Αγιογραφική θεμελίωση  

29.Η υιοθεσία εις τας 
Ηνωμ. Πολιτείας σ.565-

567 
--- Κοινωνική 

πρόνοια  
Ξενάγηση στους χώρους και τη 

ζωή του λεπροκομείου Κοινωνική πρόνοια  --- 

30.Η εκλαΐκευσις της 
ιατρικής σ.568 Α.Ρ. Διάφορα άρθρα  

Ενημέρωση για το θέμα. Η ζωή 
μιας οικογένειας με 
υιοθετημένα παιδιά 

Κοινωνική πρόνοια  
 

4φ: το ίδιο ζεύγος σε 
διάφορες οικογενειακές 
στιγμές με τα παιδιά του 

--- 

31.Θυσία και πόνος  
σ.568 Μ.Μ. Διάφορα άρθρα  Γενικές ιατρικές αρχές  Επιμορφωτικό  --- 

32.Η φυσιολογία του 
μουσικού έργου Γ΄ 
Ρυθμός σ.569-570 

Χαραλαμπίδης Κ. 
Μουσικός 

Διευθυντής του 
Πανεπιστημίου 

Αθηνών 

Γύρω στη μουσική  

Τα ερωτήματα και ο πόνος που 
γεννά ο ξαφνικός θάνατος της 

μητέρας κατά την ώρα του 
τοκετού  

Πνευματικού 
προβληματισμού   --- 

33.Εκθέσεις – Βιβλία  
σ.571 Καρδαρά Έφη  Καλλιτεχνική 

κίνηση  
Γενικές γνώσεις για το ρυθμό 

των μουσικών έργων Επιμορφωτικό  --- 

34.Φροντισμένα 
γεράματα σ.572-573 Β.Ν. Κοινωνική 

πρόνοια  
Εκθέσεις ζωγραφικής και 

Βιβλιοπαρουσίαση 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

1φ: ‘Ορέστεια’ του Αισχύλου 
στο θέατρο Ηρώδου του 

Αττικού  

--- 

35.Για την αισθητική του 
σπιτιού σ.574-575 ΕΡΣΗ Αισθητική του 

σπιτιού  Χειμωνιάτικη διακόσμηση 

Επιμορφωτικό  
 

3φ: ζεστές γωνιές με 
πολυθρόνες 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Προσμένοντας τα Χριστούγεννα 

σ.577 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Πνευματική προετοιμασία για τα Χριστούγεννα  Εορταστικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική 

θεμελίωση  
2.Η σπουδή της ψυχολογίας του 

παιδιού  
σ.577 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Νέα έκδοση Ενημερωτικό  --- 

3.Κι εμείς τι κάνομε;  
σ.577 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η κρατική μέριμνα για την οικογένεια στη Γαλλία και 

η αντίστοιχη έλλειψη στη χώρα μας Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

4.Παπούτσια στα παιδιά των χωριών 
μας  

σ.577 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Από τις δράσεις της Χριστιανικής Κοινωνικής 

Πρόνοιας  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική 
θεμελίωση 

5.Μια αξιέπαινη ενέργεια  
σ.577-578 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η εντολή της Εισαγγελίας Πρωτοδικών προς τα 
αστυνομικά σώματα για περιφρούρηση των νέων από 
τα άσεμνα αναγνώσματα και θεάματα και η αδυναμία 
ν’ αποφέρει αγαθά αποτελέσματα χωρίς τη συμβολή 

των γονέων 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Ενημερωτικό  --- 

6.Η ‘χαρά των παιδιών’ σ.578 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η ίδρυση του ομώνυμου Ιδρύματος προστασίας και 
θεραπείας καθυστερημένων παιδιών Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  --- 

7.Το αστέρι της Βηθλεέμ σ.578 Παπαγεωργίου Φανή  Ποίηση  Το αστέρι της Βηθλεέμ και η συνέχεια της ύπαρξης 
του στις καρδιές που έχουν γίνει φάτνη 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής – 
Εορταστικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

8.Δυο λόγια μια ευχή σ.579 Κροντήρη Σωτ. Διάφορα άρθρα  
Οι καθημερινές και οι εορταστικές ευχές και η 

φροντίδα ώστε αυτές να βγαίνουν από ζεστές καρδιές 
που συνδέονται με τον Χριστό 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής --- 

9.Μια επίσκεψις στο αρχαιολογικό 
μας μουσείο Β΄ - Κλασσική εποχή  

σ.581-585 
Αγγελοπούλου Λίνα  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξίδια  

Ι. Καλλιτέχναι και έργα: Φειδίας, Μύρων, 
Πολύκλειτος, Σκόπας  

ΙΙ. Αίθουσα κλασσικής τέχνης 

Επιμορφωτικό  
 

4φ: γλυπτά εκθέματα του μουσείου  
--- 

10.Το παιδί έχει ανάγκη τη μητέρα 
του σ.586-587 Délamar Edith Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

Η φροντίδα και η παρουσία της μητέρας για την άρτια 
και ολοκληρωμένη σωματική και πνευματική 

ανάπτυξη των παιδιών 

Επιμορφωτικό – Ιατρο-παιδαγωγικό 
1φ: νεαρή μητέρα με βρέφος στην 

αγκαλιά και νήπιο δίπλα της  
--- 

11.Γιαννιώτικα σκίτσα σ.588-590 Μ.Μ. 
Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξίδια  
Ταξίδι στη λίμνη των Ιωαννίνων και το Σπήλαιο 

Πατριδογνωσία  
1φ: σταλακτίτες από το εσωτερικό του 

σπηλαίου  
1σκ: Ηπειρώτικο αρχοντικό  

--- 

12.Η αληθινή μόρφωση σ.590-591 Παπαπαύλου Κλαίρη  Διάφορα άρθρα  

Η κοινωνική, πνευματική και ψυχική καλλιέργεια και 
η διαμόρφωση της προσωπικότητας που ξεκινά από 

τη μητέρα, συνεχίζεται από το σχολείο κι 
ολοκληρώνεται στη ζωή 

Πνευματικού προβληματισμού – 
Παιδαγωγικό  --- 

13.Το κορίτσι και η οικογένεια – 
Από τις απαντήσεις εις το 

διαγωνισμόν του ‘Κόσμου της 
Ελληνίδος’  
σ.592-593 

Μια Κρητικοπούλα  Ψυχολογία της 
γυναίκας  

Η έρευνα μιας αναγνώστριας σχετικά με τα 
προβλήματα της σύγχρονης νέας. Τα συμπεράσματά 

της  
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

14.Να σας πω την ιστορία μου;  
σ.594-595 Ράπτη Άννα Διάφορα άρθρα  

«Η αφήγησις...είναι η ομιλία της συνεργάτιδός 
μας...εις την εορταστικήν συγκέντρωσιν που εδόθη εις 

το Σπίτι της Ελληνίδος εις την πρώτην επέτειον της 
εκδόσεως του περιοδικού» 

Ενημερωτικό  
1σκ: δυο μανιτάρια  ---  

15. ...και μετά το ΛΟΓΟ!  Ράπτη Φ. Αννούλα  Διάφορα άρθρα  Η εκφώνηση ενός εορταστικού λόγου και η ευκολία Διδακτικό  --- 
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σ.596 του να παρασυρθεί κανείς από έπαρση  

16.Από το εκπαιδευτικό σύστημα 
στη Σουηδία  
σ.597-599 

Νομικού Βάσω  Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό σύστημα της 
Σουηδίας 

Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  
3φ: παιδιά εν ώρα μαθήματος μέσα 
στην τάξη και κατά τη διάρκεια του 

διαλείμματος στην αυλή 

--- 

17.Τι του έλειπε του Βασίλη  
σ.599 

Θεοφανοπούλου 
Χρυσούλα  Διάφορα άρθρα  

Η γνωριμία της σ μ’ έναν Ρώσο επιστάτη μιας 
αγροικίας, που ζούσε χωρίς συγγενείς σε μια χώρα 

άγνωστη και αυτό που του έλλειπε περισσότερο ήταν 
η επαφή του με την εκκλησία και τους ανθρώπους 

της 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής 
και προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(προσευχή και εν 
Χριστώ κοινωνία των 

αδελφών) 
 

«εν Χριστώ αδελφός» 

18.Διαλέξτε κάτι που θα του αρέση 
σ.600-601 Familial Digest Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

Πρακτικός οδηγός-κτάλογος που καταγράφει τις 
προτιμήσεις των παιδιών στο παιχνίδι και τα δώρα 

που του ταιριάζουν  

Παιδαγωγικό  
Σκίτσα με διάφορα παιχνίδια κι ένας 
πίνακας για το κατάλληλο παιχνίδι 

σύμφωνα με την  ηλικία και τα 
ενδιαφέροντά του κάθε παιδιού 

--- 

19.Όταν το παιδί εξακολουθή να 
θηλάζη το δάχτυλό του σ.602-603 Ridenour N. Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

Το θήλασμα του δακτύλου γενικά είναι αβλαβές/ Τα 
βρέφη έχουν μια φυσική ανάγκη να θηλάζουν/ Το 

θήλασμα ικανοποιεί άλλες ανάγκες για τα μεγαλύτερα 
παιδιά/ Το θήλασμα του δακτύλου φέρνει ένα 
μήνυμα/ Τρόποι για να χειριστούμε το ζήτημα  

Ψυχο-παιδαγωγικό 
 

1σκ: πιτσιρίκος με το δάχτυλο στο 
στόμα μπρος σ’ ένα παράθυρο   

--- 

20.«Κυρία, είσθε πλούσια;» σ.603 “Your Life” Διάφορα άρθρα  
Συνειδητοποίηση του πλούτου της με την εμφάνιση 
δυο μικρών, που ήρθαν να της ζητήσουν εφημερίδες 

και που τους έλλειπαν και τα βασικά   
Διδακτικό  --- 

21.Τα Χριστούγεννα της Ανθούλας 
σ.604-605 Ράπτη Φ. Αννούλα  Λογοτεχνία – 

Διήγημα   
1σκ: μια κοπελίτσα διαβάζει ένα 

γράμμα  

22.Κανεις δεν είναι ανίκανος για 
εργασία – Το Κέντρο 

Αποκαταστάσεως Πολιτικών 
Αναπήρων στο Ψυχικό σ.606-608 

Νομικού Βάσω Κοινωνική πρόνοια  Ιστορικό και σύγχρονη μορφή δράσεως και 
προσφοράς του Κ.Α.Π.Α.Ψ. Στόχοι και αποτελέσματα  

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό 
 

3φ: από τα εργαστήρια, τους 
εξωτερικούς χώρους του Κέντρου και 

μια έκθεση εργοχείρων  και 2φ: 
γράμματα αναπήρων που 

αποκαταστάθηκαν επαγγελματικά 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

(διακονία αναπήρων 
και εργασία όλων για 

τα προς το ζην) 

23.ΟΜΗΡΟΣ σ.609 

Όμηρος 
(Το κείμενο από τη 
στερεότυπη έκδοσι 

Οξφόρδης) 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  
Ο χωρισμός του Έκτορα και της Ανδρομάχης   Διδακτικό  --- 

24.Έργα κοινωνικής πρόνοιας στη 
χώρα μας σ.610-611 (σαλόνι) --- Κοινωνική πρόνοια  Φωτογραφίες από στιγμιότυπα κοινωνικής πρόνοιας Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  --- 

25.Κι εφέτος τα Χριστούγεννα σ.612 Θεοδωράκη Νανά  Διάφορα άρθρα  Ο πόνος της μάνας που περιμένει να επιστρέψει το 
παιδί της που της πήραν οι αντάρτες  Κοιν. προβληματισμού  --- 

26.Μια χαρά αλλά και μια έγνοια... 
σ.613 Κροντήρη Σωτ. Διάφορα άρθρα  Η υπερβολική μέριμνα για τα δώρα και η υπέρβασή 

της  

Πνευμ. προβληματισμού  
1σκ: χριστουγεννιάτικο δέντρο σε μαύρο 

στρόγγυλο φόντο  
--- 

27.Ένα καινούργιο νοσοκομείο 
σ.614 Β.Ν. Κοινωνική πρόνοια  

Παρουσιάζεται το καινούργιο νοσοκομείο της 
Στοκχόλμης με τους μικρούς θαλάμους για 4, 2 ή 1 

ασθενή κι όλες τις ανέσεις που παρέχει αλλά 

Κοινωνική πρόνοια  
 

2φ: θάλαμοι του νοσοκομείου με 
--- 
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στηλιτεύεται η ψυχρότητα με την οποία 

αντιμετωπίζονται συνήθως οι ασθενείς σ’ αυτές τις 
χώρες 

ασθενείς 

28.Τα δώρα σ.615 ΕΡΣΗ Αισθητική του 
σπιτιού Συσκευασία δώρων  

Επιμορφωτικό 
 

18σκ: τύλιγμα πακέτου και κατασκευή 
φιόγκου, βήμα-βήμα  

--- 

29. 25 Χαρές σ.616-617 Β.Κ. 
Διασκευή  Διάφορα άρθρα  

Παιδαγωγικές προτάσεις ώστε τα παιδιά να βοηθούν 
κατά τη διάρκεια των εορταστικών προετοιμασιών και 

να αισθάνονται ότι προσφέρουν  

Παιδαγωγικό  
 

2σκ: 2καμπανούλες κι ένα κοριτσάκι με 
φιόγκο στα μαλλιά 

13σκ: οι προτάσεις του κειμένου 
δοσμένες σε σκίτσα  

--- 

30.Σύγχρονες μεταμορφώσεις  
σ.618-619 

(Από το “France 
Magazine”) Διάφορα άρθρα  

Οι «Δημοκρατίες των παιδιών» στην Αμερική και το 
έργο του ιερέα Edward Flanagan, που έσωσε από την 

περιθεωροποίηση και την παραβατική ζωή 
εκατοντάδες παιδιά 

Κοινωνικού προβκηματισμού  Αγιογραφική 
θεμελίωση  

31.Η λευκή εκκλησία σ.619 Ζαχαρίου Μαρία  
Διασκευή  Διάφορα άρθρα  Η παιδική αθωότητα και η αναμονή των 

Χριστουγέννων  Πνευματικού προβληματισμού  --- 

32.Αυτός ο μουσαφίρης που 
περίμενες σ.620 Claudel Paul  Διάφορα άρθρα  

Ο επισκέπτης και ταυτόχρονα οικοδεσπότης του 
Ουρανού. Ο ουράνιος Πατέρας που περιμένει όλα 
Του τα πλάσματα να Τον υποδεχτολυν στην καρδιά 

τους 

Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική 
θεμελίωση  

33.Ξέρετε να γερνάτε; σ.620 Richomme Agnes  
Ψυχολογία της 

γυναίκας - Για σας 
κυρίες μου  

Τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου που ξέρνει να 
γερνά αλλά παραμένει πάντα νέος στην ψυχή  

Πνευματικής οικοδομής κα 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

34.Χριστουγεννιάτικες φουρτούνες – 
Λόγια καραβοκύρη σ.621 Μποτσέας Γ.Σ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  
Η αγωνία των ανθρώπων που περιμένουν τους δικούς 

τους 

Διδακτικό  
1σκ: ένας ναυτικός με καπέλο μέσα σε 

ανεμοθύελλα  

«... Οι Ουρανοί 
αγάλλονται... Χαίρει 

η φύσις όλη... Και επί 
γης Ειρήνη» 

35.Από τις επιστολές που μας 
στέλνουν σ. 622 

Δήμου Γ. 
Εφημέριος 

Σαρανταπόρου  

Αλληλογραφία 
αναγνωστών  

Αίτημα του ιερέα για οικονομικλη ενίσχυση εκ 
μέρους των αναγνωστών για την αναστήλωση της 

κατεστραμένης εκκλησίας 
Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  --- 

36.Από τις επιστολές που μας 
στέλνουν σ. 622 

Χατζηδάκης Ν.Ι. 
Χημικός  

Αλληλογραφία 
αναγνωστών  

Προσφορά βιβλίων για τη βιβλιόθηκη του «Σπιτιού 
της Ελληνίδος» Ενημερωτικό  --- 

37.Από τις επιστολές που μας 
στέλνουν σ. 622 

Ένας τακτικός και 
προσεκτικός 

αναγνώστης σας 

Αλληλογραφία 
αναγνωστών  

Πρόταση αναγνώστη για επιμόρφωση των κοριτσιών 
με τριετή μεταγυμνασική φοίτηση και κρατική 

επιχορήγηση 
Κοινωνικού προβληματισμού   

  Περιεχόμενα    
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1ο (14) Τεύχος – Ιανουάριος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Kαινούργιoς χρόνος 
σελ.1 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή 
του μηνός -

απόψεις 
Ευχές για τον καινούργιο χρόνο Διδακτικό Αγιογραφική Θεμελίωση 

Η πίστη και η ελπίδα δεμένες με την ύπαρξή μας 

2.Η έκθεσις του παιδικού 
βιβλίου 
σελ.1 

Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή 
του μηνός -

απόψεις 

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση παιδικού βιβλίου 
από το Κέντρο Κοινωνικής Μορφώσεως της Ελληνίδος Ενημερωτικό --- 

3.Η ραδιοφωνική μας 
εκπομπή σελ.1 

 
Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή 
του μηνός -

απόψεις 

Το δεκάλεπτο του Κέντρου κοινωνικής μορφώσεως της 
Ελληνίδας στο ραδιόφωνο Κοινωνικό --- 

4.Η προίκα στην εποχή 
μας σελ.2 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή 
του μηνός -

απόψεις 
Ο θεσμός της προίκας Κοινωνικό Αγιογραφική 

θεμελίωση 

5.Για να καταπολεμη-θή 
ο αναλφαβητι-σμός 

σελ.2 
Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή 
του μηνός -

απόψεις 
Η καταπολέμηση του αναλφαβητισμού στη χώρα Κοινωνικό Αγιογραφική Θεμελίωση 

Η μόρφωση ισάξια με την υλική τροφή 

6.Και σήμερα είναι 
Χριστούγεννα 

σελ.3 

Σωτηρία 
Κροντήρη 

Διάφορα 
άρθρα Το μήνυμα της γιορτής των Χριστουγέννων 

 
Διδακτικό-

ηθοπλαστικό 

Η πίστη συνοδεύεται από έργα και αγάπη. 
Τα Χριστούγεννα ανατέλλει ο «Ήλιος της Δικαιοσύνης» 

7.Μια βόλτα στα μαγαζιά 
σελ.4 

Genevieve 
Taisne 

Διάφορα 
άρθρα 

Προβληματισμοί  σχετικά με την μόδα και την επιλογή 
ρούχων και υφασμάτων. Επιμορφωτικό --- 

8.Το παιγνίδι μέσο για 
διάγνωση και θεραπεία 

σελ.5 

Ε. Ολιβιέρη 
“ Η ψυχολογική 

εξέτασις στο 
παιδί” 

Διάφορα 
άρθρα 

Το παιχνίδι μέσο διαγνώσεως και θεραπευτικής στην 
ψυχολογία των παιδιών Ψυχολογικό --- 

 
 

9.Χριστούγεννα στο 
Μοναστήρι 

της Φανερωμένης 
σελ.7 

 

Λίνα 
Αγγελοπούλου 

Τόποι 
τουριστικοί 

και 
αρχαιολογι 

κοί 

Περιγραφή του μοναστηριού της Φανερωμένης στη 
Σαλαμίνα. Ιστορικό της μονής, περιγραφή του περιβόλου, 

της αρχιτεκτονικής του ναού, των  αγιογραφιών. Με 
αφορμή την περιγραφή των τοιχογραφιών, απλή αναφορά 

σε ευαγγελικά γεγονότα, πρόσωπα, παραβολές και 
διηγήσεις. 

Επιμορφωτικό 

«Η γέννησή Σου Χριστέ ο Θεός ημών ανέτειλε τω κόσμω 
το φως το της γνώσεως» 

 
« Ούτος εστίν ον υμείς εσταυρώσατε» 

 
« Κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωσιν» 

10. 
Η προσευχή 
Του μαθητού 

 
Α. Σταυριανού 

Διάφορα 
άρθρα 

Η προσευχή σε σχολείο του Λονδίνου. 
Η ανάγκη της προσευχής για την παιδική ψυχή. 

Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό- 
Παιδαγωγικό. 

«…αφίετε τα παιδία 
έρχεσθαι προς με…» 

11.Σχολείο 
και παιδί . 

σελ.11 
Α. Χωρίτη Γύρω στο 

παιδί 
Η συμπεριφορά του παιδιού στο σχολείο και η 

παιδαγωγική στάση των ανηλίκων. Παιδαγωγικό Η αγάπη εκδηλώνεται με έργα και όχι με λόγια. 

12. Γέλιο και Χαμόγελο 
Σελ.12 Y. Estienne Διάφορα 

άρθρα 
Η αξία της καλής διάθεσης και των εκδηλώσεων της 

χαράς. Ηθοπλαστικό «Πάντοτε χαίρεσθε, εν παντί ευχαριστείτε» 
 

13.Ποιός θα μας 
συγχωρέσει; 

σελ.13 
F.Mauriac Διάφορα 

άρθρα Η λύτρωση της Θεικής συγχώρεσης Διδακτικό 
ηθοπλαστικό --- 

14. Σε σένα καλή μου 
φίλη 

σελ.14 

 
Κ.Σ 

Διάφορα 
άρθρα 

Ανοιχτή επιστολή προβληματισμού προς τις αναγνώ 
στριες Προβληματισμός σχετικά με τις δωρεές του Θεού, 

προς τον κάθε ένα μας προσωπικά. 
Ηθοπλαστικό Το πνεύμα του κειμένου αποπνέει Ευαγγελικές αλήθειες. 

15.Χριστουγεννιάτικες - Διάφορα Χριστουγεννιάτικες συνήθειες στη Σουηδία Επιμορφωτικό --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
συνήθειες 

σελ.14 
άρθρα 

16.Πιστεύω στον Άγιο 
Βασίλη 
σελ.15 

M.M. Dun Διάφορα 
άρθρα 

Ο μύθος της ύπαρξης του 
Αι Βασίλη όπως λέγεται στα παιδιά. Παιδαγωγικό 

Η σύνδεση της συνήθειας προσφοράς δώρων, ειδικά στα 
μικρά παιδιά, σχεδόν θεμελιώνεται βιβλικά. «…Τα 

Χριστούγεννα είναι η ημέρα που γεννήθηκε ο Χριστούλης 
κι’ ήρθαν οι Μάγοι και τούφεραν δώρα. Γι’ αυτό κι’ εμείς 
από αγάπη σ’ εκείνον δίνομε κάθε χρόνο δώρα όπως την 

ημέρα της Γεννήσεώς του 
17. Το νευρικό παιδί 

σελ.16 Elis. Hammer Γύρω στο 
παιδί 

Προτάσεις για την διαπαιδαγώγηση ενός νευρικού 
παιδιού Παιδαγωγικό --- 

18. Τα μόνιμα δόντια του 
παιδιού 
σελ.18 

 

Ε.Γεράκη Η υγιεινή του 
στόματος Οδοντιατρική ενημέρωση Ενημερωτικό --- 

19. Οι καμπάνες του 
Ναγκασάκι  

σελ.19 
Ε.Καρδάρα Διάφορα 

άρθρα 

Η ζωή και το έργο του Ιάπωνα ιατρού 
και συγγραφέα Paul Nagaï, που 

επέζησε από τον βομβαρδισμό του Ναγκασάκι. 

Επιμορφωτικό 
Ηθοπλαστικό 

«Να δώσω τη ζωή μου για να σώσω έναν συμπολτη μου , 
να μια θυσία» 

«Και  ο Λόγος σάρξ εγένετο» 
20. Το γκρέμισμα των 

Θεών 
σελ.20 

Οδ. Εξαρχάκη Ποιήματα Το συμβολικό και πραγματικό γκρέμισμα των θεών, των 
ειδώλων και η γέννηση του ενός και μοναδικού Θεού Διδακτικό «…χίλιοι θεοί πεθαίνουνε κι’ ένας θεός γεννιέται!» 

21. 
Η κεντημένη 
σακκουλίτσα 

σελ.21 

Α. Ράπτη Διάφορα 
άρθρα 

Ένα άρθρο που αναφέρεται στην μετανάστευση, με 
αφορμή παιδικές αναμνήσεις κι ένα φωτογραφικό 

άλμπουμ. 

Επιμορφωτικό 
Ηθοπλαστικό 

«…Κι’ η σταθερή σας απόφασις για μια καινούργια 
δημιουργία, δεν μπορεί παρά να είναι αρεστή στο 

Δημιουργό, που ευλογεί κάθε τι ως καλό και τίμιο. Και 
με τη βοήθειά Του και την προστασία Του, δεν μπορεί 

παρά, ο καινούργιος χρόνος, νάναι καλός κι 
ευτυχισμένος. …» 

22. Κουβέντες της 
Πρωτοχρονιάς σ.22 

Φανή 
Παπαγεωργίου 

(διασκευή) 

Διάφορα 
άρθρα Ευχές για τον καινούργιο χρόνο Ηθοπλαστικό --- 

23. 
Τα σύγχρονα κορίτσια 

σελ.23 
Π. Δαράκη Ψυχολογία 

της γυναίκας 

Οι δύο τύποι γυναικών: 
Της εργαζόμενης χειραφετημένης γυναίκας και ο τύπος 

της νοικοκυράς 
Ηθοπλαστικό --- 

24.  Έκθεσις Παιδικού 
Βιβλίου 
σελ.25 

Μ.Β.Κ 
Από τη ζωή 
του μηνός -

απόψεις 

Ενημέρωση και προβολή της εκθέσεως παιδικού βιβλίου 
που οργάνωσε το Κέντρο κοινωνικής Μορφώσεως της 

Ελληνίδος 
Ενημερωτικό --- 

25. 
Ο γυρισμός 

σελ.26 
Α. Φραγκούλη Λογοτεχνία 

διηγήματα 

Προσωποποιημένη η Ελλάδα, μιλά, στη γυναίκα που 
επιστρέφει στην πατρίδα της, για τις πληγές της και τα 

βάσανά της, κάνοντας μια σύντομη αναφορά στην ιστορία 
της. 

Διδακτικό --- 

26. Στοχασμοί 
σελ.28 Κ.Σ Διάφορα 

άρθρα Στοχασμοί σχετικά με την αιωνιότητα Ηθοπλαστικό --- 

27.Επίσκεψις στην Πάτμο 
σελ.29 Μαρ. Γεωργαντή 

Τόποι 
τουριστικοί 

και 
αρχαιολογι- 

κοί 

Περιγραφή του νησιού της Πάτμου και των 
προσκυνημάτων του. Ενημερωτικό 

… «…Μια σχισμάδα του βράχου-μας δείχνουν-είναι η 
σχισμάδα απ’ όπου βγήκε η φωνή-τη στιγμή που 

οραματίσθηκε τον Θεό «καθήμενον επί του θρόνου Του»-
και τον πρόσταξε η φωνή αυτή «να γράψη το βιβλίον του 

και να το πέμψη εις τας επτά εκκλησίας»…» 

28. Φάροι σ.32 Ένας 
φαροφύλακας 

Κοινωνική 
πρόνοια 

Η ιερότητα του γάμου και η δυστυχία που προκαλεί το 
διαζύγιο. Κοινωνικό …η αγάπη «ουδέποτε εκπίπτει». 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
29. Χρειάζεται ένα θαύμα 

σ.33 
Hope Shelley 

Miller 
Γύρω στο 

παιδί 
Οι περιπέτειες ενός πατέρα, όταν έμεινε μόνος με τα 

μικρά παιδιά του, για ένα Σαββατοκύριακο. Κοινωνικό --- 

30. Κατερινούλα σ.37 Μ. Ζαχαρίου Λογοτεχνία 
διηγήματα 

Η ζωή της Κ, που υποφέρει από τον αλκοολισμό του 
πατέρα της και τη στέρηση της δυνατότητας να 

σπουδάσει, αλλάζει μετά τη γνωριμία της με μια 
δασκάλα, που της ενέπνευσε πίστη κι έδωσε νόημα στην 

ύπαρξή της. 

Κοινωνικό --- 

31.Αν μπορείς 
σελ.39 Ρ. Κίπλιγκ Ποιήματα 

Ελεύθερη απόδοση του ποιήματος του Κίπλιγκ που 
σκιαγραφεί τον συγκροτημένο άνθρωπο και τις ψυχικές 
δυνάμεις που τον χαρακτηρίζουν και τον κοσμούν, τόσο 

στη διάρκεια της ευτυχίας, όσο και μπροστά στην 
καταστροφή και τη δυστυχία. 

Διδακτικό --- 

32. 
Το έργο των κοινωνικών 

εργατών 
σελ.40 

Ν. Δομεστίνη Κοινωνική 
πρόνοια 

Η αποστολή των κοινωνικών εργατών να βοηθούν υλικά 
και ψυχικά τον συνάνθρωπό τους Κοινωνικό --- 

33. 
Η τελευταία λέξη της 
τεχνικής τελειότητος 

σελ.41 

Βάσω Νομικού Διάφορα 
άρθρα Η δημιουργία και η εξέλιξη της εταιρίας L.M.Ericson Ενημερωτικό --- 

34. 
Το σημάδι 

σελ.45 
G.Duhamelet Λογοτεχνία 

διηγήματα Χριστουγεννιάτικο διήγημα Κοινωνικό --- 

35.Ποθείς καμμιά φορά 
να είσαι μόνη; 

σελ.46 
M.de Courten Διάφορα 

άρθρα Η αξία της συγκέντρωσης και της μοναξιάς Κοινωνικό --- 

36. 
Κριτική συναυλιών 

σελ.47 
Κ.Χ 

Από την 
καλλιτεχνι-κή 
μας κίνηση 

Κριτικές σε τρείς μουσικές εκδηλώσεις Ενημερωτικό --- 

37. 
Τι μπορούμε να κάνουμε 

για σας 
σελ.48 

- 

Τι μπορούμε 
να κάνουμε 

για σας 
σελ 

Προβλήματα αναγνωστών και απαντήσεις σε αυτά Κοινωνικό --- 
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1ο (15) Τεύχος – Φεβρουάριος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. Στη γιορτή της 
μητέρας σελ.49 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός -απόψεις 
Αναφορά στον εορτασμό της γιορτής της μητέρας κατά την ημέρα της 

Υπαπαντής. Διδακτικό --- 

2.Το άτι 
σελ.50 Ιωάννη Πολέμη Ποήματα Αναφορά στη στενή και τεθλιμμένη οδό που καλούνται να βαδίσουν οι 

λίγοι και εκλεκτοί, πιστοί ακόλουθοι του Χριστού Διδακτικό 

«…οι πλατειές στράτες έγιναν για τον πολύ 
σωρό,/όμως οι λίγοι, οι διαλεχτοί, 

παίρνουν το μονοπάτι/μηδέ ψηφούν στο 
διάβα των τ’ αγκάθι το ξερό.». 

3.Παραμύθι σε έναν ξένο 
σελ.51 

Πιπίτσα 
Κουμανταρέα 

Λογοτεχνία 
Διηγήματα Σκηνές από την ημέρα των Θεοφανείων Ηθοπλαστικό 

«Σήμερον η αχλύς του κόσμου καθαίρεται 
τη επιφανεία του Θεού ημών» 

«Σήμερον τα άνω τοις κάτω συνεορτάζει 
και τα κάτω τοις άνω συνομιλεί» 

4. Ο Ρουσσώ για την 
αλήθεια 
σελ.53 

Τζέλλυ 
Γεροντοπούλου 

Διάφορα 
άρθρα 

Σύντομη βιογραφία του Jean Jacques Rousseau και παρουσίαση 
αποσπάσματος από ένα έργο του, όπου μέσα από δαιδαλώδεις 

συλλογισμούς πραγματεύεται το θέμα της αλήθειας και του ψεύδους. 
Επιμορφωτικό --- 

5.Γράμματα σ’ένα νέο 
ποιητή 
σελ.56 

Rainer Maria 
Rilke 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Αποσπάσματα σχετικά με την εσωτερική πορεία του ανθρώπου, τη 
σχέση του με το Θεό,τη φύση της γυναίκας. 

Διδακτικό-
ηθοπλαστικό --- 

6.Πιασμένοι από το χέρι 
σελ.57 Διασκευή Σ.Κ. Διάφορα 

άρθρα 
Άρθρο σχετικό με το ρομαντισμό, που κρατάει ζωντανό το ενδιαφέρον 

στο γάμο Κοινωνικό 

«…Θέλουν και οι άνδρες λίγο ρομάντζο 
στη ζωή τους. Το θέλουν όμως όταν το 
θέλουν. Για κείνους ισχύει το: “καιρός 

παντί πράγματι”…» 

7. Ένα βάζο με λουλούδι 
σελ.59 

Wynne Ambrose 
(Διασκευή: Δ.Β.) 

Λογοτεχνία 
Διηγήματα 

Η ιστορία ενός φτωχού κοριτσιού που την τελευταία στιγμή 
καταστρέφονται οι ετοιμασίες της για τη συμμετοχή της σ’ ένα 

διαγωνισμό λουλουδιών. Η ίδια όμως συνεχίζει να φέρεται με καλοσύνη 
κι αγάπη στους γύρω της και τελικά ο Θεός την ανταμοίβει. 

Διδακτικό-
ηθοπλαστικό --- 

8.Η εποχή μας και η 
ψυχή 
σελ.62 

Φ. Παπαγεωργίου Διάφορα άρθρα 
Προβληματισμός για το ποια θέση μπορεί να έχουν οι αξίες του 

χριστιανισμού και η πίστη σε μια εποχή υλιστική, που προσπαθεί να 
αγνοήσει την ψυχή. 

Διδακτικό-
ηθοπλαστικό --- 

9.Πρέπει οι εργαζόμενες 
μητέρες να σταματήσουν 

την εργασία τους; 
σελ.63 

Ethel S. Beer Επιστημονι- 
κά και ιατρικά Προβληματισμός γύρω από το θέμα της εργασίας της μητέρας 

 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 
--- 

10. 
Η δυστυχία κρίνει τον 

κόσμο 
σελ.65 

 

Αββά Πιέρ Κοινωνική 
πρόνοια 

Με αφορμή το έργο του αββά Πιέρ για τη στέγαση των αστέγων της 
Γαλλίας, αναφορά σε ανάλογες κινήσεις σε Ινδία και Ηνωμένες 

Πολιτείες, για την κάλυψη των αναγκών των ακτημόνων και των αστέγων 
αντίστοιχα. Τέλος, αναφορά στο πρόβλημα της «λαϊκής στέγης» στην 

Ελλάδα 

Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό --- 

11. Σε σένα καλή μου 
φίλη 

σελ.67 
Κατερίνα Διάφορα άρθρα Παρουσίαση του προφίλ και των χαρακτηριστικών της σύγχρονης, 

πιστής γυναίκας, που είναι νοικοκυρά, σύζυγος και μητέρα. Ηθοπλαστικό --- 

12. 
Το Δώρο του Αη Βασίλη 

σελ.68 
Αη Βασίλης Κοινωνική 

πρόνοια 

Η εμπειρία ενός ανώνυμου χριστιανού, που είχε την ευκαιρία να ντυθεί 
αη Βασίλης, με την κόκκινη φορεσιά και τις άσπρες γούνες, και να 
λάβει μέρος σε μια χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδάκια του 

Ασκληπιείου Βούλας. 

Κοινωνικό 
 --- 
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13. Επίκαιρα 

Προβλήματα Αγωγής 
σελ.68 

Gabriel Rauch Γύρω στο παιδί Προβληματισμός γύρω από το πνεύμα ανεξαρτησίας των νέων. Διδακτικό 
ηθοπλαστικό --- 

 
 

14. Ευτυχία Καλύβα 
σελ.69 

 

 
 

Χρ. Ν. 
Θεοφανοπού 

λου 

 
 
 

Μορφές 

 
Σύντομη αναφορά στο θάνατο της Ευτυχίας Καλύβα, η οποία 

προκειμένου να σώσει τα μικρότερα αδέλφια της από το παιδομάζωμα, 
τον καιρό του εμφυλίου πολέμου, «…διέτρεξε βουνά ολόκληρα μεσ’ την 

παγωνιά του χειμώνα, με τα’ αδέλφια της στον ώμο, ψάχνοντας μια 
στρατιωτική μονάδα, για να τα γλιτώση από το φριχτό παιδομάζωμα…». 

Ηθοπλαστικό  
--- 

15. Σοφοκλής Αντιγόνη 
στ. 449-462 

σελ.70 

Σοφοκλής 
Από την 

πνευματική μας 
κληρονομιά 

Εισαγωγικά σχόλια για τον τραγικό ποιητή, το έργο του και την εποχή 
του κι ένα απόσπασμα από την Αντιγόνη, στο οποίο η ηρωίδα, 

αψηφώντας τους νόμους του άρχοντα θείου της, εξηγεί την επιλογή της 
να ακολουθήσει τους άγραφους νόμους των θεών. 

Ηθοπλαστικό --- 

16. Μια εποχή 
σελ.71 Ούτις Κοιτώντας τη ζωή 

Με αφορμή την επίσκεψη στο σπίτι μιας ηλικιωμένης καλλιτέχνιδας, η 
οποία στο μεταξύ έχει πεθάνει, διατυπώνονται σκέψεις για την πορεία 

ζωής του ανθρώπου, που δε γνωρίζει το Χριστό, παρά μόνο στα 
τελευταία του. 

Διδακτικό --- 

 
17. Γνωρίζετε τη χώρα 

σας 
σελ.72 

 

 
- 

 
Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογι 

κοί 

Φωτογραφικό σταυρόλεξο, όπου παρουσιάζονται διάφορα μέρη της 
Ελλάδας. Ενημερωτικό  

--- 

18. 
Η Αργυρού 

λα ετοιμάζει το μαργαρι 
τάρι της 
σελ.74 

 
 

Α. Μυγιάκη Λογοτεχνία 
διηγήματα 

Η ιστορία μιας φοιτήτριας που πίστευε πως η απόκτηση του πτυχίου 
και εύρεση εργασίας ήταν ικανά για να την κάνουν ευτυχισμένη. Όταν 

ήρθε αντιμέτωπη με τα προβλήματα 
της αληθινής ζωής, κατάλαβε ότι μέσα από τον πόνο ετοιμάζει το 

μαργαριτάρι, το θησαυρό της ψυχής της. 

Διδακτικό --- 

19.Η καλή συμπεριφορά 
στο γάμο 
σελ.76 

 

C. R. Adams Γυναικεία θέματα Ένας οδηγός καλής συμπεριφοράς στο γάμο. Αν αλλάξει και προσέξει η 
γυναίκα, αυτό θα επηρεάσει θετικά και τη συμπεριφορά του άντρα της. Ηθοπλαστικό --- 

20. Συνέντευξις μ’ ένα 
μικροσκοπικό καλλι 

τέχνη 
σελ.77 

Άννα Λευκαδίτη Διάφορα άρθρα Συνέντευξη μ’ ένα 12χρονο πιανίστα, από το Τελ Αβίβ, που ήδη κάνει 
διεθνή καριέρα. Ενημερωτικό --- 

21 Η δε γυνή 
σελ.79 Α. Ράπτη Γυναικεία θέματα Άρθρο με αφορμή την ακολουθία του γάμου. Ερμηνεία του τι σημαίνει 

το «…ίνα φοβήται» για τη σύγχρονη γυναίκα. Διδακτικό «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα» 

22. Πίσω απ’ αυτή την 
πόρτα 
σελ.80 

G. Susini Λογοτεχνία 
διηγήματα 

Η ιστορία ενός μοντέρνου ζευγαριού που έχουν ένα μικρό κοριτσάκι. Η 
σχέση τους είναι διαταραγμένη. Η μικρή γίνεται μάρτυρας όλων των 

καυγάδων των γονιών της και φεύγει από το σπίτι. Τότε εκτιμάνε αυτά 
που έχουν και αλλάζουν τρόπο σκέψης και ζωής. 

Ηθοπλαστικό --- 

23.Το κορίτσι και η Θέτις Λυκομήδου Ψυχολογία της Συμπεράσματα από την αλληλογραφία με νεαρές αναγνώστριες, σχετικά Διδακτικό --- 



59 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
οικογένεια 

σελ.83 
γυναίκας με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα κορίτσια στις 

σχέσεις τους με την οικογένειά τους. 
Ηθοπλαστικό 

24.  Η κατακτητική 
δύναμις των πεποιθή 

σεων 
σελ.84 

Φ.Π. Διάφορα άρθρα 

Σκέψεις γύρω από τα αίτια της δυσπραγίας και της αποτυχίας της 
δράσης μιας μερίδας κοινωνικών εργατών. Προσπάθεια αναθέρμανσης 

και επαναπροσδιορισμού των κινήτρων των χριστιανών κοινωνικών 
εργατών. 

Διδακτικό 
Ηθοπλαστικό --- 

25. Το θαύμα στην πόλη 
των λεπρών 

σελ.85 
 

Betty Martin 
Λογοτεχνία 
μυθιστόρη 

μα 

Αφήγηση, σε πρώτο πρόσωπο, της περιπέτειας υγείας μιας 19χρονης, 
που νόσησε από λέπρα. Η ιστορία εκτυλίσσεται στη Νέα Ορλεάνη των 

Η.Π.Α. στις αρχές του 20ου αιώνα (1928). 
Ηθοπλαστικό --- 

26.Η πεταλού 
δα και το παιδάκι 

σελ.88 
P.A.N. 

Λογοτεχνία 
παιδικά 

διηγήματα 
Αφήγημα για το σεβασμό και την αγάπη στη φύση Ηθοπλαστικό --- 

27. Η Καντάτα 
σελ.89 Κ. Χαραλαμπίδης Γύρω στη 

Μουσική 

Μια εισαγωγική ενημέρωση για τα ιστορικά στοιχεία του μουσικού 
είδους της «Καντάτα» και στη συνέχεια ανάλυση της Καντάτα αριθ. 85 

και αριθ. 57 του Μπαχ. 
Ενημερωτικό 

«…και από τα κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον. 
Το γεγονός ότι παρουσιάζεται αμέσως ο 

Χριστός ως “Καλός Ποιμήν” χωρίς 
φωνητικούς εξωραϊσμούς …». 

«…Στο τέλος ο Χορός διακηρύττει την 
πεποίθησι των προβάτων: “Βοσκό μου έχω 
το Χριστό και δεν θα φοβηθώ των εχθρών 

τα βέλη”…». 
«…Στην 1η άρια ο Ιησούς απευθύνει στην 
ψυχή τον συνήθη χαιρετισμό της ειρήνης. 
“Χαίρε ψυχή … που πονάς και υποφέρεις 

… ήρθα να σε λυτρώσω”…». Παρουσιάζεται 
ο Χριστός Λυτρωτής. 

28. Αν σβύσουν οι Φάροι 
σελ.90 

Φανή 
Παπαγεωργίου Ποιήματα Μεταφορική αναφορά στα φώτα του ανθρώπου (φάροι) και της φύσης 

(φεγγάρι, άστρα) με σαφή υπαινιγμό στη σοφία του κόσμου. Διδακτικό «Απ’ Αυτόν που είναι η Αλήθεια, είναι η 
Ζωή και η Οδός.» 

29. Μία επιτυχία του 
γυναικείου 

ομίλου «Ένωσις και 
κοινωνική δράσις» 

σελ.91 
 

Πέπη Λ. Δαράκη Κοινωνική 
πρόνοια 

Παρουσίαση του έργου του γυναικείου ομίλου στα παιδιά του Δημοσίου 
Ψυχιατρείου. 

Διδακτικό 
Ηθοπλαστικό Και … ο δίδων πάντοτε λαμβάνει». 

30. Μητρική Αγάπη 
σελ.92 Agnes Richomme Γυναικεία θέματα 

Περιγραφή ενός ταξιδιού με τραίνο, στο οποίο μια μητέρα και 
παρατηρεί πώς φροντίζει και υπομένει την ταλαιπωρία του ταξιδιού και 

τις ταλαιπωρίες που υφίσταται εξαιτίας του παιδιού της. Ύμνος στην 
μητρική αγάπη. 

 
 

Διδακτικό 
--- 

31. 
Κ. Κρυστάλλης 

σελ.93 
Σ.Λυτζέρη Μορφές 

Σύντομη και επιλεκτική παρουσίαση έργων του ποιητή Κ. Κρυστάλλη, 
μέσα από τα οποία φαίνεται η αγάπη του για την ιδιαίτερη πατρίδα του 

αλλά και η προσωπικότη 
τα του ποιητή. 

Ενημερωτικό --- 

32. Υπάρχει τίποτα πιο 
εύκολο απ’ το να 

φτειάξετε μόνη σας ένα 
ψάθινο αμπαζούρ; 

σελ.94 

Έρση Για την αισθητική 
του σπιτιού 

Οδηγίες για την κατασκευή ενός ψάθινου αμπαζούρ, με αφορμή το 
τέλος της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων Ενημερωτικό --- 
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1. Με τη σκέψι στο 1821 

σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός -απόψεις Ο Μάρτης μήνας της ελευθερίας. Η διπλή γιορτή της 25ης Μαρτίου. Διδακτικό - 

2. Όταν το κορίτσι δεν έχη 
προίκα σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός -απόψεις Ο ρόλος του σύγχρονου κοριτσιού στην κοινωνία. Κοινωνικό - 

3. Τασία Θεοφιλάκη σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός -απόψεις Η προσωπικότητα της γιατρού Τασίας Θεοφιλάκη Κοινωνικό - 

4. Αι Ελληνίδες εξωτερικού 
απαντούν σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός -απόψεις Το κοινωνικό έργο ελληνίδων του εξωτερικού. Ιδιαίτερη αναφορά στα ορφανά της Κοζάνης. Κοινωνικό - 

5. «Η ψυχολογική εξέτασις 
του παιδιού» σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός -απόψεις Αναφορά στο βιβλίο «Η ψυχολογική εξέτασις του παιδιού» της Ε.Ολιβιέρη. Επιμορφωτικό  
--- 

6. Η ύλη του περιοδικού 
μας σ.98 Μ.Β.Κ. Διάφορα 

άρθρα Προβληματισμός γύρω από την ύλη του περιοδικού. 
 

Επιμορφωτικό 
 

--- 

7. Από τα 
«Απομνημονεύματα του 

Μακρυγιάννη» 
σελ.98 

Μακρυγιάννης Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η περιπέτεια της γέννησης του Μακρυγιάννη. Η φυγή της οικογένειάς του  Για τον φόβο των 
Τούρκων του Αλήπασα. Επιμορφωτικό --- 

8. Ιωάννης Καποδίστριας 
σ.99 Λ.Αγγελοπούλου Μορφές Η ζωή του Ι.Καποδίστρια Επιμορφωτικό --- 

9. Στη μνήμη τους 
σ.105 

 
 
 

Α. Ράπτη 
 
 

 
 

Μορφές 
 
 

Δύο ιστορίες από το 1821. 
Η πρώτη αφορά στην προσφορά μιας Σμυρνιάς: το εξαιρετικό κέντημα με τη μορφή της 

Παναγίας ,το μόνο που διασώθηκε τρείς φορές από θαύμα. 
Η δεύτερη την ιστορία της Κυριακής Ναύτη: της μόνης γυναίκας που έγινε μέλος της 

Φιλικής Εταιρίας. 

Επιμορφωτικό – 
Ιστορικό  --- 

10. Ελευθερία  
σ.108 Ουρ. Διωματάρη Διάφορα άρθρα H αξία της εθνικής ελευθερίας και ανεξαρτησίας ενός λαού. Διδακτικό – 

Ηθοπλαστικό --- 

11. Η Προσευχή του Διάκου 
σ.110 

 
Αρ .Βαλαωρίτη Ποιήματα Η προσευχή του Διάκου πριν τον θάνατό του. Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 

12. 
Στις Θερμοπύλες σ.110 Κ. Παλαμά Ποιήματα Η θυσία του Λεωνίδα με τους τριακόσιους στις Θερμοπύλες. Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 

13. 
Στο λόρδο Μπάϋρον σ.110 Στ. Μύρτα Ποιήματα Αναφορά στην ποίηση του Λόρδου Μπαυρον Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 

14. Ο σαλπιγκτής σ.111 
 

Γ. Αθάνας 
 

 
Ποιήματα 

 
Τιμή στο νεκρό σαλπιγκτή του πολέμου Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 

15. Ο θάνατος του Μπάϋρον 
σ.111 Γ. Δροσίνη Ποιήματα Ωδή στο θάνατο του λόρδου Μπάυρον Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 

16. Πειθαρχία σ.111 Κ. Παλαμά Ποιήματα Ωδή στις αρετές της Αλήθειας, Ταπεινωσύνης,Γνώσης,Υπακοής. Διδακτκό – 
Ιστορικό  --- 

17. Ο χορός του Ζαλόγγου 
σ.111 Χρ. Βερλέντης Ποιήματα Ωδή στη θυσία των Σουλιωτισσών στο Ζάλογγο. Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 

18. Τώρα αξίζει να ζήσω 
σ.112 Σ. Λυντζέρη Διάφορα άρθρα Ο ενθουσιασμός και η συμμετοχή ενός νέου στην επανάσταση του 1821. Διδακτκό – 

Ιστορικό  --- 
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19. Προφήτης Ηλίας 
σ.113 

Λ. Βύρωνος 
(Δ.Γεροντόπου 

λος) 
Διάφορα άρθρα Περιγραφή της Μονής Ζίτσης και του τοπίου που την περιβάλλει. Επιμορφωτικό  

--- 

20. 
100 χρόνια νεώτερης τέχνης 

σελ.114 

Ζ. Μαμαλάκη 
Φόνσου Διάφορα άρθρα Αναφορά στις τάσεις της τέχνης τον τελευταίο αιώνα Επιμορφωτικό --- 

21. 
Ας μη μας ενδιαφέρει η 

ηλικία σ.117 

Γερμανός 
Πολυζωΐδης 

Επίσκοπος Νύσσης 
Διάφορα άρθρα Η αξιοποίηση του χρόνου και ο παράγοντας ηλικία στις δραστηριότητες του. Ηθοπλαστικό --- 

22. 
Ρήγας Φεραίος σ.118 Μ.Μ. 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά 
Η ζωή και δράση το Ρήγα Φεραίου Επιμορφωτικό --- 

23.Άνθιμος Γαζής σ.122 Κ. Νησιώτης Μορφές Η ζωή και δράση του Άνθιμου Γαζή Επιμορφωτικό --- 
24.Η θέσις της γυναίκας στη 

σημερινή κοινωνία και οι 
νευροψυχικές αντιδράσεις 

της 
Σελ.126 

Πέπη Δαράκη Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Συνέντευξη με το Διευθυντή της Νευρολογικής Κλινικής, Επιμελητή του Δημοσίου 
Ψυχιατρείου, κ. Ιωάννη Νικολετσόπουλο, Νευρολόγο-Ψυχίατρο, σχετικά με το θέμα των 

νευροψυχικών αντιδράσεων της σύγχρονης γυναίκας. 
Επιμορφωτικό --- 

25.Εφιάλτης 
σελ.127 Ρ.Α.Ν Διάφορα άρθρα Ο πόνος και η απομάκρυνση από τη χαρά Διδακτικό --- 

26. Πώς ν’ απαντούμε στα 
ατέλειωτα «Γιατί» των 

παιδιών μας 
σελ.128. 

Grant Mackenzie Γύρω στο παιδί Άρθρο σχετικά με τον τρόπο που οι γονείς μπορούν να χειρίζονται την περιέργεια των 
παιδιών Ηθοπλαστικό --- 

27. Γενναιότατε αδελφέ 
Κολοκοτρώνη σ.129 Καραϊσκάκης Αποσπάσματα 

βιβλίων Η οργάνωση και τα αμυντικά σχέδια του Καραισκάκη Επιμορφωτικό --- 

28. 
Γύρω από μια γιορτή και 

μια επέτειο. 
σελ.130 

 
Σ.Κροντήρη Διάφορα άρθρα Το περιεχόμενο της γιορτής της 25ης Μαρτίου Διδακτικό --- 

29. Αναμνήσεις για 
πούλημα σ.131 Andre Artand Λογοτεχνία 

Διηγήματα 
Μια μεσήλικη χήρα, υπό την πίεση των παιδιών της, αναγκάζεται να πουλήσει το σπίτι της. 
Στην πραγματικότητα δεν θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, γιατί νοιώθει ότι πουλάει τη ζωή της. Διδακτικό 

«…Αλλά να 
πάη να κλειστή 

εκεί μέσα, 
Κύριε Ελέησον! 

…» 
30. Το θαύμα στην πόλη 

των λεπρών 
σελ.135 

Betty Martin Λογοτεχνία 
Μυθιστόρημα Συνέχεια της αφήγησης για τη ζωή στην πόλη των λεπρών, το Κάρβιλ. Ηθοπλαστικό --- 

31. Για τους μικρούς μας 
φίλους 
σελ.138 

Φ.Μελετοπούλου Διάφορα άρθρα Συμβουλές για την καθημερινή άσκηση και υγιεινή των μικρών παιδιών Διδακτικό --- 

32. 
Το κορόιδο σ.139 Α. Γουλιμή Λογοτεχνία 

Διηγήματα 

Ηθοπλαστικό αφήγημα για την εντιμότητα στις συναλλαγές, για τη ζήλεια και την πλεονεξία 
και τις καταστρεπτικές τους συνέπειες, για την ειλικρίνεια μεταξύ φίλων, για τη δύναμη της 

συγγνώμης, για την ανεκτικότητα και τη διακριτική σιωπή μπροστά στις αδυναμίες των 
άλλων, για την προτίμηση της αδικίας εις βάρος μας προκειμένου να καλύψουμε τις 

αδυναμίες των φίλων, για το πώς «δουλεύουν» μέσα στο μυαλό του ανθρώπου οι πονηρές 
σκέψεις και καταλήγει να κάνει πράγματα που τον ταπεινώνουν. 

Ηθοπλαστικό --- 

33. Για την αισθητική του Έρση 
 

Το περιεχόμενο των ανθρώπων που το κατοικούν καθορίζουν την αισθητική ενός σπιτιού Διδακτικό --- 
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σπιτιού 
σελ.141 

34.Από τον εορτασμό της 
ημέρας της μητέρας 

σελ.142 
Χ.Θεοφανοπούλου Διάφορα άρθρα Ο εορτασμός της ημέρας της μητέρας στο Λύκειο Ελληνίδων Ενημερωτικό --- 

35. Από την καλλιτεχνική 
μας κίνηση 

σελ.143 
Π.Ν Διάφορα 

άρθρα 
Εικαστικές 

εκθέσεις της περιόδου στην Αθήνα. Ενημερωτικό --- 

36. 
Σαν είμαστε οι δυο μας 

σελ.144 

Δ.Παπακυρια- 
κοπούλου Ποιήματα Η τρυφερή σχέση μητέρας και κόρης Ηθοπλαστικό --- 
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4ο Τεύχος – Απρίλιος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Μυροφόροι σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός - Απόψεις 

Σύνδεση του θεσμού και της 
αποστολής των μυροφόρων, από 
την εποχή του Χριστού μέχρι το 

σήμερα. 

Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  
(οι μυροφόρες) 

2.Ένα σοβαρό θέμα  
σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 

Η αντιμετώπιση της εξαθλίωσης 
του βιοτικού επιπέδου μεγάλου 

μέρους του πληθυσμού. 
Κοινωνικού και πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

 η ελεημοσύνη 

3.Από το όνειρο στην 
πραγματικότητα σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 

Η αντιμετώπιση κοινών 
προβλημάτων μέσα από την 

ίδρυση και λειτουργία της «ομάδος 
αλληλεγγύης ελλήνων 

οικογενειαρχών» 

Κοινωνικό - Ενημερωτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
η αξία της αγάπης και της βοήθειας, 

της συνεργασίας, μεταξύ των μελών της 
κοινότητας 

4.Ο τουρισμός κι εμείς       
σ.145-146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 
Τουριστική ανάπτυξη και ιδιωτική 

πρωτοβουλία Κοινωνικό 
Αγιογραφική θεμελίωση  

Η αξία και η ιερότητα του ξένου και 
της φιλοξενίας 

5.Μια έκθεσις 
χειροτεχνημάτων  

σ.146 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 

Η διοργάνωση έκθεσης 
χειροτεχνημάτων με σκοπό την 
ανακούφιση των κοριτσιών των 

Φάρων 

Ενημερωτικό -Κοινωνικής πρόνοιας Αγιογραφική θεμελίωση  
Ελεημοσύνη, αλληλεγγύη, φιλαλληλία 

6.Μεγάλη Πέμπτη 
σ.146 

Γραμμένο για τον πίνακα 
του Βελάσκεθ: Ο Ιησούς 

επί του Σταυρού 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η οδύνη του Θεανθρώπου πάνω 
στο Σταυρό του μαρτυρίου Εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
Η ώρα της Σταύρωσης και το μαρτύριο 

του Θεανθρώπου 

7.Η Άνοιξη ήρθε 
ξανά... σ.147 Σ.Π. Διάφορα άρθρα  Ο θάνατος και η αναγέννηση της 

ψυχής Αλληγορικό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ο σπόρος που πέφτει στη γη και 

πεθαίνει για να αναστηθεί γεμάτος 
καρπό την Άνοιξη) 

8.Πάσχα στην Αθήνα 
σ.148-150 Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι Τουριστικοί 
& Αρχαιολογικοί – 

Ταξίδια  

Ξενάγηση σε ιστορικούς ναούς της 
Αθήνας 

Επιμορφωτικό  Ιστορικό – Λειτουργικό – 
Αρχιτεκτονικό (Ναοδομία) 

  
2φ: ναός της Καπνικαρέας 1σκ: ναός  

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν 
ύδασι την γην κρεμάσας»/ 
«των θλιβομένων η χαρά»/ 

αναφορές στις ακολουθίες της Μ. 
Πέμπτης και των Μ. Ωρών της Μ. 

Παρασκευής 

9.Η Ψυχή της 
Γυναίκας σ.151-153 

Σωτηρία Κροντήρη  
(Από το βιβλίο της Gina 

Lombroso) 

Ψυχολογία της 
Γυναίκας 

Βιβλιοπαρου-
σίαση Απόσπα-

σμα βιβλίου 

Εξωκεντρισμός – Προβάδισμα της 
γυναίκας στον κόσμο των 

συγκινήσεων – Εξάρτηση της 
γυναίκας 

Σύγχρονη ψυχολογία – Κοινωνιολογικό 

Α.Θ. 
Έμμεση αναφορά στην αγιογραφική 

«ισοτιμία» των δύο φύλων και στα 
διαφορετικά χαρίσματα που 

αλληλοσυμπλη-ρώνουν το ζεύγος 

10. 
Προσμονή σ.153 Ειρ. Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα  

Η ανάσταση της φύσης που 
συμβολίζεται με την Άνοιξη και η 

Ανάσταση του ανθρώπου 
Αλληγορικό  

Αγιογραφική  θεμελίωση  
Ο Γολγοθάς, ο Σταυρός & η Ανάσταση 

του Κυρίου, του ανθρώπου και της 
φύσης 

11.Τα Γέλοια σ.153 Φούλα Μελετοπούλου Ποίηση 

Τα διάφορα είδη γέλιου, που 
εκφράζουν και τη βαθύτερη 
πνευματική κατάσταση του 

ανθρώπου 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση αδιάλειπτη 
χαρά 

12. Σταυρωθέντα τε B. Lesueur Διάφορα άρθρα  Το θείο Πάθος βασισμένο στο Θεολογικό  Αναδιήγηση των Παθών του Χριστού με 
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υπέρ ημών σ.154-155 ευαγγελικό κείμενο, αλλά με 

έμφαση στον Πόνο και τις Πληγές 
του Ιησού. 

 
5φ: λεπτομέρειες γλυπτών που εικονίζουν τα Πάθη. 

βάση τα ευαγγελικά 
κείμενα/«Σταυρωθέντα τε υπέρ 

ημών»/*Τον δε Ιησού φργγελώσας 
παρέδωκεν ίνα σταυρωθή» 

*«Και ότε απήλθον επί τον τόπον τον 
καλούμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν 

αυτόν...» Λουκ. κγ΄33 
*«Πάτερ άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι 

ποιούσι.»/«Τετέλεσται!» 
*«Ανέστη εκ νεκρών!» 

13.Ο Κλωντέλ πέθανε  
σ.156 Πάκη Νομικού  Μορφές 

Με αφορμή το θάνατο του ποιητή, 
σύντομη αναφορά στη ζωή και το 

έργο του. 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό  
1φ: ο Κλωντέλ   

Αγιογραφική θεμελίωση  
Η πίστη του, ως κινητήρια δύναμη του 

έργου του. 
14.Τα φύλλα πέφτουν 

σ.157 
Αποσπάσματα από τα 

έργα του Κλωντέλ 
Αποσπάσματα 

βιβλίων 
Η θυσία των Γάλλων στρατιωτών 

στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο Επιμορφωτικό – Ιστορία της Γαλλίας Αγιογραφική θεμελίωση  
Η ζωή που ο Θεός μας χαρίζει. 

15.Από τα «Φύλλα των 
Αγίων»: Η Νύχτα του 
Πάσχα σ.157-158 

Αποσπάσματα από τα 
έργα του Κλωντέλ 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η συμμετοχή της φύσης στην 
Ανάσταση του Θεανθρώπου. Θεολογικό – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση Ανάσταση του 
Χριστού & των νεκρών, νίκη του 

θανάτου & του χάους, μυροφόρες & 
συνάντη-ση τους με τον άγγελο 

16.Ένα μέρος από 
την...τρίτη σκηνή του 
«Ευαγγελισμού» σ.158 

Αποσπάσματα από τα 
έργα του Κλωντέλ 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η ανάσταση του μικρού παιδιού 
χάρη στην πίστη και την αγιότητα 

της θείας του 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση μετακίνηση 
βουνών & ρί ψη στη θάλασσα, πίστη 

που ανασταίνει νεκρούς 

17.Από την 
επιστολογραφία του  

σ.158-159 

Αποσπάσματα από τα 
έργα του Κλωντέλ 

Αποσπάσματα 
βιβλίων - 
Επιστολές 

Η χριστιανική ζωή και οι νέοι 

Πνευματική οικοδομής – Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
(Ρ/Κ: «...Κι απ’ την άλλη μεριά στην καθολική 

θρησκεία υπάρχουν, το-σες δοξασίες που πιστεύ 
ονται δύσκολα, τόσες πράξεις που σου φαίνε-ται 

ταπεινωτικό να τις εφαρμόσεις, μια τόσο ανελέητη 
περιφρόνηση για τις φτωχές μας ιδέες και τη μικρή 
μας προσωπικότητα! Όμως μη φοβάσαι, πρέπει.» 

Αγιογραφική θεμελίωση  

18. Εντυπώσεις από 
ένα Συνέδριον σ.160-

161 

H. URBAN 
Δ/ντής της Ψυχιατρικής 

και Νευρολογικής 
κλινικής του 

Πανεπιστημίου του 
Innsbruck 

Διάφορα άρθρα  
Πορίσματα συνεδρίου για την 

σχέση Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας 
και Θεολογίας 

Επιστημονικό – Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  
(Ρ/Κ: «...εις ασθενής εις την αρχήν μιας μελαγ-
χολίας μέμφεται τον εαυ τόν του κατά την διάρ-

κειαν μιας εξομολογή-σεως, διά βαρείας αμαρτίας 
και λαμβάνει την ανάλογον ποινήν») 

*«Ανακεφαλαιώ-σασθαι τα πάντα εν 
Χριστώ» Παύλος 

*Αναφορά στην Επί του Όρους Ομιλία 
και στο Δεκάλογο 

19.Ναός του Απόδημου 
Ελληνισμού 
σ.162-163 

--- Διάφορα άρθρα  «Η Μητρόπολις της Αγίας Σοφίας 
εις το Λος Άντζελες» 

Ενημερωτικό  
5φ: ο ναός και αγιογραφίες του --- 

20.Λαμπρινή Σοφή  
σ.164 Νίκη Θ. Περδικά Μορφές  Η μακροχρόνια δράση και η 

πολλαπλή προσφορά της Λ.Σ. 

Βιογραφία – Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό 

1φ: η Λ.Σ. 

Αγιογραφική θεμελίωση  
η δράση της στηρίζεται στην πίστη, 

στην αγάπη, στη θυσία και προσφορά 

21.Μια Ματιά στους 
Φάρους μας σ.165-167 Ο Φαροφύλακας Κοινωνική 

Πρόνοια Η δράση των μελών των Φάρων Κοινωνικό – Ηθοπλαστικό (κοινωνική πρόνοια) 

Αγιογραφική θεμελίωση  
όλη η δράση των Φ, στηρίζεται στην 
πίστη, στην αγάπη & στο πνεύ-μα 

θυσίας & προσφοράς 
22.Το Φωτισμένο 

Πάσχα  
σ.167 

Μίλλυ 
Επικοινωνία με τις 
συνεργάτιδες της 
Αμερικής (νέο) 

Ο εορτασμός της Ανάστασης από 
τους απόδημους Έλληνες της Νέας 

Υόρκης 
Κοινωνικό  «Χριστός Ανέστη» 
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23.Πασχαλιά στην 
Ελλάδα σ.168-169 

(σαλόνι) 
--- Διάφορα άρθρα  Εικόνες από τον ελληνικό 

εορτασμό του Πάσχα 

Θεολογικό – Λαογραφικό 
3φ: πασχαλινό γλέντι  

2σκ: Ανάσταση 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(Ανάσταση) 

24.Πώς να 
Καταπολεμήσετε 
Ωρισμένες Κακές 

Συνήθει ες των Παιδιών  
σ.170-171 

Joseph Teicher  
Διασκευή Ρ.Α.Ν. Γύρω στο Παιδί 

8 συνηθισμένα προβλή-ματα των 
παιδιών 

τρώνε βρώμικα πράγ-ματα/ 
πιπιλάη τα δάχτυ λα του/ τρώει τα 

νύχια του/ τα τικ/ φοβάται την 
τουαλέτα/ενούρησις 

Παιδαγωγικό - Ιατρικό 
Αγιογραφική θεμελίωση 

(η αγάπη και ο σεβασμός, τα βασικά 
στοιχεία της διαπαιδαγώγησης) 

25.Το Έργο της 
Εταιρείας Προστασίας 

Αναπήρων Παίδων 
σ.172-174 

Βάσω Νομικού Κοινωνική 
Πρόνοια 

Το Έργο της Εταιρείας Προστασίας 
Αναπήρων Παίδων 

Ενημερωτικό  
 

5φ: στιγμιότυπα από τη ζωή και τις δραστηριότητες 
που γίνονται στο Ίδρυμα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Τι Κάνει η Νεολαία 
για να Βοηθήση την 

Κοινότητα σ.175-177 

κα. Jan Papanek 
Γραμματέας του 
Committee of 

Correspondence  

Κοινωνική πρόνοια  Οι δράσεις των Οδηγών 
προσκόπων ανά τον κόσμο Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό   --- 

27.Ζωή θα πη 
Ανάπτυξις σ.177 

Του Donald Culnoss 
Peaffie Διάφορα άρθρα  

Η προσπάθεια που άνθρωπος 
καταβάλει να αναπτύσσεται 

εσωτερικά 
Θεολογικό - Αγιογραφικό 

Αγιογραφική θεμελίωση:  
«...Ένα φως, μέσα στο οποίο και το 
γήρας είναι δυνατόν ν’ ανθίζη μέχρι 

τέλους της ζωής του.» 

28.Ο Ένας Χρειάζεται 
τον Άλλο σ.177 

Του Donald Culnoss 
Peaffie 

Διάφορα άρθρα –  
Γύρω στο παιδί και 

την οικογένεια  

Η αλληλοσυμπλήρωση άντρα & 
γυναίκας, μέσα από τους 

διαφορετικούς χαρακτήρες & τους 
διαφορετικούς ρόλους τους στην 

οικογένεια. 

Θεολογικό - Κοινωνικό Αγιογραφική θεμελίωση 

29.Ο Καθεδρικός Ναός 
των Πεύκων σ.178 

Χρυσούλα Θεοφανοπού-
λου Διάφορα άρθρα  

Η εδραίωση της ενώτητας, της 
ειρήνης και της αγάπης των λαών 

μέσω της συνεργασίας των 
θρησκειών τους. 

Ενημερωτικό  
 
 

1σκ: Αγία Τράπεζα δίπλα σε δέντρα 

*«Δόξα σοι τω δείξαντι το φως...» 

30.Τρία Παιδιά κι Ένα 
Κορίτσι σ.179-181 Αννούλα Ράπτη Λογοτεχνία – 

Διήγημα 

Η βασανιστική ζωή ενός κοριτσιού, 
που μετά το θάνατο της μητέρας 

του υπηρετεί σα δούλα τον πατέρα 
και τους τρεις αδελφούς της. 

Διδακτικό – Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Ηθοπλαστικό  

2σκ: με την Αρετή να κάνει δουλειές 
--- 

31.Το Θαύμα στην 
Πόλη των Λεπρών  

σ.181-183  

Betty Martin  
μτφ: Ειρήνη Μαρμαρά 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα 

Η προκατάληψη που 
αντιμετωπίζουν οι πρώην λεπροί, 

ακόμα και από μορφωμένους 
Διδακτικό  --- 

32.Α΄ Ένα Βουνό  
σ.184-185 Γιώργος Πυρράς Σκίτσα απ’ την 

Προκάλυψη 
Οι ιστορικές μάχες στο βουνό 

Μπέλλες Ιστορικό – Πατριωτικό  --- 

33.Μακρυά οι 
Σκοτεινές Σκέψεις  

σ.185 
Κ. Σ.  Διάφορα άρθρα  

Η ψυχική απομάκρυν-ση του 
ζευγαριού μέσα στη ρουτίνα της 

καθημερινότητας 
Θέματα γάμου και γυναικείας ψυχολογίας 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αγάπη μέσα στην οικογένεια, η 

κατανόηση και η επιείκεια) 

34.Τα Τρία Χρυσά 
Μήλα σ.186-188 Ρ.Α.Ν. Παιδικά 

διηγήματα  

Η προσπάθεια τριών παλικαριών 
να κάνουν τη μαγεμένη 

βασιλοπούλα να μιλήσει και να 
την παντρευτούν 

Διδακτικό – Ψυχαγωγικό – Ηθοπλαστικό 
1σκ: βασιλόπουλο προσφέρει 3 μήλα σε 

πριγκίπισσα που κεντά   

Αγιογραφική θεμελίωση (η δύναμη της 
καλοσύ-νης/Αναφορές στο Θεό και 

τους Αγγέλους, που με μορφή 
ανθρώπου δοκιμάζουν & βοηθούν)  

35.Απ’ Τον Κόσμο Της 
Μουσικής σ.189 Ε. Ροδή  Γύρω στη Μουσική Σχόλια πάνω σε δύο μουσικά 

έργα. Το «Aufschwung» του Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αναζήτηση της τελειότητας και η 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Schuman και το «Puck» του Green σπουδαιότητα του παρόντος, της 

στιγμής) 
36.Ξέρετε να 

Κανονίσετε τον Ύπνο 
σας; σ.189 

--- Τεστ Προσωπι-
κότητας  Η σωστή ρύθμιση του ύπνου  Επιμορφωτικό  --- 

37. Από Την 
Καλλιτεχνική Μας 

Κίνησι σ.190 
Π. Ν.  

Από Την 
Καλλιτεχνική Μας 

Κίνησι 

Εκθέσεις Ζωγραφικής και 
Χαρακτικής 

Ενημερωτικό 
1φ: έργο: «Στην Εκκλη-σία, Μεγάλη Τρίτη» --- 

38. Για Την Αισθητική 
Του Σπιτιού σ.191 ΕΡΣΗ Για Την Αισθητική 

Του Σπιτιού 
Ιδέες για διακόσμηση (παράθυρο -

κουρτίνα) 
Επιμορφωτικό 
3σκ: κουρτίνες --- 

39. Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας; 

σ.192 
 Τι Μπορούμε Να 

Κάνωμε Για Σας; 

Ο αυταρχικός σύζυγος και η 
μοναξιά της γυναίκας που δεν 
εργάζεται και δεν έχει παιδιά 

Διδακτικό – Θέματα γάμου 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 (η προσφορά αγάπης με τη μορφή της 

ανεκτι-κότητας, της υπομονής & 
βοήθειας των άλλων 

40.Από τις Επιστολές 
που μας Στέλνουν 

σ.192 
Έφη Κοτσίρη Από τις Επιστολές 

που μας Στέλνουν 
Η πρώτη γνωριμία μιας νέας με το 

κατηχητικό Ηθοπλαστικό Αγιογραφική θεμελίωση Κατήχηση 

41. Αλληλογραφία 
Αναγνωστών 

σ.192 
Αναγνώστριες  Αλληλογραφία 

αναγνωστών 

Απαντήσεις σε θέματα των 
αναγνωστριών και παραπομπή σε 

ειδικούς ή απαντήσεις σε 
προσωπικά γράμματα 

2 αναγνώστριες παραπέμπονται στο Ινστιτούτο για 
τα προβλήματα τους, χωρίς αναφορά σ’ αυτά. Για 

άλλες 2 ζητείται η δ/νσή για να λάβουν προσωπικές 
απαντήσεις και στην Ε. Ρόδη ευχαριστίες για τα 

δοκίμια που έστειλε 

--- 
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5ο Τεύχος – Μάιος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Καινούργια Δοκιμασία 

σ.193 --- Από τη Ζωή του 
Μηνός - Απόψεις Ο σεισμός στο Βόλο Κοινωνική Πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Δείγματα Αγάπης  
σ.193 --- Από τη Ζωή του 

Μηνός – Απόψεις 

Η προσφορά σε είδη διατροφής από την 
«Κογκρεγκασιοναλι-στική Επιτροπή Χρι-στιανικής 

Διακονίας  

Κοινωνική Πρόνοια – 
Ευχαριστήριο Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Να Μη Μείνη 
Άνθρωπος Αγράμματος 

σ.193 
--- Από τη Ζωή του 

Μηνός – Απόψεις 

Βιβλιοπαρουσίαση: «Πώς να μάθωμε γράμ ματα σ’ όσους 
δεν ξέ-ρουν» εκδ.: Σύνδε-σμος για τα δικαιώμα-τα της 

γυναίκας 
Κοινωνική Πρόνοια –  --- 

4.Εβδομάς Αιμοδοσίας 
σ.193-194 --- Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις 
Ενημέρωση για την αιμοδοσία (προβλήματα, κέντρα, 

ωφέλειες)  
Κοινωνική Πρόνοια - 

Ενημερωτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Ένα Ρεσιτάλ 
Απαγγελίας σ.194 --- Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις Μια καλλιτεχνική βραδιά απαγγελίας Καλλιτεχνικό - Ενημερωτικό --- 

6. ---- σ.194 Κ. Παλαμάς  Ποίηση 
(απόσπασμα) Παράδοση και ανανέωση (αλληγορία) Αλληγορικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Ελένη-Αγγελίνα 
Δούκαινα (Μια Ελληνίς 
Βασίλισσα της Σικελίας)  

σ.195-197 

Αγγελίνα Λεκαπηνού Μορφές Η καταγωγή, η ανατροφή και ο γάμος της Ελένης-
Αγγελίνας Δούκαινας Ιστορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
αναφορές στη χριστια-νική 

διαπαιδαγώγηση & στο ήθος της 
μητέ-ρας της, της μετέπειτα 

αγίας Θεοδώρας της Ηπείρου 
8.Ένα λεπτό Ευτυχίας  

σ.197 
Μαρία Σ...  

(εκ του αγγλικού) Διάφορα άρθρα Το «ευχαριστώ» της κόρης προς τη μάνα της, τη μέρα των 
γενεθλίων της πρώτης Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

(Τίμα τον πατέρα σου...) 
9.Η Μητέρα των 

Αδελφών Compton  
σ.198 

Κ. Πεντελικός Μορφές Τα σπουδαία επιτεύγ-ματα 4 Αμερικανών αδελφών, που 
οφείλο-νται στην διαπαιδαγώ-γηση που έλαβαν Παιδαγωγικό – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση «με βάσιν την 
Βίβλον και τον κοινόν νουν») 

10.Από τις ομορφιές της 
Σάμου – Ζωοδόχος Πηγή  

σ.199-201 
Κ.Δ.Σ. 

Τόποι Τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Ταξίδια  
Περιγραφή του τοπίου και του ναού 

Ιστορικό - Θεολογικό 
 

1φ: εξ. τρούλος του ναού 

«Δεύτε πάντες οι εν νόσοις δεινώς 
οχλούμενοι» 

«Χριστός Ανέστη» 
«Τις Θεός μέγας, ως ο Θεός 

ημών» 
11.Η Ιστορία Ενός 

Πουλιού σ.201 
Χρυσούλα 

Θεοφανοπούλου Διάφορα  Η διάσωση ενός τραυματισμένου πουλιού Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
(η συμπόνια προς όλη την κτίση) 

12.Για Ένα Νυφιάτικο 
Φόρεμα σ.202-205 Catherine Delorme Διήγημα Η ιστορία ενός νυφικού, που λόγω προλήψεων πέρασε 

από νύφη σε νύφη χωρίς τελικά να φορεθεί από καμία! 

Διδακτικό 
 

1σκ: μισής σελίδας μιας νύφης 

≠ Αντίθετο με τις χριστιανικές 
αρχές (νάζια, σπατάλες, επι-
δείξεις, φοβίες, προλήψεις) 

13.Μια Καινούργια 
Ημέρα Ξημερώνει... 

σ.205 
Μαρία Ζαχαρίου Ψυχολογία 

γυναίκας  Η Ειρήνη της ψυχής Ποιμαντική Ψυχολογία- 
Διδακτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(Αναφορά σε πρόσωπα της Κ.Δ., 
που κοντά στον Χριστό βρήκαν 

την ειρήνη της ψυχής τους) 
14.Τι Μας Μαθαίνει Το 

Φεγγάρι Vicky Baum Διάφορα άρθρα  Το δίδαγμα που βγαίνει από το «γέμισμα» και το 
«άδειασμα» του φεγγαριού Διδακτικό ≠ Αρχαίο ρητό Κινέζων 

Βουδιστών 
15.Απαντήσεις στην 

Επιταγή των Καιρών-Ένα 
Δημιουργικό Εργαστήριο 

σ.206-208 

Βάσω Νομικού Διάφορα άρθρα  Το έργο και η προσφορά της Εθνικής Εστίας Διδασκάλων 
(που ιδρύθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα) Ενημερωτικό  --- 

16. --- σ.208 Montaigne Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο πόνος Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

17. --- σ.208 A. Eymien Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η λύπη Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

18. --- σ.208 Henry Drummond Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Πίστη και Έργα Διδακτικό Θεολογικό Αγιογραφική θεμελίωση 

19. --- σ.208 H.S.O. Yates Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η Ειρήνη της καρδιάς Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Εξετάσεις και 
Υπερκόπωσις σ.209-210 Genevieve Taisne Γύρω στο παιδί Η αντιμετώπιση της εξεταστικής περιόδου  

Ιατρικό – Παιδαγωγικό 
1φ: ένα αγόρι χαζεύει μπροστά σ’ 

ένα ανοιχτό βιβλίο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(έμπρακτη αγάπη, χωρίς 

προσβολές και απογοητεύσεις) 
21.Καλός σύζυγος, ναι... 

Όχι όμως και 
μάρτυρας... σ.210 

Henriette Robitaillie Θέματα γάμου 
Η σημασία που έχει η περιποιημένη εμφάνι-ση της 

γυναίκας, για τη δημιουργία ευχάρι στης ατμόσφαιρας 
στο σπίτι της 

Διδακτικό Κοινωνικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

22.Η Ψυχή της Γυναίκας 
Β΄ σ.211-215 

Σ. Κροντήρη – Από το 
βιβλίο της Gina 

Lombroso 

Ψυχολογία της 
Γυναίκας 

Ετεροσυγκινητικότης, Διαίσθηση-Φαντασία-Φιλαρέσκεια-
Ζήλεια-Φθόνος-Πόθος για το τέλειο- να τη νοιώθουν  Ενημερωτικό – (ιατρικό) --- 

23.Θάθελα νάμαι ένα 
κερί...  
σ.215 

Κ. Σ.  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Το δόσιμο του ανθρώπου στο Θεό Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Ύμνος του Πηλίου  
σ.216-217 Γ. Δροσίνης Ποίηση Οι ομορφιές του Πηλίου Πατριωτικό 

6: τοπία του Πηλίου --- 

25.Υπάρχει Θεός; - Τι 
Θα Κάνω στη Ζωή μου 

Εγώ; σ.218-220 

Ειρ. Καραμανώλη της 
Marie-Claire Thiberge 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

(ημερολόγιο)  

Η προσωπική πάλη μιας νεαρής κοπέλας με το Θεό, την 
πίστη, τη ζωή και κυρίως με την αρρώστια της, το άσθμα Θεολογικό  --- 

26. --- σ.221 --- Διάφορα άρθρα  Ο απολογισμός του έργου της Επιτροπής Δήμων και 
Κοινοτήτων του Εθνικού Ιδρύματος 

Ενημερωτικό – Κοινωνικό 
2φ: «...από τα 134 συνολικώς 
εκτελεσθέντα με άτοκα δάνεια 

του Ιδρύματος κοινωφελή έργα» 
(ένα πάρκο και μια «κρήνη») 

--- 

27.Μια Ματιά στη 
Σύγχρονη Λογοτεχνία 

της Σουηδίας  
σ.222 

Ζερμαίν Μαμαλάκη – 
Φόνσου  Λογοτεχνία Σύντομη παρουσίαση των εκπροσώπων των Σουηδικών 

γραμμάτων Επιμορφωτικό  --- 

28.Β΄Χωριά και Χωριά 
 σ.223-224 Γιώργος Πυρράς Σκίτσα απ’ την 

προκάλυψη 
Παρουσίαση της καταστροφικής εικόνας των χωριών, 

μετά τις μάχες 

Ιστορικό – Πατριωτικό 
1φ:οπλισμένος στρατιώτης με 
κράνος κοιτάει πεδιάδα πίσω 

από ανάχωμα 

--- 

29.Γ΄Σοδειές σ.224-225 Γιώργος Πυρράς Σκίτσα απ’ την 
προκάλυψη 

Περιγραφή των καρ-πών της γης και των «φρούτων του 
πολέ-μου», με τα οποία οι άνθρωποι εξασφάλιζαν την 

επιβίωσή τους 
Ιστορικό - Πατριωτικό  --- 

30.Να Κάνης τη Ζωή σου 
Ένα Ώμορφο Τραγούδι 

της Αγάπης  
σ.225 

Agnes Richomme Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Σκέψεις με αφορμή τα φράση του τίτλου Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

31.Η Α.Μ. Εγκαινιάζει το 
Κτίριο της Χ.Ε.Ν.  

σ.226-228 
Δ.Α. Χριστοφίδη(ς) Κοινωνική Πρόνοια Σύντομο ιστορικό της ΧΕΝ Ελλάδος, τα εγκαίνια του 

νέου κτιρίου, το καινούργιο κτίριο και τα τμήματά του 

Ενημερωτικό 
3φ: το κτίριο εξωτ. και εσωτ. και 
«από τα μαθήματα χειροτεχνίας 

--- 

32.Της Μοίρας τα 
Παράξενα σ.229-230 Αννούλα Δ. Ράπτη Διηγήματα Η αναμονή του θανάτου, που δεν έρχεται, σε μια 

γριούλα, που χάνει ένα-ένα τα παιδιά της 
Πνευματικής οικοδομής 

1σκ: μια ηλικιωμένη γυναίκα 
«Ανεξερεύνητοι αι βουλαί του 

Κυρίου!» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

33.Μη, σου είπα...  
σ.230-231 Roger Cousinet Γύρω στο Παιδί Οι απαγορεύσεις στα παιδιά 

Ψυχο-παιδαγωγικό 
4σκ: από την καθημε-ρινή ζωή 
των μικρών παιδιών στο σπίτι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

34.Δεν ήταν το ίδιο  
σ.231 Familial Digest 

Χιούμορ – 
Ανέκδοτα/ 

Γελοιογραφίες 

Οι υπερβολές, οι παραξενιές και το απάνθρωπο των 
‘ζωόφιλων’ 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

35.Το θαύμα στην πόλη 
των λεπρών σ.232-233 

Betty Martin μτφ: 
Ειρήνη Μαρμαρά 

Λογοτεχνία 
Μυθιστόρημα 

Η δυσφήμιση της θεραπείας, τα νέα φάρ-μακα, η 
επιτυχία τους η ίδρυση της Εθνικής Διαφωτιστικής 

Επιτρο πής για την αρρώστια Hansen, η θεραπεία των 
δύο νέων & ο εν-θουσιασμός τους για την επιστροφή στην 

κανονική ζωή μετά από 19 χρόνια 

Διδακτικό --- 

36.«Άνοιξε, Ω σεζάμ!...»  
σ.234 Α.Ρ. Διάφορα άρθρα Τα διλλήματα  Πνευματικού προβληματισμού   Αγιογραφική θεμελίωση 

37. --- σ.234 E. et H. Biancani Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η αγάπη των αδελφών Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

38. --- σ.234 Livre en famille Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η κριτική Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

39. --- σ.234 Camille Schneider Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η μάνα Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

40. --- σ.234 Lamennais  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η ταπείνωση Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

41. --- σ.234 Victor Hugo Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η μάνα Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

42. --- σ.234 Pasteur  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Το καθήκον Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

43.Το Φυλαχτό σ.235 Ρ.Α.Ν. Διήγημα Το φυλαχτό που σώζει το παιδί και ενώνει ξανά την 
οικογένεια 

Διδακτικό 
(Μελό) «Χριστός Ανέστη» 

44.Για τους μικρούς μας 
φίλους σ.236 Φούλα Μελετοπούλου Για τους μικρούς 

μας φίλους Συμβουλές υγιεινής σε έμμετρο στίχο Παιδαγωγικό  
4σκ --- 

45.Ισοτιμία Ανδρός και 
Γυναικός σ.237 

Σοφία Γκούμα 
Κοινωνιολόγος της Ecole 

des Hautes Etudes 
Sociales, Paris 

Κοινωνικά θέματα 
– Διάφορα άρθρα  

«...τα καινούργια δικαιώματα που απέκτησε και αποκτά 
η γυναίκα μέσα στην Ελληνική κοινωνία.» 

Κοινωνικό-κοινωνιολογικό 
σύγχρονου προβληματι-σμού Αγιογραφική θεμελίωση  

46.Έπιπλα λακέ  
σ.238 ΕΡΣΗ Η Αισθητική του 

Σπιτιού Περιποίηση και συντήρηση επίπλων λακέ 

Επιμορφωτικό  
1σκ: 2 τενεκέδες χρώμα, ο ένας 

χυμένος στο πάτωμα κι ένα 
πινέλο 

--- 

47.Χαρά και Πόνο  
σ.238 Μαρία Αρκαδίου Ποίηση  Η χαρά και πόνος Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

48.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνηση  
σ.239-240 

Ζερμαίν Μαμαλάκη - 
Φόνσου 

Από την 
καλλιτεχνική μας 

κίνηση 

Εκθέσεις ζωγραφικής και θεατρική παράσταση από το 
Εθνικό Λαϊκό Θέατρο της Γαλλίας 

Ενημερωτικό  
1φ:αυτόγραφο του Ζε-ράρ Φιλίπ, 

ερμηνευτή του κλασσικού 
γαλλικού θεάτρου 

--- 

49.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας; σ.240 Αναγνώστριες  Τι Μπορούμε Να 

Κάνωμε Για Σας; 
2 Μητέρες περιγράφουν πως αντιμετώπισαν καθημερινά 
μικροπροβλήματα της συμπεριφοράς των παιδιών τους Παιδαγωγικό  --- 
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6Ο τεύχος – Ιούνιος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Προς τας Αποφοίτους 

σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός - Απόψεις Οι αποφάσεις ζωής που έχουν να 
αντιμετωπί-σουν οι απόφοιτες  Διδακτικό  --- 

2.Διακοπές για τα παιδιά 
σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός - Απόψεις Οι διακοπές των παιδιών στις 

κατασκηνώσεις 
Ενημερωτικό – Κοινωνικό – 

Κοινωνικής πρόνοιας  --- 

3.Από την Εβδομάδα του 
Παραστρατη-μένου Παιδιού 

σ.241-242 
Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός - Απόψεις 

Η επιρροή του τύπου (ημερήσιου και 
παιδικού) στη διαμόρφωση 
παραστρατημέ-νων νέων 

Κοινωνικού προβληματισμού 
και κριτικής Αγιογραφική θεμελίωση:  

4.Μια Απάντησις από Πολύ 
Μακριά  
σ.242 

Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός - Απόψεις 
Η προσφορά παπουτσιών για παιδιά, 
από έναν Έλληνα της Αυστραλίας με 

αφορμή δημοσίευμα του ΚτΕ 
Κοινωνική Πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση (ελεημοσύνη 
και κατήχηση η προσφορά έγινε από 

ομάδα κατηχητικού) 

5.Από Μια Επίσκεψι σ.242 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός - Απόψεις Η επίσκεψη της miss O’ Brien μέλους 
της οργάνωσης “Legion de Marie” 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

6.Τ’ Αγκάθια σ.242 Ι. Πολέμης Ποίηση  Η καλλιέργεια της καρδιάς του 
ανθρώπου (αλληγορία) Διδακτικό - Θεολογικό Αγιογραφική θεμελίωση  

ο αγρός της ψυχής 

7.Αργό του Καιρού το Βήμα  
σ.243-245 Ειρ. Μιχ. Γαλανού Διήγημα 

Η καλλιτεχνική κλίση του Μήλιου, 
παρεξηγήσιμη όσο ζει, εκτιμάται μόνο 

μετά το θάνατό του 

Διδακτικό  
 

1σκ: αγγειοπλάστης 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

8.Ψυχονευρολογικές 
Απόψεις για την 

Αριστεροχειρία σ.246 
Μίλτος Σ. Πουλάκης Γύρω στο παιδί – Ψυχιατρικά & 

Ψυχολογικά Θέματα Ο χειρισμός της αριστεροχειρίας Ιατροπαιδαγω-γικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
 

9.Συμβουλές στις Μητέρες 
για την Αγωγή του Παιδιού 

σ.246 
Μ.Σ.Π. Σκέψεις Θέματα διαπαιδαγώ-γησης Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

 

10.Ελληνικά Φεστιβάλ 
σ.247-248 Νίτσα Δομεστίνη Από την Καλλιτεχνική μας 

Κίνηση 

Καλλιτεχνικές και Τουριστικές 
Εκδηλώσεις (Φεστιβάλ Επιδαύρου και 

Αθηνών) 

Ενημερωτικό – Ιστορικό 
2φ: Θέατρο Επιδαύρου και 
Ωδείο Ηρώδου του Αττικού 

--- 

11.Στη Γιαγιά σ.248 Σία Παπακυρια-
κοπούλου  Ποίηση  Η γιαγιά Εγκωμιαστικό Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Η Γυναίκα στον 
Αντιλεπρικό Αγώνα  

σ.249-251 
Αμαλία Μασσίνα Διάφορα άρθρα 

*Ιστορική αναδρομή της προσφοράς 
των γυναικών στην αντιμετώπιση της 

λέπρας, από τους πρωτοχριστιανικούς 
χρόνους μέχρι το σήμερα. 

*Ιδιαίτερη αναφορά στις σύγχρονες 
ιεραποστόλους, όλων των χριστιανικών 

ομολογιών, σε όλη την υφήλιο 

Ενημερωτικό – Ιστορικό - 
Κοινωνικής  Πρόνοιας – 

Εγκωμιαστικό  

«Βαβαί, οίαι παρά Χριστιανοίς γυναίκές 
εισι» Φιλόσοφος Λιβάνιος/ 

«Κι όταν αυτή η Αγάπη εγεννήθη 
ανάμεσα στους ανθρώπους τότε 

επλησίασε τους “ακαθάρτους” και 
“ήψατο” αυτών.» 

13.Ο Πατέρας Λησμονεί 
σ.251 

Παράφρασις: Ελένης 
Καλλιουτζή 

Γύρω στο παιδί και την 
οικογένεια  

Η σκληρή κριτική ενός πατέρα 
απέναντι στο μικρό γιο του και 

μεταμέλειά του – Τα λάθη 
(αυστηρότητα) των γονέων  

Παιδαγωγικό  
1φ: πατέρας σε μια 

πολυθρόνα που κρατά στα 
γόνατά του ένα μικρό αγόρι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Ελένη-Αγγελίνα 
Δούκαινα Μια Ελληνίς 

Βασίλισσα της Σικελίας Β΄ 
σ.252-255 

Αγγελίνα Λεκαπηνού Μορφές 
Η ζωή της Ελένης-Αγγελίνας 

Δούκαινας, το μαρτυρικό τέλος του 
συζύγου της και των παιδιών της 

Ιστορικό  
1σκ «Αρχοντικό της Άρτας. 
Από το αρχείον Βυζαντινών 
μνημείων της Ελλάδος του 
καθηγητού κ. Ορλάνδου»  

Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Η Γυναίκα στη Θάλασσα 
σ.256-257 Πέπη Λ. Δαράκη Διάφορα άρθρα  Η εργασία της γυναίκας στη θάλασσα 

(αίτια επιλογής, δυσκολίες, Ενημερωτικό – Κοινωνικό  Αγιογραφική θεμελίωση (γυναίκα 
ανδρεία...) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ανταμοιβές) 

16.Δ΄ Ρίζα Αθάνατη σ.258-
259 Γιώργος Πυρράς Σκίτσα απ’ την Προκάλυψη 

Η ιστορία ενός παλικαριού, που μικρό 
παιδί βρέθηκε να μεγαλώνει στη 

Βουλγαρία, κι όταν κατάλαβε ότι ήταν 
Ρωμηός το ‘σκασε και γύρισε στην 

πατρίδα. 

Ιστορικό - Πατριωτικό 
Αναφορά στο καμπαναριό του χωριού, 
που του ξύπνησε μνήμες και τον πόθο 

της επιστροφής. 

17.Θέαμα Υπέροχου 
Μεγαλείου σ.259 Κ.Σ. Διάφορα άρθρα 

Σκέψεις για τη ζωή, την ύπαρξη και τη 
δημιουργία, που γεννήθηκαν από τη 

θέα ενός βρέφους 
Θεολογικό Αγιογραφική θεμελίωση 

(εκ του μη όντος δημιουργία) 

18.Η Ψυχή της Γυναίκας Γ΄: 
Η Διάνοια σ.260-262 

Σωτ. Κροντήρη Από το 
βιβλίο της Gina 

Lombroso 
Ψυχολογία της Γυναίκας 

Προσανατολισμός της γυναικείας 
διανοίας-Διαίσθηση, φαντασία, 
αρμονία και ο ρόλος τους στη 
διανοητική ζωή της γυναίκας-

Παρατηρητικό-της-Η ανώτερη γυναίκα 

Ιατρικό (ψυχιατρικό) -  
Κοινωνικό – Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τα διαφορετικά αλλά 

αλληλοσυμπληρού-μενα χαρίσματα του 
άνδρα και της γυναίκας) 

19.Η Αγάπη σ.262-263 
Σωτ. Κροντήρη Από το 

βιβλίο της Gina 
Lombroso 

Ψυχολογία της Γυναίκας Διάφορες μορφές αγάπης – Πώς 
αντιλαμβάνεται την αγάπη η γυναίκα 

Ιατρικό – Κοινωνικό – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση (διαχωρισμός 
της αγά-πης από τις διάφορες εμπαθείς 

εκδηλώσεις της & πνευματική α-
ντιμετώπιση της ζωής) 

20.Έλση Τσάμπερλαιν Η 
Πρώτη Γυναίκα Κληρικός 

σ.263 
Χρ. Θεοφανοπού-λου Διάφορα άρθρα 

Συνοπτική βιογραφία και παρουσίαση 
της ζωής της γυναίκας κληρικού, του 
δόγματος των Κογκριγκεσιο-ναλιστών 

Ενημερωτικό (Διδακτικό) --- 

21.Κοντά Στα Παιδιά Των 
Συνοικισμών σ.264-265 

Το παιδικό τμήμα των 
Φάρων του 

«Ελληνικού Φωτός» 

Κοινωνικά θέματα – Κοινωνική 
πρόνοια 

Εκδηλώσεις του Παιδικού Τμήματος 
Θηλέων 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
Πρόνοια 

7φ με στιγμιότυπα από τις 
εκδηλώσεις 

Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Ευριπίδης σ.266-267 --- Από την Πνευματική μας 
Κληρονομιά 

Η γυναίκα στη ζωή και το έργο του 
Ευριπίδη και η άρση του 

χαρακτηρισμού του ως «μισογύνη» 

Ιστορικό – Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό   

«η τελευταία πλάνη μεγαλύτερη από την 
πρώτη»/ 

αγάπη που εκφράζεται με θυσία 

23.Ευριπίδης σ.266-267 

Απόσπασμα από την 
«Άλκηστις» του 

Ευριπίδη στιχ:328-
368 

Από την Πνευματική μας 
Κληρονομιά 

Μιλάει ο Άδμητος για το χαμό της 
γυναίκας του και εκφράζει τον τρόπο 

που θα την πενθήσει 
Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Για να Καταλάβουμε το 
Παιδί σ.268-269 

Διασκευή: Ειρήνη Α. 
Μαρμαρά Από το 

βιβλίο της Dorothy W. 
Baruch 

Γύρω στο Παιδί 

Η κατάλληλη στιγμή που τα μωρά, 
καθώς μεγαλώνουν μαθαίνουν να 

τρώνε, να πηγαίνουν στην τουαλέτα, να 
μη πιπιλάνε το δάχτυλό τους κ.α. 

Ιατροπαιδαγωγικό – 
Ενημερωτικό  

 
6σκ: στιγμές από την 

καθημερινή ζωή και τις 
συνήθειες του βρέφους 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αγάπη και η ταπείνωση, στη σωστή 

ανατροφή των παιδιών 

25.Τι Σημαίνει Κοινωνική 
Πρόνοια Εις Το Νοσοκομείο 

σ.270-271 

Ann Marie Hokerberg 
U.N. T.A. Medical 
Social Expert for 

Greece  

Κοινωνική Πρόνοια 
Ομιλία στο Ιατρο-κοινωνικό 

Συνέ-δριο Αθηνών, που 
οργανώθηκε από την Εταιρεία 
Υγι-εινής & υπό την επίτιμο 

προεδρία του Υπουργού 
Κοινωνικής Προνοίας 

Το έργο, τα καθήκο-ντα & η αποστολή 
των κοινωνικών λειτουρ-γών, εντός και 

εκτός νοσοκομείου 

Κοινωνικό – Ενημερωτικό – 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη & έμπρακτο ενδιαφέρον για το 

συν άνθρωπο & τα προβλή ματά του, σε 
συνδυα-σμό με γνώσεις, αίσθη μα 

καθήκοντος, επαγ-γελματική 
δεοντολογί-α & έλλειψη κριτικής) 

26.Με Το Τραμ... σ.272-274 Αννούλα Ράπτη Διάφορα άρθρα  
Προβληματισμός για τις αλλαγές που 

έχει επιφέρει η τεχνολογία και η 
ταχύτητα στη σύγχρονη ζωή 

Κοινωνικού και πνευματικού  
προβληματισμού 

 
--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
2σκ: ένα τραμ και μια άμαξα 

27.Αυτές οι Άδειες Ώρες... 
σ.274 Κ.Σ. Διάφορα άρθρα  Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου Κοινωνικού και θεολογικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
Το νόημα & ο σκοπός της ζωής, μέσα 

στην καθημερινή πρακτική 

28.Εβδομάδα Του 
Παραστρατη-μένου Παιδιού 

σ.275-276 
Β.Ν. Κοινωνική Πρόνοια 

Η πρόληψη & η κατά-στολή της 
παιδικής εγ κληματικότητας, στα 

πλαίσια επιστημονι-κών 
συγκεντρώσεων που οργάνωσε η 
Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών 

Κοινωνικό -  Ενημερωτικό – 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη 
έμπρακτη & εν διαφέρον για τα παι-διά 

που «δεν αξίζουν την αγάπη μας» 

29.Ήταν Ένα Μικρό 
Καράβι... σ.276-277 --- Διάφορα άρθρα  Οι κυριότεροι τύποι καραβιών Ενημερωτικό – Ψυχαγωγικό  

8σκ: διάφοροι τύποι βάρκας --- 

30.Τα Παιδιά μας Στη 
Θάλασσα σ.278-279 Σ.Π. Γύρω στο παιδί 

Το νερό είναι φίλος μας ή εχθρός μας; 
(υγεία, αντενδείξεις, βλάβες, κράμπες, 
κατάλληλη ώρα, εντερικές διαταραχές, 

πληγές, ειδικές παθήσεις, πνιγμοί) 

Ενημερωτικό – Ιατρο-
παιδαγωγικό  --- 

31.Και Νάμαστε στη 
Θάλασσα σ.79 Σ.Π. Γύρω στο παιδί Τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς στη 

θάλασσα 

Ενημερωτικό – 
Ιατροπαιδαγωγικό  

1σκ: γελοιογραφία παιδάκια 
βουτούν σε πισίνα & ο ήλιος 

παίζει μαζί τους! 

--- 

32.Παίρνω Μαθήματα 
Διακοπών σ.280-282 Jean Monteaux Γύρω στο παιδί Οι σχέσεις του πατέρα με τα μικρά 

παιδιά του 

Παιδαγωγικό  
 1σκ:  παραφορτωμένο 
αυτοκινήτο που τρέχει! 

Αγιογραφική θεμελίωση 

33.Μύχια σ.282 

Τζέλλυ 
Γεροντοπούλου 

(Ελεύθερη μετάφρα-
ση από το Αγγλικό) 

Ποίηση  
Οι βαθύτερες σκέψεις, χαρές και 

λύπες του ανθρώπου, που ποτέ δεν 
εκφράζονται με λόγια 

Πνευματικού 
προβληματισμού --- 

34.Σε Σένα Καλή μου 
Φίλη... σ.283 Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή τη θέα ε-νός νιόπαντρου 
ζευγα-ριού, σκέψεις για το γάμο, που 
οδηγούν στην προσευχή, από χρέος 

και ανάγκη και αγάπη, για όλα τα νέα 
ζευγάρια 

Πνευματικής οικοδομής  
(ολίγον ασυνάρτητο) Αγιογραφική θεμελίωση 

35.Μητέρα σ.283 Οδ. Εχαρχάκης  Ποίηση  Η ευλογία της παρουσίας της μητέρας 
σε όλη τη ζωή των παιδιών της Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση αναγνώριση της 
προ-σφοράς της μητέρας και τιμή στο 

πρόσωπό της 

36.40ο Υπό Σκιάν σ.284 Familial Digest Διάφορα άρθρα Αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
ζέστης 

Ενημερωτικό – Δημόσια 
υγεία 

  
2 σκίτσα (θερμόμετρο και 

ομπρέλα) 

«Οι μυίγες. Μεγάλη πληγή. Δεν είναι εξ 
άλλου και μια από τις δέκα πληγές που 

ο Θεός έστειλε στην Αίγυπτο;» 

37. --- σ. 285 Φούλα Μελετοπούλου Για Τους Μικρούς μας Φίλους 
Συμβουλές κοινωνικής συμπεριφοράς 

για τα παιδιά, σε έμμετρο στίχο με 
ομοιοκατάληξη  

Διδακτικό  
2σκ: παιδιά με απρεπή 
συμπεριφορά (θυμός & 

άσχημη στάση στο τραπέζι) 

Αγιογραφική θεμελίωση  

38.Ενθαρρυντικές... ή 
αποκαρδιωτικές!.. 

σ.285 
Agnes Richomme Γύρω στο Παιδί Η μητέρα ως παράγοντας ενθάρρυνσης 

ή αποθάρρυνσης των παιδιών της Παιδαγωγικό – Διδακτικό –  
Αγιογραφική θεμελίωση:  

η γυναίκα συνδημι-ουργός & χορηγός 
της ζωής «μετά το Μεγάλο Δημιουργό...»   
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39.Φτιάξετε Ένα Καινούργιο 
Έπιπλο σ.286 ΕΡΣΗ Η Αισθητική του Σπιτιού 

Ένα έπιπλο χρήσιμο σε κάθε σπίτι και 
κατάλληλο για κάθε δωμάτιο 

(συρταριέρα) 

Διακόσμηση  
4φ: διαφορετικές συρταριέρες --- 

40.Γύρω στη Μουσική σ.287 --- Από την Καλλιτεχνι-κή μας 
Κίνηση 

Η συναυλία του Ορατορίου του Frantz 
Schubert, στην Αίθουσα Τελετών του 

Πανεπιστημίου, υπό τη διεύθυνση του 
Κ. Χαραλαμπίδη 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό 
– Καλλιτεχνικό – (Κοσμική 

στήλη) 

*Η υπόθεση του Ορατορίου είναι 
παρμένη από την Αγία Γραφή. 

*Ολόκληρο το Ορατόριο βασίζεται σε μια 
μικρή λεπτομέρεια των γεγονότων του 

Γολγοθά 
*«Γύναι ίδε ο υιός σου» 
*«ιδού η Μήτηρ σου» 

*“Κληρονόμοι να γενήτε της χαράς του 
Παραδείσου ο Χριστός σας προσκαλεί” 

41.Καλλιτεχνικά νέα από 
την Πάτρα  

σ.287 
--- Από την Καλλιτεχνι-κή μας 

Κίνηση Έκθεση ζωγραφικής 

Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό 
1φ «Το Κάστρο της Πάτρας» 

(έργο της δίδος Π. 
Βαλλιανάτου) 

--- 

42.Τι Μπορούμε Να Κάνωμε 
Για Σας;  
σ.288 

Αναγνώστριες  Τι Μπορούμε Να Κάνωμε Για 
Σας; 

Μητέρες περιγράφουν πως 
αντιμετώπισαν καθημερινά 

μικροπροβλήματα των παιδιών τους 
Παιδαγωγικό  --- 

43.Αλληλογραφία σ.288 Αναγνώστριες  Αλληλογραφία  Σύντομες απαντήσεις σε επιστολές 
αναγνω-στών & ευχαριστήρια Ενημερωτικό  --- 

44.Το σεισμόπληκτο Παιδί  
σ.288 Σούλη Ν. Πιερράκου Από τις Επιστολές που Μας 

Στέλνουν - Ποίημα 

Η τραγωδία του σεισμού, διατυπωμένη 
από ένα παιδί που έχασε τη μάνα του 

και το σπίτι του 
Διδακτικό  --- 
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7ο τεύχος – Ιούλιος – Αύγουστος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Μια Εορτή – Ένα Ξεκίνημα 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Η γιορτή στο Φάρο Σαφραμπόλεως 
και η επίσημη έναρξη της 

«Αλληλεγγύης της Ελληνικής 
Οικογενείας» 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας --- 

2....Και Το Έργο Μας Καλεί 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Το  Έργο της Αλληλεγγύης της 
Ελληνικής Οικογενείας, ζητά 

συνεργάτες 

Ενημερωτικό (κάλεσμα 
συνεργασίας)– Κοινωνικής 

Πρόνοιας 
--- 

3.Όχι Μόνον Παρελθόν  
σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στους 
αρχαιολογικούς χώρους ως «ευκαιρία 

γνωριμίας και επαφής μ’ ένα 
ελληνισμό περήφανο για το 

παρελθόν, μα που προσβλέπει στο 
παρόν και στο μέλλον.» 

Κοινωνικό Πατριωτικό  --- 

4.Από Κάποιες Εξετάσεις σ.290 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Εξετάσεις του κατηχητικού σχολείου 
εργαζομένων κοριτσιών, για την 

αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού 

Κοινωνικής Πρόνοιας - 
Ενημερωτικό --- 

5.Μια Ελληνίδα Δασκάλα σ.290 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Με αφορμή τη βράβευση της 
διευ/τριας του Δημοτικού Σχολείου 

Ψυχικού, αναφορά και τιμή στο έργο 
όλων των δασκάλων της επικράτειας 

Διδακτικό --- 

6.Η Φωνή Των Χεριών σ.290 Ε.Ρ. Σκέψεις Η δύναμη της έμπρακτης αγάπης 
αλλά και της έμπρακτης αμαρτίας Διδακτικό  --- 

7.ΑΜΑΛΙΕΙΟΝ 100 Χρόνια 
Γόνιμης Δουλειάς σ.291-293 

Ειρ. Καραμανώλη (Πολλές από τις 
πληροφορίες μας τις πήραμε από το 
ενδιαφέρον βιβλίον του αιδ. κ. Α. Α. 

Παπαδόπουλου που εξεδόθη επ’ 
ευκαιρία της εκατονταετηρί-δος του 

Αμαλιείου 1855-1955) 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Ιστορική αναδρομή στην ίδρυση, 
λειτουργία και προσφορά του 

ορφανοτροφείου 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Ενημερωτικό – Ιστορικό  

 
4φ: 2 του κτιρίου 1 από 

χορευτική εκδήλωση και 1 του 
βραβείου της Ακαδημίας Αθηνών 

Αγιογραφική θεμελίωση: το όλο 
έργο δημιουργήθηκε από 

αίσθημα αγάπης και χρέους 
στις δύσκολες περιστάσεις της 

εποχής. 
*Ειδική μέριμνα για τη 
χριστιανική αγωγή τους 

(εκκλησιασμός, συμμετοχή στην 
ψαλμωδία και παρουσία 
πνευματικού πατέρα στο 
ίδρυμα, για στήριξη και 

«θρησκευτική κατάρτιση») 

8.Το Ξύλο Δεν Βγήκε Απ’ Τον 
Παράδεισο σ.294-295 

Κωνστ. Κατσάρας Νευρολόγος - 
Ψυχίατρος Γύρω στο Παιδί Σωματική και Ψυχολογική βία στα 

παιδιά 

Ιατρο-παιδαγωγικό 
 

3σκίτσα με στιγμές βίας σε 
μικρά παιδιά 

Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Η Πίστις σ.295 Μέλπω Πηλαβάκη Σκέψεις 
Η πίστη, έτσι όπως γεννιέται 

«...θαυμάζοντας...όλο το μυστήριο της 
φύσης» 

Θεολογικό  «Πάτερ ημών ο εν τοις 
ουρανοίς...» 

10.ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ Τόπος και 
Λατρεία σ.296-298 Λίνα Αγγελοπούλου Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί Το Θέατρο της Επιδαύρου 

Ιστορικό – Αρχιτεκτονική  
 

2φ: Το Θέατρο και ένα 
Κιονόκρανο 

(“Αγνόν χρη νηοίο θυώδεις εντός 
ιόντα έμμεναι˙ αγνίει δ’ εστί 

φρονείν όσια”) 

11.Το Γραφείον Κοινωνικής Βάσω Νομικού Κοινωνική Η δημιουργία, η ιστορική εξέλιξη και Ιστορικό – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Υπηρεσίας Νοσοκομείου σ.299-

301 
Πρόνοια το έργο  Κοινωνικών Λειτουργών και 

της Κοινωνικής Υπηρεσίας των 
Νοσοκομείων 

φροντίδα και παροχή βοήθειας 
στους «ελάχιστους αδελφούς» 

12.Το Παιδικό Τμήμα των 
Φάρων του «Ελληνικού Φωτός» 

σ.301-303 
Ο Φαροφύλακας Κοινωνική 

Πρόνοια 

Οι εμπειρίες, οι χαρές και οι ευθύνες 
των υπευθύνων που ασχολούνται με 

τα παιδιά 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

3φ από στιγμιότυπα ομαδικών 
εξορμήσεων και δραστηριοτήτων 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
χαρά των παιδιών που συμμετέ 

χουν στα κατηχητικά Κυρια 
κάτικα σχολεία των Φάρων 

13.Φωτερά Σκοτάδια σ.303 Γ. Δροσίνης  Ποίηση 
(απόσπασμα) 

Η αξιοσύνη και η ... του ανθρώπου 
που στηρίζεται στις δικές του 

δυνάμεις και δε ζει παρασιτικά, εις 
βάρος των άλλων 

Ηθοπλαστικό (αλληγορία) Αγιογραφική θεμελίωση 
(ταπεινό λυχνάρι) 

14.Η Γυναικεία Κίνησις στην 
Κύπρο  

σ.304-307 
Δ. Α. Χριστοφίδης Κοινωνική 

Πρόνοια 

Ενημέρωση για τα γυναικεία 
σωματεία και οργανισμούς που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και 
η σύνδεσή τους με την Ελλάδα 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
συμπαράσταση στους 

πάσχοντες 

15.Η Επιείκεια σ.307 Φανή Τζοΐτη  
Διασκευή   

Τα χαρακτηριστικά της επιείκειας, οι 
προϋποθέσεις και η δύναμή της αλλά 

και η παραφθορά της  
Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Οι Τρεις Γύροι  
σ.308-309 Αννούλα Ράπτη Διήγημα  

Πώς η γυναίκα με την αγάπη και την 
κατανόησή της  γιάτρεψε την 

πληγωμένη αυτοπεποίθηση του 
συζύγου της 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: η 
αγάπη των συζύγων, που 

οικοδομεί 

17.Συνομιλία Με Τον Εαυτό μας  
σ.310-311 Δ. Ακύλα  Η Ζωή του 

Κύκλου μας 
Αυτοκριτική, αυτοέλεγχος, 
εξομολόγηση και προσευχή Πνευματικής οικοδομής 

«απολύσας τους όχλους ανέβη 
εις το όρος κατ’ ιδίαν 

προσεύξασθαι» 
Μαρκ.στ,30-33/Ματθ. ιδ,13-36 
Β΄Κορ. ιγ,1-13/Β΄Τιμ. γ,14-17 

Α΄Πετρ. α,1-25/Εβρ. ιγ, 8 
Φιλιπ. γ,1-16 

18.Ο Βασιλεύς Παύλος Εγκαι-
νιάζει το Έργον της «Αλληλεγ-
γύης της Ελλη-νικής Οικογε-
νείας» εις τους «Φάρους» της 

Νέας Ιωνίας του «Ελληνικού Φω-
τός»σ.312-313 

--- Φωτορεπορτάζ  Τα εγκαίνια... και τμήμα της ομιλίας 
του Βασιλέως 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

 
6φ με στιγμιότυπα από τα 

εγκαίνια 

--- 

19.Μύησις στη Ζωή  
σ.314-317 Pierre Dufoyer Γύρω στο Παιδί Σεξουαλική διαπαιδαγώγ. σύμφωνα 

με τις χριστιανικές αρχές και αξίες 
Παιδαγωγικό Ενημερωτικό 

Ηθοπλαστικό   

Αγιογραφική θεμελίωση 
*Αναφορά σε όσα μαθαίνουν 

στο κατηχητικό 
*Αναφορά στην ενάτη εντολή 

20. Αποφθέγματα του 
Λαροσφουκώ σ.317 Λαροσφουκώ  Αποφθέγματα  

Σοφές κουβέντες για την λεπτότητα, 
την προσποίηση, την αποδοχή της 
μομφής, τη δόξα, την ελπίδα, την 

περιέγεια, τις ατυχίες, τα ελαττώματα, 
την εντιμότητα 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Ένας Θησαυρός που Χάνεται 
σ.318-319 Κ. Νησιώτης Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί 

Οι καταστροφές μνημείων, εκκλησιών 
και αρχοντικών, στα χωριά του 

Πηλίου 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
3φ 1.Ο Ναός της Θεοτόκου στο 
Μούρεσι. Η θυσία του Αβραάμ 

2.Εοιτάφιος θρήνος (έργον 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
λαϊκού Πηλιορείτου ζωγράφου) 

3.Τμήμα από το τέμπλο του 
«Σταυρού» εις Ανεμούτσαν 

22.Ε΄ Ένα Κλωνάκι: Τα 
Κεντήματα σ.320-321 Γιώργος Πυρράς Σκίτσα Απ’ την 

Προκάλυψη 
Οι αναμνήσεις μιας γιαγιάς από τους 

Βαλκανικούς πολέμους Πατριωτικό  --- 

23.Συζυγικός Ψαλμός σ.321 Φανή Παπαγεωργίου Ποίηση Το χτίσιμο της νέας φωλιάς πάνω στο 
γερό και σταθερό δέντρο του Θεού Διδακτικό  --- 

24.Για Να Καταλάβουμε Το 
Παιδί σ.322-323 

Ειρήνη Α. Μαρμαρά Διασκευή 
Από το βιβλίο της Dorothy W. Baruch Γύρω Στο Παιδί Το Μικρό μας Μεγαλώνει 

Ιατρο-παιδαγωγικό 
 

6 σκίτσα με συμπεριφορές του 
παιδιού 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αναφορά στην υποκρισία και 

στην ηθική βρωμιά  

25.ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ανδρομάχη 
σ.324 Ευριπίδης 

Από Την 
Πνευματική Μας 

Κληρονομιά 

Απόσπασμα από την «Ανδρομάχη» 
Η θυσία και η απόφαση της να 
πεθάνει, για να ζήσει ο γιός της 

Ηθοπλαστικό - Διδακτικό *Η θυσία της μάνας χάριν του 
υιού της 

26.Οι Μεγάλες Εποχές Του 
Γαλλικού Θεάτρου σ.325-326 Ζερμαίν Μαμαλάκη – Φόνσου  

Από Το Εθνικό 
Θέατρο της 

Γαλλίας στον 
Αλμπέρ Καμύ 

Σύντομη επισκόπηση της ιστορίας του 
γαλλικού θεάτρου και της βιογραφίας 

του Αλμπέρ Καμύ 

Ενημερωτικό (Ιστορία θεάτρου 
και Βιογραφία) --- 

27.Μια Γυναίκα Χωρίς Όνομα 
σ.326 Σ. Παπακυριακοπούλου Κοινωνική 

Πρόνοια 

Μια γυναίκα περιγράφει γνωριμίες 
και ιστορίες των παιδιών που τρώνε 

στα συσσίτια 
Κοινωνική Πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση 
*τα συσσίτια 

*η γυναίκα που νοιάζεται για τις 
ιστορίες των παιδιών 

*τους μαθαίνει να κάνουν το 
σταυρό τους και προσευχή 

*τρώνε όλα ανεξαρτήτου 
καταγωγής 

28.Ο Δουξ και η Δούκισσα του 
Αλανσόν σ.327-330 

Ε. Καρδάρα από το βιβλίο της 
Marguerite-Bourcet 

Ιστορικό 
μυθιστόρημα 

Η ζωή της Δούκισσας του Αλανσόν στο 
πατρικό της και γνωριμία της με τον 

δούκα  

Ιστορικό 
1σκ με το ζευγάρι να ιππεύει και 
1φ της Δούκισσας του Αλανσόν 

Αγιογραφική θεμελίωση:   
υποταγή στο θέλημα του Θεού 

*Στη σπουδαιότητα των 
προσευχών της μητέρας 

29.Από το Φεστιβάλ της 
Επιδαύρου σ.330 --- Καλιτεχνική 

κίνηση  

Φωτογραφία από την παράσταση 
Εκάβη του Ευριπίδη στις 19 Ιουνίου 

1955 

Ενημερωτικό  
1φ τμήμα της ορχήστρας και των 

θεατών  
--- 

30.Από Την Εβδομάδα Του 
Παραστρατημένου Παιδιού 

σ.331-333 

Άννα Πιπινέλη Σύμβουλος της 
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων 

Αθηνών 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Εισηγήσεις στις ταινίες που 
προβλήθηκαν στα πλαίσια του 

προγράμματος της «Εβδομάδος του 
Παραστρατημένου παιδιού» 

Ενημερωτικό – Ιατρο-
παιδαγωγικό Αγιογραφική θεμελίωση 

31.ΣΤΑΧΥΑ σ.333 Σία Παπακυριακοπούλου Ποίηση  

τα στάχια, που πριν δεθούνε σε 
δεμάτι είναι αδύναμα μπροστά στις 
καταστροφικές καιρικές συνθήκες, 

μιλά για τους ανθρώπινους δεσμούς. 

Αλληγορία Αγιογραφική θεμελίωση 

32.Λουλούδια! Ζέστη! Δροσιά! 
σ.334-335 ΕΡΣΗ Η Αισθητική Του 

Σπιτιού Διακόσμηση με λουλούδια 

Διακόσμηση (επιμορφωτικό;) 
4φ με διακοσμητικά φυτά και 
4φ με προτάσεις διακόσμησης 

της βεράντας 

--- 

33. --- σ. 336 Αναγνώστριες  Τι Μπορούμε να 
Κάνωμε Για Σας; 

*Η μειονεκτική θέση της γυν. έναντι 
του άντρα στο θέμα επιλογής 

συντρόφου και γάμου *Φτώχεια και 
Διδακτικό – Συμβουλευτικό --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
εκμετάλλευση *Πρόταση γάμου που 

«πνίγει»*Φόβος 18χρονης ότι θα 
μείνει ανύπαντρη 

 

8ο τεύχος – Σεπτέμβριος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ο Δρόμος για την 

Ειρήνη σ.337 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός 
- Απόψεις 

Οι γυναίκες και ο ρόλος τους για την ειρήνη 
του κόσμου 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Και Αυτή Η Φωνή 
σ.337 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός 

- Απόψεις 

Σχόλιο για το θεσμό των μικρών κοριτσιών ως 
παραδουλεύτρες, που είναι σύγχρονες δούλες, 
με αφορμή το περιστατικό με τη Σπυριδούλα 

Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Παιδικές Τράπεζες – 
Παιδικοί 

Συνεταιρισμοί  
σ.337-338 

Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός 
- Απόψεις 

Οι παιδικές τράπεζες στην Αμερική που 
συμβάλουν οικονομικά στη μόρφωση των 
παιδιών και οι Παιδικοί Συνετερισμοί των 
Φάρων, που καλλιεργούν το πνεύμα της 

κοινωνικής αλληλεγγυής μεταξύ των 
συνομιλήκων  

Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφικλη θεμελίωση  

4.Μοναχές, 
Κοινωνικές Εργάτιδες 

σ.338 
Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός 

- Απόψεις 

Η κοινωνική προσφορά των μοναχών της 
μονής αγίου Ιεροθέου στην Αττική, με την 

εργασία τους στις φυλακές 
Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Μαρία Ηρ. 
Μιχαηλίδου – Πόπη 
Νικ. Πρεβεδουρά-κη 

σ.338 

Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του Μηνός 
- Απόψεις 

Ανακοίνωση του θανάτου των δύο γυναικών, 
σύντομη αναφορά στο βίο και την προσφορά 

τους, ως παραδείγματα γυναικών επιστήμονος 
και συζύγου και κοινωνικών εργάτιδων 

Ενημερωτικό – Βιογραφία  Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Όπως Τα Ρόδα 
σ.338 Φανή Παπαγεωργίου Ποίηση  Η παρηγοριά που στέλνει ο Θεός με την 

αγάπη Του, σ’ όσους πονούν Προσευχή  Αγιογραφική θεμελίωση: ο Θεός ως γιατρός 
κάθε πόνου, ως θεραπεία και ως φως 

7.Απολογισμός 
Κύκλου Λονδίνου 

σ.339-341 
Η υπεύθυνος Δ. Κριτικού Κοινωνική Πρόνοια 

Απολογισμός Κύκλου Λονδίνου – Προνοιακή 
Εργασία του Κύκλου στην Ελλάδα: 

(κουκλοθέατρο και πακέτα, τα ορφανά της 
Κοζάνης, Ανάπηρος, Ράψιμο παιδικών ειδών, 
έρανος δια τους σεισμοπλήκτους, Χρηματική 

δωρεά στο Νοσοκομείο Χίου) 

Κοινωνικής Πρόνοιας - 
Ενημερωτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

(«...Και η προσπάθειά μας ευλογήθηκε...», 
«...Έτσι με τη βοήθεια του Θεού...») 

8.Μία Μάρτυς: Η 
Εδήθ Στάϊν  σ.341-

342 
Joseph Rovan Διασκευή  Μορφές 

Η ζωή και η δράση της Εδήθ Στάιν, μιας 
Ιουδαίας που μεταστράφηκε στο χριστιανισμό, 
έγινε μοναχή και μαρτύρησε στα στρατόπεδα 

συγκεντρώσεως του Auschwitz 

Ιστορικό – Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό  

*Ιωαν. Α’ 17 – «...Άγγελοι, ωσάν την αγίαν 
νύκτα της Γεννήσεως ψάλλουν τριγύρω της 
“Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ”» - «...ο Θεός 
του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός 
του Ιακώβ είναι ο Θεός της Παλαιάς και εν 

συνεχεία της Καινής Διαθήκης.» 

9.Μία Επίσκεψις στη 
Μονή Αγάθωνος 

σ.343-345 

Καλλιόπη Μ. 
Κυριακοπούλου 

Τόποι Τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί 

Ξενάγηση στους χώρους της μονής και 
γνωριμία με το έργο και την προσφορά της, 

μέσω της Γεωργοτεχνικής Σχολής, στην ηθική 
διαπαιδαγώγηση των νέων και τον πολιτισμό 

Ενημερωτικό  
 

2φ: Άποψις της Μονής και ο 
Εσταυρωμένος στον αυλόγυρο 

της μονής 

*«Πίστις άνευ έργων νεκρά εστίν» 

10.Το Γύρισμα στα 
Περασμένα σ.345 Ρ.Α.Ν. Διηγήματα Οι αναμνήσεις ενός γέρο-ναυτικού από τη ζωή 

του στη θάλασσα και η νοσταλγία του για τα Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: «...-Είναι καϋμός 
παιδιά μου τα γεράματα σαν χτυπάνε μόνο 
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περασμένα το κορμί! Μένει ο νους μας τότε ορφανός, 

χωρίς ελπίδες και ‘κείνο που θέλει και ποθεί 
τον τριγυρνάει και τον παιδεύει...» 

11.Για Να Ζούμε 
Καλά Ας 

Αποφεύγουμε Τον 
Θόρυβο σ.346-347 

Paul Mayet Διασκευή 
Α.Ρ.  

Οι ποικίλες επιπτώσεις του θορύβου στον 
ανθρώπινο οργανισμό (Τ’ αποτελέσματα του 
θορύβου, Ο θόρυβος μας κάνει κουφούς, Ο 
θόρυβος τρελλαίνει, Ο θόρυβος και η καλή 

συμπεριφορά) 

Ιατρικό – Ενημερωτικό – 
Κοινωνικό 

 
6σκίτσα που απεικονίζουν με 

χιούμορ όσα το άρθρο 
αναφέρει  

*«Ό συ μισείς ετέρω μη ποιήσης» 

12.Η Διεθνής 
Αλληλεγγύη και Το 
Παιδί σ.348-350 

 
Το V Συνέδριον του 

Bureau International 
Catholique De L’ 

Enfance 

Σ. Κροντήρη  Συνέδρια  

Αποσπάσματα από τις εισηγήσεις του 5ου 
Συνεδρίου της Παιδικής Ηλικίας στη Βενετία 

με θέμα: «Η Διαπαιδαγώγη-σις του Αισθήματος 
της Διεθνούς Αλληλεγγύης στο Παιδί» 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό 
– Ηθοπλαστικό   

*« - Πώς θα δώσωμε στο παιδί 
μια διεθνή προοπτική που θα 
το βοηθήση να νοιώση ότι οι 

ανάγκες όλων των παιδιών του 
κόσμου είναι οι ίδιες, 

- Πώς θα διεγείρωμε στο παιδί 
την ευθύνη και την 

αλληλεγγύη μέσα στη διεθνή 
κοινότητα στην οποία ανήκει, 
- Πώς θα το βοηθήσωμε να 
αγαπήση και τη δική του 
Πατρίδα αλλά και όλες τις 

Πατρίδες όλων των ανθρώπων.»  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

*«... Μήπως ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός δεν 
έκλαψε αγναντεύοντας από μακρυά την 
Ιερουσαλήμ; Κι όμως έκλεινε μέσα στην 
καρδιά του την καθολικώτερη αγάπη!» 

13.Τα Tics Στο Παιδί  
σ.350-351 Μ. Σ. Πουλάκης Ιατρός 

Γύρω στο Παιδί  
 

Ψυχιατρικά και 
Ψυχολογικά Θέματα 

Αιτιολογία, συμπτωματολογία και θεραπεία 
των tics 

Ιατρο-παιδαγωγικό – 
Ενημερωτικό  --- 

14.Μια Επίσκεψις 
στον Αλβέρτο 

Σβάιτσερ σ.352-354 

John Gunther μτφ: Α. 
Κονταράτου Συνεργάτις 

του περιοδικού 
Μορφές 

Απόσπασμα από την περιγραφή του Τζον 
Γκούντερ για τον Α.Σ. και τη ζωή του στο 

λεπροκομείο του 

Διδακτικό/ Ηθοπλαστικό 
(Βιογραφία) 

 
1φ: ο Α.Σ. ακαταπόνητος στο 

μεγάλο του έργο 

Αγιογραφική θεμελίωση: τα χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητας που περιγράφονται είναι 

τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου βαθειά 
θρησκευόμενου και πιστού (αυστηρός, 

ταπεινός, γεμάτος αγάπη, ευθύς, σοβαρός, 
με σταθερή θέληση, πατρικός προς τους 
ασθενείς του, παιδαγωγός, λάτρης της 

σιωπής...) 

15.Προνοιακά και 
Παιδαγωγικά Κέντρα 

στην Αγγλία  
σ.354-355 

Βάσω Νομικού Κοινωνική Πρόνοια 

Η προώθηση και η μελέτη των θεμάτων της 
ψυχικής υγιεινής και η πρακτική εφαρμογή 

και αξιοποίηση των συμπερασμάτων της 
θεωρητικής μελέτης, ανάλογα με τις ανάγκες 

της καθημερινής ζωής 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας  

Αγιογραφική θεμελίωση: το ενδιαφέρον για 
τον πλησίον και η προσφορά στην επίλυση 

των προβλημάτων του. 
 

- η σπουδαιότητα της ψυχικής υγείας  

16.Μύησις στη Ζωή  
σ.356-359 Pierre Dufoyer 

Γύρω στο Παιδί  
 

Γύρω από τα Φλέγοντα 
Προβλήμα-τα των 

Παιδιών μας 

Ο Pierre Dufoyer βοηθά τους γονείς ν’ 
απαντούν στα μικρά ή μεγαλύτερα παιδιά τους 

και να τα εισάγουν στα μυστικά της ζωής 
(Περιμένοντας ένα αδελφάκι-Πώς γεννιούνται 

τα μικρά παιδιά;-Ο πατέρας δεν χρησιμεύει σε 
τίποτα στη γέννησι;- Αντιμετωπίζοντας τους 

κινδύνους του κόσμου- Ο σεβασμός της 

Ιατρο-παιδαγωγικό – 
Ενημερωτικό  

*«... Θυμήσου το “Χαίρε Μαρία”. Λέει  
“Ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου”. 

Βλέπεις και η Εκκλησία το ίδιο συγκρίνει το 
μωρό μ’ ένα καρπό.» 
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γυναίκας) 

17.ΑΓΑΠΗ  
σ.359  

Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  Η χαρά ενός γέρου, καθώς πλησιάζει το τέλος 

της ζωής του Διδακτικό  --- 

18.Χαρήτε την 
Ελληνική Ομορφιά 

στις Μαγευτικές 
Εξοχές μας σ.360-

361 

--- Φωτορεπορτάζ  Ελληνικές εξοχές που έγιναν διεθνή κέντρα 
παραθερισμού 

Ενημερωτικό  
 

5φ από μέρη της Ελλάδας: 
Ύδρα, Ρόδος, Καστοριά, 

Μύκονος, Κέρκυρα 

--- 

19.Ξημέρωμα σ.362-
364 Μαρία Ζαχαρίου Διήγημα  

Οι περιπέτειες ενός αγοριού που φεύγοντας 
από το νησί του με τη μητέρα του, έχει να 

αντιμετωπίσει την καινούργια ζωή στην 
πρωτεύουσα και την ενηλικίωσή του 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«... Δεν το ήξερε τότε ότι έχει κι’ ένα άλλο 
μαγικό νερό που όποιος το πιει δεν ξαναδιψά 

ποτέ... κι’ είναι αυτό που ανοίγει τα μάτια 
στους ζωντανούς νεκρούς...» 

*«... Η δική του όμως ψυχή δεν το κράτησε 
το μυστικό της, τόκαμε προσευχή, και 
τόκαμε τραγούδι, που ανέβηκε ψηλά σ’ 

Εκείνον που δεν θέλει να σβύση το λυχνάρι 
που ακόμα καπνίζει...» 

20.Απ’ Όσα 
Συμβαίνουν σ.364 Ο Φαροφύλακας Φάροι 

Πως μια μητέρα σταμάτησε να «διαπαιδαγωγεί» 
τα παιδιά της χρησιμοποιώντας σωματική βία, 

ύστερα από μια ομιλία στους Φάρους 
Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: ανατροφή των 
παιδιών με ειρήνη και αγάπη  

 
*«Δόξα τω Θεώ» 

21.Κέντρον Βρεφών 
«Η ΜΗΤΕΡΑ» σ.365-

366 
Εύα Ν. Πολιτάκου Κοινωνική Πρόνοια 

Με αφορμή την έναρξη της λειτουργία του 
κέντρου, παρουσίαση του χώρου, του 
προγράμματος και του σκοπού του  

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
Πρόνοια 

1φ: μια άποψις των κτιριακών 
εγκαταστάσεων του Ιδρύματος 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

Δημιουργία του κέντρου για την προστασία 
και περίθαλψη του βρέφους και της άγαμης, 

ανήλικης συνήθως, μητέρας 

22.Ένας Απολογισμός 
σ.366 Α. Β.  Κοινωνική Πρόνοια 

Απολογισμός του έργου των κύκλων του 
«Ελληνικού Φωτός» αλλά και παρότρυνση για 
αυτοέλεγχο της κάθε μιας που συμμετέχει σ’ 

αυτό το έργο – Προτροπή για μετάνοια  

Ηθοπλαστικό  
*«... με κάθε επαφή πλησιάσαμε περισσότερο 

στην ανώτατη εντολή της Θρησκείας μας 
“Αγάπα τον πλησίον σου”» 

23.Ο Κύριος 
Καθηγητής σ.367-368 Αννούλα Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Αναμνήσεις μιας κυρίας, από τα μαθητικά της 
χρόνια κι από έναν καθηγητή της, που τον 

ξανασυνάντησε σε προχωρημένη ηλικία 
Διδακτικό  --- 

24.Ο Δουξ και η 
Δούκισσα του Αλανσόν 

σ.369-373 

Ε. Καρδάρα από το 
βιβλίο της Marguerite-

Bourcet 
Ιστορικό μυθιστόρημα Ο γάμος και τα πρώτα χρόνια της κοινής ζωής 

τους, με τις πρώτες τους σοβαρές δυσκολίες 

Ιστορικό 
 
 

1 σκίτσο με το ζευγάρι να 
ιππεύει και 1φ της Δούκισσας 

του Αλανσόν 

*«... δεν ήθελε να ξανασυναντήση τα μάτια 
εκείνα που ήταν δοσμένα σ’ άλλον. Θα 

προσπαθούσε να ξεχάση! Πώς θα επιθυμούσε 
αυτός, ένας καλός χριστιανός, αυτήν που σε 
λίγες μέρες θάταν γυναίκα ενός άλλου;...» 

*«... Και την ημέρα του Πάσχα κοινώνησαν ο 
ένας δίπλα στον άλλον, σε μια εκκλησούλα 

στην οποία για να προσευχηθή κανείς 
γονατίζει κατάχαμα...» 

*«... Τώρα εδώ στη Ρώμη, ανακάλυπτε μιαν 
άλλη ομορφιά, πιο συγκινητική και πιο 
τέλεια. Την ζωντανή πραγματικότητα της 
Εκκλησίας, που τόσο είχε παραμελήσει!» 
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*«... Πήγαιναν συχνά στις Κατακόμβες. 

Έκαναν συχνά την λειτουργία στους υγρούς 
διαδρόμους απάνω στα σπασμένα, από τα 
βασανιστήρια, κόκκαλα των Μαρτύρων. Ο 
δουξ περπατούσε μέσα στους διαδρόμους 

αυτούς ζητώντας την σωτηρία της 
πολυαγαπημένης του Σοφίας...» 

25.Φωνή των Πουλιών 
(Γραμμένο πάνω στο 
“La Predication Aux 
Oiseaux” του  LISZT) 

σ.374 

Ε. Ρόδη  Σκέψεις Γύρω σε 
Μουσικά Κομμάτια 

Ο διάλογος των χαρούμενων πουλιών και του 
σκυθρωπού ανθρώπου για το νήμα και την 

ευτυχία της ζωής 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
*«... ευγνωμονούν τη Φύση, ευγνωμονούν το 

Θεό που τις έπλασε, και όλες αυτές οι 
ταπεινές εκδηλώσεις χαράς δημιουργούν τον 

πιο ευγενικό ύμνο στη ζωή...» 

26.Στα «Σπίτια 
Παιδιού» της Δυτικής 
Μακεδονίας σ.375 

Μαρία Σ.... Συνεργασία 
Αναγνωστών 

*«... Θα ακολουθούσαμε για 4 μέρες την 
Βασίλισσά μας στις επισκέψεις της στα χωριά 

της Δυτ. Μακεδονίας, όπου ο Έρανος 
Προνοίας Βορείων Επαρχιών έχει φτιάξει αυτά 

τα περίφημα “Σπίτια Παιδιού”». Περιγραφή 
του ταξιδιού και των εντυπώσεων  

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια --- 

27.Τα Λουλούδια της 
Μικρής Ίντας  
σ.376-379 

Χανς Κρίστιαν Άντερσεν  
(μτφ:Αννούλας Ράπτη) 

Παιδικά Διηγήματα – 
Για τα 150 Χρόνια του 

Άντερσεν 
Τα μαραμένα λουλούδια της Ίντας  

Παραμύθι 
 

2 σκίτσα: ένα κορίτσι παίζει 
πιάνο ανάμεσα σε λουλούδια 

κι ένα μικρό κοριτσάκι 
ξαπλωμένο συνομιλεί με 

λουλούδια! 

Αναφορά σε έθιμο της Δανίας για τη 
Μισοσαρακοστή και σε αναμμένο καντηλάκι 

μέσα στο δωμάτιό της  

28.«Θεοί, Μνημεία, 
Σοφοί»  
σ.379 

C. W. Ceram (το συνιστά 
σε όλες μας η Francoise 

Touraine) 

Γύρω στα Βιβλία 
(Βιβλιοπαρουσίαση) 

Η ιστορία αρχαιολογικών ανακαλύψεων ανά 
τον κόσμο, σε εκλαϊκευμένη έκδοση Βιβλιοπαρουσίαση --- 

29.Πρέπει Να Έχης 
Ιδέες σ.380 ΑΝΤΑ Μόδα  Μεταποίηση ρούχων για διαφορετικές 

εμφανίσεις 

Ενημέρωση – Ιδέες για 
οικονομία 

 
5σκίτσα που δείχνουν 5 

διαφορετικούς τρόπους που 
μπορεί να φορεθεί το ίδιο 

φόρεμα! 

Οικονομικές δυσκολίες αλλά χαρούμενη 
διάθεση 

30.Γαρνίρετε το 
Κρεβατάκι του Μωρού 

σας σ.381 
ΕΡΣΗ Για την  Αισθητική του 

Σπιτιού Διακόσμηση παιδικού κρεβατιού 
Διακόσμηση 2σκίτσα που 

παρουσιάζουν βήμα-βήμα την 
κατασκευή 

--- 

31.Μια Ελληνική 
Έκθεσις Ζωγραφικής 

εις την Βόννην  
σ.382 

Μ.Τ. Από την καλλιτεχνική 
μας κίνηση 

Η έκθεση των έργων του Π.Μ., από αντίγραφα 
Βυζαντινών τοιχογραφιών του Αγίου Όρους και 

απόψεις Μοναστηριών, στη Βόννη, υπό την 
αιγίδα της εκεί Ελληνικής Πρεσβείας 

Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό 
 

1φ: Χορός Ιεραρχών (φρέσκο) 
Αντίγραφον του Π.Μ. από το 

παρεκκλήσιον της 
Ι.Μ.Βατοπεδίου 

Αναφορές θαυμασμού στο Βυζαντινό 
πολιτισμό και στην Αθωνική πολιτεία 

32.Το Παλιό Σπίτι  
σ.382 Μαρία Λιόλιου Ποίηση  

Οι αλλαγές στη διακόσμηση του σπιτιού 
σηματοδοτούν και τις αλλαγές στις ψυχές και 

στη ζωή των ανθρώπων 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό – 
Κοινωνικού προβληματισμού  

Αναφορά στην πίστη που χάθηκε, στο 
εικονοστάσι που δεν υπάρχει πια στο σπίτι, 

στην προσευχή που δεν γίνεται. 
«πάτερ ημών» 
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33-40.Τι Μπορούμε 
Να Κάνωμε Για Σας; 

σ.383-384 
Αναγνώστριες  Τι Μπορούμε Να 

Κάνωμε Για Σας; 

*Δημοσίευση διηγήματος *Αταίριαστος γάμος 
*Έκκληση για χριστιανή ψυχίατρο 

*Το μακιγιάζ είναι χριστιανικό; 
*Αντιλεπρικός αγώνας 

*Σύγχρονες κοπέλες και νοικοκυριό 
*Αναζήτηση εύπορου νέου 

*Λάθος εντυπώσεις στους άλλους 

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Κοινωνικής πρόνοιας – 

Χριστιανικού προβληματισμού 
– Ενημερωτικά  

--- 

9ο Τεύχος - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις 

Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 
1940 και οι υποχρεώσεις που 
πηγάζουν για τους σύγχρονους 

Έλληνες 

Πατριωτικό  --- 

2.Ποιο Νάναι το 
Μήνυμα; σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις 

Με αφορμή την 28η Οκτωβρίου 
1940, λόγος για τα γεγονότα της 

Κων/πολης  
Πατριωτικό  --- 

3.Και Τώρα Πάλι σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του 
Μηνός - Απόψεις 

Έκκληση στους απόδημους 
Έλληνες να προβάλουν την Ελλάδα 

και να συμπαρασταθούν ηθικά  
Πατριωτικό  --- 

4.Οικογένεια και 
Σχολείο σ.385-386 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις 

Συνεργασία οικογένειας και 
σχολείου – Δημιουργία «κύκλου 

γονέων» 
Παιδαγωγικό  --- 

5.Από μια Σκηνή 
σ.386 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις 

Η αγένεια και η έλλειψη σεβασμού 
των νέων απέναντι στους 

ηλικιωμένους 
Ηθοπλαστικό – Διδακτικό  --- 

6.Στα Εκατόχρονα του 
Σολωμού σ.386 Μ.Β.Κ. Από τη Ζωή του 

Μηνός - Απόψεις 

Ένα μικρό αφιέρωμα στο Σολωμό 
και στη σκέψη του με αφορμή τα 

εκατόχρονα 
Διδακτικό  --- 

7.ΤΕΣΤ Για Να 
Δοκιμάσετε Την 

Ψυχραιμία Σας σ.386 
--- Τεστ προσωπικότητας 

– ψυχολογία Ψυχολογικό τεστ  Ψυχολογία  --- 

8.«Γυναίκα Ανδρείαν 
Τις Ευρήσει;» σ.387-

390 

Σεραφείμ Παπακώστας 
(στενογραφημένη ομιλία του 

αειμνήστου πατρός Σ.Π. λεχθείσα, 
την 26 Δεκεμβρίου 1943, κατά την 
θείαν λειτουργίαν την ειδικήν προς 

γυναίκας και χάριν της 
ιεραποστολικής δράσεως των) 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Τα χαρακτηριστικά της ανδρείας 
γυναίκας Ηθοπλαστικό - Διδακτικό 

*«Γυναίκα Ανδρείαν Τις Ευρήσει;»  
*«τιμιωτέρα λίθων πολυτελών» 

*... και όποιος την εύρη, «εύρε χάριτας» 
*«... και την απάντησιν εις το ερώτημα την έδωσε 
το Πνεύμα, όταν δια του αρχαγγέλου απηύθυνε 
προς την Παρθένον το “Χαίρε κεχαριτωμένη”» 
*«Της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν τω 

παραδείσω και εφοβήθην» 
*«άρχετε πάντων των κτηνών και πάσης της γης» 

*«το κατάφοβον ζώον» 
*«εκεί εφοβήθησαν φόβον ου ουκ ην φόβος» 

*«φόβω θανάτου δια παντός του ζην ένοχοι ήσαν 
δουλείας» (Εβρ. 2,15) 
*«Μη φοβείσθε υμείς» 

*«Χαίρετε... μη φοβείσθε» 
*«ο φοβούμενος ου τετελείωται εν τη αγάπη (διότι) 
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η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον» (Α΄ Ιω. 

4,18) 
*«ο όφις ηπάτησέ με και έφαγον» 

*«η γυνή ην έδωκας μετ’ εμού, αύτη μοι έδωκεν 
από του ξύλου και έφαγον» 

*«Δειναί αι γυναίκες ευρίσκειν τέχνας»(Ευριπίδης) 
*«ανδρών τιμίας ψυχάς» 

*«Σώφρονας, αγνάς, οικουρούς, αγαθάς» (Τιτ. 2,5) 
*«Μη εκκλίνης την καρδίαν μου εις λόγους 
πονηρίας του προφασίζεσθαι προφάσεις εν 

αμαρτίαις» 
*η αργία «η μήτηρ πάσης κακίας» 

*«μανθάνουσι περιερχόμεναι τας οικίας ου μόνον 
δε αργαί, αλλά και φλύαροι και περίεργοι, 

λαλούσαι τα μη δέοντα» (Α΄ Τιμ. 5,13) 
*καρδιές που έχουν «τον πονηρόν θησαυρόν» 

*«πάντα στέγει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει... 
ουδέποτε εκπίπτει» 

*«εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» 
*«γυναίκας εν καταστολή κοσμίω μετά αιδούς και 
σωφροσύνης κοσμείν εαυτάς μη εν πλέγμασιν, ή 

χρυσώ ή μαργαρίταις, ή ιματισμώ πολυτελεί, 
αλλά δι’ έργων αγαθών» (Α΄ Τιμ.6,9) 
*«εν έργοις καλοίς μαρτυρουμένη» 

*«... εάν αφωσιώθη εις παν έργον αγαθόν» (Α΄ Τιμ 
2,9-10 & 5,10) 

*«ακούσομαι τι λαλήσει εν εμοί Κύριος» 
*«Γυνή εν ησυχία μανθανέτω εν πάση υποταγή» 

(Α΄ Τιμ. 2,11) 
*«να γραφούν τα ονόματά σας εις την βίβλον της 

ζωής» 

9.Ένα Μοναστήρι στο 
Κέντρο της Βενετίας  

σ.390 
Ν.Δ. Κοινωνική Πρόνοια 

Η ίδρυση και το κοινωνικό έργο 
που προσφέρει το μοναστήρι 
Pensionato Caburlotto των 
θυγατέρων του S. Giuseppe 

Ενημερωτικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Το «ΟΧΙ» σ.391 Ε. Ροδή Επετειακά  
Το «ΟΧΙ» και οι συνέπειές του για 

όλο το λαό άλλα και για τον καθένα 
προσωπικά 

Σκίτσο με όπλα της εποχής 
καλυμμένα από ένα κλαδί 

δάφνης 
--- 

11.Ημπορεί Ένας 
Επιστήμων Να 
Πιστεύη; σ.393 

Κ. Πεντελικός Επιστημονικά  

Συνέντευξη με τον καθηγητή 
Warren Weaver του προγράμματος 
Φυσικών Επιστημών του Ιδρύματος 

Rockefeller 

Άρθρο Προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Μια Γραφική Γωνιά 
Ευγένειας και 

Αρχοντιάς σ.394-397 
Δ. Α. Χριστοφίδης  Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί Ύδρα 

Ενημερωτικό – Ιστορικό 
5φ από διάφορες 

τοποθεσίες του νησιού, από 
μια εκκλησία και το 

εσωτερικό ενός αρχοντικού 

--- 

13.Από Το Ημερολόγιο 
Ενός Κοριτσιού σ.398- Αννούλα Ράπτη Λογοτεχνία  Τα χρόνια του πολέμου και της 

πείνας μέσα από τη ζωή και τα Πατριωτικό – Αντιπολεμικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(ειρήνη) 
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401 μάτια ενός κοριτσιού 

14.Κι ο πόλεμος 
βαστούσε... 

σ.401 
--- Αποσπάσματα  Η γενναιότητα των γυναικών του 

Σουλίου Πατριωτικό  --- 

15.EDEL QUINN σ. 
402-403 Σωτ. Κροντήρη Μορφές  Τα χαρίσματα, η ζωή και η δράση 

της E.Q. 

Βιογραφία  
 

1φ της Edel Quinn 

Προσευχή στην Παναγία πριν τη λήψη κάθε 
απόφασης και κάθε ιεραποστολικής δράσης. 
*Πνεύμα θυσίας, αγάπης και προσφοράς στο 

συνάνθρωπο*Ιεραποστολή 

16.Του ανθρώπου το 
μικρό ρωτά σ.404-406 Α.Ρ. Γύρω στο παιδί  

Εκ του φυσικού 

Πώς μιλάει κανείς στα μικρά 
παιδιά για τις μεγάλες αλήθειες της 

πίστεως και της ζωής 
 

Παιδαγωγικό 
  

3φ ενός μικρού παιδιού 
που εκφράζει απορίες στη 
μαμά του/3 διαφορετικές 

εκφράσεις 

*«Τα πάντα εν σοφία εποίησε» 
*Αναφορές στη δημιουργία του κόσμου, του 
ανθρώπου, στο ότι ο Θεός είναι Πνεύμα και 

κατοικεί στην καρδιά του ανθρώπου, στο ότι μετά 
το θάνατο το σώμα του ανθρ. επιστρέφει στη γη 

και η ψυχή πάει στο Θεό, στο ότι όλα τα 
πλάσματα δημιουργήθηκαν με σοφία και για ένα 

σκοπό 

17.Η Κλασσική 
Ελλάδα και ο 

Σύγχρονος Πολιτισμός 
σ.407-409 

Μ. Μ.Μ. 

Από την 
Καλλιτεχνική μας 
κίνηση – Σκέψεις 

Γύρω στο Φεστιβάλ 
Αθηνών 

Οι τραγωδίες της κλασσικής 
αρχαιότητας και η θέση τους στο 

Φεστιβάλ Αθηνών 

Ενημερωτικό 
 

3φ με σκηνές από τον 
Οιδίποδα Τύραννο(Ίγκορ 

Στραβίνσκυ), την 
Εκάβη(Αλέξη Μινωτή) και 
τον Ορφέα και Ευρυδίκη 

(Γκλουκ) 

Θεία δικαιοσύνη, κάθαρση, αρετή, ηθική 

18.Η Θέσις του 
Δασκάλου στη 

Σημερινή Παιδαγωγική 
σ.410-411 

Μ. Σ. Πουλάκης Ιατρός Γύρω στο Παιδί 

Τα χαρακτηριστικά του γνήσιου 
χριστιανού δασκάλου, του καλού 
και πετυχημένου δασκάλου και η 
ευθύνη του για τη διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών και τη θεμελίωση της 

αυριανής κοινωνίας 

Ενημερωτικό – 
ψυχοπαιδαγωγικό  

*«Πνεύμα Χριστού» 
 

*«η τελεία αγάπη έξω βάλλει τον φόβον» 
 

*«άφετε τα παιδία και μη κωλύετε αυτά ελθείν 
προς με˙ των γαρ τοιούτων εστίν η βασιλεία των 

ουρανών» Ματθ.ιθ΄14 

19.Ένα Σπιτικό για τον 
Τώνη σ.411 Γ. Σ. Γύρω στο παιδί 

Ένα παιδί αποφασίζει να πάει στο 
ορφανοτροφείο γιατί νοιώθει ότι οι 
γονείς του δεν το θέλουν και δεν 
μπορεί να υπομείνει περισσότερο 

την άσχημη οικογενειακή 
ατμόσφαιρα με τους διαρκείς 

καυγάδες 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αγάπη στην οικογένεια) 

20.Ανάμεσα Θρύλου 
και Ιστορίας σ.412 Μ.Μ. Επετειακά  

Προσωποποιημένα τα έθνη 
επιλέγουν τους τόπους τους και το 

τι θέλουν από τη ζωή 

Πατριωτικό – Αλληγορικό – 
Αντιπολεμικό  

«...γίναν Κροίσοι και γέμισαν τις αποθήκες τους 
με σιτάρι κι όλα τα’ αγαθά της γης...» 

*«την αγαθήν μερίδα εξελέξατο» 

21.Πηλιορείτες 
«Λογάδες» στην 

Υπηρεσία του Έθνους  
Α΄ Γρηγόριος 

Κωνσταντάς σ.413-415 

Κ. Νησιώτης Μορφές  
Η ζωή και το έργο του Γρηγορίου 
Κωνσταντά (η προσφορά του στο 

Έθνος) 

Ιστορικό - Επιμορφωτικό –  
Βιογραφία – Διδακτικό  

 
1φ ένα σπίτι πηλιορείτικης 

αρχιτεκτονικής 

*«Ηγάπησαν γαρ την δόξαν του Χριστού μάλλον ή 
των ανθρώπων» 

*«μη γνώτω η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου» 
*«... εκ του “καρδίας και νεφρούς ετάζοντος” 
αγωνοθέτου Κριτού, το στέφος το άφθαρτον» 

*«μακάριον εστί διδόναι μάλλον ή λαμβάνειν» 
*«αργυρίου ή χρυσίου παρ’ ουδενός έλαβε˙ ταις 
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χρείαις του δε και τοις ούσι μετ’ αυτού, 

υπηρέτησαν αι άγιαι χείρες του» 

22.Από το Ημερολόγιο 
Ενός Πολεμιστή της 

Αλβανίας σ.416 
Κ. Επετειακό  

Οι περιπέτειες ενός ιερέα στ’ 
αλβανικά βουνά, προκειμένου να 
σώσει το χωριό του και να σωθεί κι 
ο ίδιος από τους Ιταλούς στρατιώτες 

Πατριωτικό – (Ιστορικό) Αγιογραφική θεμελίωση  
προσευχή, πίστη, «σταυροκοπήθηκα» 

23.Αι Γυναίκες της 
Συρίας, της Ιορδανίας 

και της Αιγύπτου 
σ.417-418 

Γερμανός Πολυζωΐδης Επίσκοπος 
Νύσσης Γυναικεία Θέματα 

Οι θέση της γυναίκας στις 
μουσουλμανικές κοινωνίες του 

Αραβικού κόσμου 

Ενημερωτικό –
Επιμορφωτικό  

*«Ούτως οφείλουσιν οι άνδρες αγαπάν τας εαυτών 
γυναίκας ως τα εαυτών σώματα» Εφ.5,28 

*«Ουκ ένι άρσεν και θήλυ πάντες γαρ υμείς εις 
εστε εν Χριστώ Ιησού» Γαλ.3,28 

24.«Κάμε το Καλό...» 
σ.418 Νίνα Δημητριάδου Διάφορα άρθρα Η έκφραση ευγνωμοσύνης  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

η ευγνωμοσύνη για τις ευεργεσίες των ανθρώπων 
25.Το Τσιγάρο και ο 

Καφές σ.419-420 
Κωνστ. Κατσάρας Νευρολόγος-

Ψυχίατρος Ιατρικά  Οι βλαπτικές συνέπει-ες του καφέ 
& του τσι-γάρου στον οργανισμό 

Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: προστασία της υγείας 

26.Ο Δουξ και η 
Δούκισσα του Αλανσόν 

σ.420-423 

Ε. Καρδάρα από το βιβλίο της 
Marguerite-Bourcet 

Ιστορικό 
μυθιστόρημα 

Η χριστιανική ανατροφή των 
παιδιών, η πνευματική αλλοίωση 

της δούκισσας και η κατάταξη τους 
στο Τάγμα του Αγίου Φραγκίσκου 

της Ασίζης 

Ιστορικό 
 

1 σκίτσο με το ζευγάρι να 
ιππεύει και 1φ της 

Δούκισσας του Αλανσόν 

Αγιογραφική θεμελίωση  
χριστιανική ανατροφή των παιδιών, προσευχές, 

ελεημοσύνη και υπηρεσία των φτωχών και 
αρρώστων, αποστροφή των κοσμικών 

διασκεδάσεων  
27.Φρειδερίκος Σοπέν  

σ.424-426 
Μέλπω Πηλαβάκη 

(Λεμεσός) Γύρω στη Μουσική Σύντομη βιογραφία και εργογραφία 
του καλλιτέχνη Επιμορφωτικό  --- 

28.Μια Ματιά στα 
Παιδιά της Κορέας 

σ.427-428 
Roger McDubac Διάφορα άρθρα Τα παιδιά του πολέμου στην Κορέα 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Αντιπολεμικό  
1φ ενός μικρού κοριτσιού 
με βλέμμα γεμάτο απορία 

και φόβο 

«Εάν μη στραφήτε και γένησθε ως τα παιδία, ου 
μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των Ουρανών» 

Ματθ. ιη΄13 

29.Όλα Είναι Καλά 
σ.428 Agnes Richomme  Διάφορα 

Η πίστη μπορεί να μεταμορφώσει 
τα πάντα και να βλέπουμε ότι όλα 

είναι για καλό μας 
Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Τα Πουλάκια της 
Κλέας  
σ.429  

Για τους μικρούς μας 
φίλους 

Μια Ιστορία για τους Μικρούς μας 
φίλους με λόγια και εικόνες Ψυχαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

31.Μήπως Μπορώ Κι 
Εγώ; σ.430 ΑΝΤΑ Μόδα  Οδηγίες για το ράψιμο φούστας 

«κλος» 

Επιμόρφωση – Ιδέες για 
οικονομικές λύσεις 

 
1 πατρόν με οδηγίες και 
5σκ που απεικονίζουν 

παραλλαγές της φούστας 

--- 

32.Χειμωνιάζοντας Το 
Σπίτι  
σ.431 

ΕΡΣΗ Για την Αισθητική 
του Σπιτιού Οδηγίες για κατασκευή ντουλάπας 

Επιμορφωτικό – Ιδέες για το  
σπίτι  

1φ: ντουλάπα γεμάτη και 
τακτοποιημένη και 1σκ με 
διαστάσεις για κατασκευή  

--- 

33.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.432 

Αναγνώστριες (μια θλιμμένη 
μητέρα) 

Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας; 

Μια μητέρα ζητά βοήθεια για να 
διορθώσει το κακομαθημένο παιδί 

της 
Παιδαγωγικό --- 

34.Τι Μπορούμε Να Αναγνώστριες (τους μητέρες) Τι Μπορούμε Να Αίτημα για στήλες ψυχαγωγικές στο Παιδαγωγικό – --- 
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Κάνωμε Για Σας;  

σ.432 
Κάνωμε Για Σας; περιοδικό για παιδιά από 2-5 ετών 

και συμβουλές για τη σωστή 
διατροφή τους 

Ιατρικό  

35.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.432 

Αναγνώστριες (μια δυστυχισμένη 
νέα) 

Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας; 

Δεν καταγράφεται ούτε συζητείται 
το θέμα της Συμβουλευτικό  --- 

 

10ο τεύχος – Νοέμβριος 1955 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Δυο Χρόνια Πέρασαν 

σ.433 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Επετειακό 2 χρόνια κυκλοφορίας 
του ΚτΕ Κοινωνικό --- 

2.Οι Φάροι Άνοιξαν Πάλι 
σ.433 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις Η λειτουργία και το έργο των Φάρων Ενημέρωση – Ευχαριστία - 
Κάλεσμα 

Αγιογραφική θεμελίωση προσφορά στους 
συνανθρώπους σύμφωνα με τις ανάγκες τους 

3.Γιατί Όχι Κι’ Εμείς; 
σ.433-434 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Με αφορμή δημοσίευμα από το 
Πακιστάν(!), λόγος για τη μείωση των 
εξόδων του γόμου και της προίκας 

Κοινωνικό – Ηθοπλαστικό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
η λιτότητα και η ολιγάρκεια χωρίς περιττές 

δαπάνες και επιδείξεις προβάλλεται ως ότι πιο 
όμορφο και αξιοπρεπές 

4.Τώρα Που Τα Μαθήματα 
Εντείνονται σ.434 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Η καλλιέργεια του πνεύματος της 
συνεχούς προσπάθειας και των 
εσωτερικών κινήτρων στα παιδιά 

Παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση καλλιέργεια 

αγωνιστικού φρονήματος (που ξεκινά από το 
διάβασμα) 

5.«Δεύτε Προς Με»  
σ.434 Αλκμήνη Μυγιάκη Ποίηση  

Η ανάπαυση και η γιατρειά που 
προσφέρει ο Κύριος σε όποιον Τον 

εμπιστευτεί και Του ανοίξει την 
καρδιά του 

Αγιογραφικό  «Δεύτε προς με, πάντες οι κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς» 

5.Γυναίκες στην Εφεδρεία 
σ.435-436 Αννούλα Ράπτη Διάφορα  

Η ζωή και το ψυχικό μεγαλείο των 
ηλικιωμένων γυναικών, που «... η 
ζωή τους κάλεσε βιαστικά πίσω να 

ξαναρχίσουν τον αγώνα και να 
σταθούν στην άδεια θέση της νιας 

που η ζωή την τσάκισε»  

Κοινωνικό – Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

ελπίδα και πίστη στο Θεό που στερεώνει 
καρδιές, καλεί σε αγώνες και βγάζει νικητές! 

6.Πηλιορείτες «Λογάδες» 
στην Υπηρεσία του Έθνους  

Β΄ Φίλιππος Ιωάννου 
σ.437-440 

Κ. Νησιώτης Μορφές  Η ζωή και το έργο του Φ. Ι.  

Ιστορικό – Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό – Βιογραφία  

 
1σκ: προσωπογραφία με 
αυτόγραφη αφιέρωσή του 
 1φ: σπίτι πηλιορείτικης 

αρχιτεκτονικής 

*«τοις της πατρίδος ρήμασι πειθόμενος» 

7.Χτεσινές Ιστορίες – 
Άχρονοι Θρύλοι σ.441-

444 
Γιώργος Πυρράς Σκίτσα απ’ την 

Προκάλυψη 
Η μάχη της 6ης Απριλίου 1941 στο 

Μπέλλες 

Ιστορικό – Πατριωτικό – 
Ηθοπλαστικό  

1φ από το πολυβολείο «Π8» Κιζ-
Μπουνάρ, ένας οπλισμένος 

στρατιώτης-φρουρός μπροστά στο 
φρούριο με το σταυρό στ στέγη 

και το κοντάρι της σημαίας δίπλα 
του! 

--- 
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8.Το Φως Της Ψυχής 
σ.444 

Παπακυριακοπούλου Διονυσία 
(κειμ.) 

 
Γ. Δελής (ποίημα) 

Ποίηση (με 
εισαγωγικό 
σημείωμα) 

Η απελπισία που γεννιέται μετά από 
ισχυρά χτυπήματα της ζωής και η 

ελπίδα που πρέπει να ανατείλει πάλι 
στις ψυχές αυτών που μένουν πίσω! 

Διδακτικό  

«Τετέλεσται»  
«... κυττάζοντας ψηλά με πίστι κι αφοσίωσι 

στη Μητέρα του Χριστού που και Αυτή 
εδάκρυσε και επόνεσε μπροστά στο Σταυρό...» 

9.ΕΥΘΥΤΗΣ-ΤΙΜΙΟΤΗΣ-
ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ  

Πρέπει Οι Γονείς Να 
Διαβάζουν Τα Γράμματα 

Των Παιδιών Τους;  
σ.445-446 

Genevieve Taisne Γύρω στο Παιδί 

Η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ 
γονέων και παιδιών και ο 

προβληματισμός για την κρυφή 
ανάγνωση της αλληλογραφίας των 

παιδιών 

Παιδαγωγικό  
 

1φ το πρόσωπο ενός παιδιού 

Αγιογραφική Θεμελίωση  
οι αρχές της τιμιότητας, της ευθύτητας και της 

ειλικρίνειας 

10.Τα Παιδιά Του 
Χωρισμού σ.446-448 Αικ. Ρ. (Διασκευή) Γύρω στο Παιδί Οι επιπτώσεις του διαζυγίου στη ζωή 

και την προσωπικότητα των παιδιών 

Κοινωνικό – Διδακτικό  
(το άρθρο βασίζεται σε στοιχεία 
της Γαλλικής κοινωνίας-από τη 

Γαλλική αρθρογραφία)  
 

1φ: παιδί θλιμμένο που 
απομακρύνει από μπροστά του 

ένα πιάτο φαγητό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
η ιερότητα του γάμου και της οικογένειας και 

οι οδυνηρές συνέπειες από τη διάλυσή της 

11.Σιμόνη Βέϊλ  Μια 
Τραγική Μορφή στην 
Διακονία της Αγάπης  

σ.449 

Σάσα Ε. Μόσχου Μορφές  
Η αγάπη μέχρι θυ-σίας για τον 

πάσχοντα συνάνθρωπο της άθεης 
και ορθολογίστριας Σιμόνης Βέϊλ 

Διδακτικό - Βιογραφία «... από το τρίπτυχο του Αποστόλου Παύλου 
“Πίστις, Ελπίς, Αγάπη”...» 

12.ΣΙΚΕΛΙΑ Μια Αρχαία 
Ελληνική Γωνιά Στη Δύσι  

σ.450-454 
Λίνα Αγγελοπούλου Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί 
Η ιστορία της Ελληνικής παρουσίας 
στη Σικελία διαμέσου των αιώνων 

Ιστορικό –  
 

5φ: αρχαίοι Ναοί στη Σικελία 
--- 

13.Ο Επίγειος Παράδεισος 
–  

Ο Ιησούς προς την Εύα 
σ.454 

Charles Peguy Απόδοσις στην 
ελληνική:  
Αρχ. Πολ. 

Ποίηση 
(απόσπασμα από 
την χριστιανική 
εποποιία: «Εύα») 

Η ομορφιά και «η παρθενική χάρη» 
του Παραδείσου με «το χαριτωμένο 
τόνο που έδινε το ζωϊκό βασίλειο».  

Θεολογικό  

«...μιλεί ο Ιησούς στην Εύα, που σαν μητέρα 
όλων των ανθρώπων, είναι και δική Του 

μητέρα, χάρις στην ανθρώπινη φύση Του, και 
εκφράζει όλη τη συγκίνηση και τη θλίψη, που 
νοιώθει ένα τρυφερό και ευαίσθητο παιδί για 
τις συμφορές της πολυαγαπημένης μητέρας 

του.» 

14.Το Ψυχο-παιδαγωγικό 
Κέντρο Claude Bernard –  

Θέματα της Σημερινής 
Αγωγής στη Γαλλία 

σ.455-457 

Βάσω Νομικού Κοινωνική Πρόνοια Η ειδική αγωγή στη Γαλλία 

Ιατρο-παιδαγωγικό – 
Ενημερωτικό 

 
4φ: στιγμιότυπα από τις 

δραστηριότητες θεραπείες του 
κέντρου 

 

15.Αυτοί που Κοιμούνται 
στους Δρόμους – Μια 

οικογένεια κάτω από την 
τέντα  

σ. 457-460 

Μετάφραση: Ηλία Δημητρά – 
Απόσπασμα από το βιβλίο: «Οι 
Ρακοσυλλέκτες της Εμμαούς»  

Κοινωνική Πρόνοια 
Οι περιπέτειες μιας άστεγης 

οικογένειας μέχρι να συναντήσουν 
τον αββά Πιέρ 

Κοινωνική Πρόνοια 
 

2φ από το φιλμ: «Οι 
Ρακοσυλλέκτες της Εμμαούς»    

Αγιογραφική θεμελίωση  
η δράση του Αββά Πιέρ. 

Αναφορά στο Θεό και την Παναγία 

16.Ενούρησις-Ένα 
Σύνηθες Πρόβλημα σ.461-

463 
Μίλτος Σ. Πουλάκης Ιατρός 

Γύρω στο Παιδί – 
Ψυχιατρικά και 

Ψυχολογικά 
Θέματα 

Τα ψυχοσωματικά αίτια της 
ενούρησης Ψυχο-παιδαγωγικό --- 

17.Νοσηλεία Στο Σπίτι  Ι. Ν. Σ. Κοινωνική Πρόνοια Η επιτυχής  εφαρμογή του Κοινωνικής Πρόνοιας – --- 
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σ.463-464 προγράμματος νοσηλεία στο σπίτι 

στο νοσοκομείο «Μοντεφιόρε» της 
Ν.Υ. 

Ενημερωτικό  

18.Η Πείρα σας Είναι 
Πολύτιμη σ.464  

Η Γωνιά Της 
Μητέρας 

Πώς θα αντιμετωπίσει η μητέρα τη 
συνήθεια του δαγκώματος του 

παιδιού της 

Ανακοίνωση για ενεργή 
συμμετοχή των αναγνωστριών  

1σκ: ένα μικρό δαγκώνει το χέρι 
ενός βρέφους 

--- 

19.«Νοικοκυρά Στο Σπίτι» 
σ.465-468 

«Η έρευνα αυτή έγινε από τους 
Marianne Andrau και Paul 
Gerin για λογαριασμό του 

περιοδικού “Elle”» 

Γυναικεία Θέματα 
Η καθημερινή ζωή και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
Γαλλίδες του 1955 

Κοινωνικού προβληματισμού - 
Έρευνα  

 
6φ: στιγμιότυπα από την 

καθημερινότητα 2 γυναικών στο 
σπίτι με τα παιδιά τους 

--- 

20.Φθινόπωρο σ.469 Φανή Παπαγεωργίου Ποίηση  
Ύμνος για το καλοκαίρι και 

αλληγορία για το καλοκαίρι της 
ψυχής, τη χαρά και την ευτυχία 

Αλληγορία 
  

2σκ Κύματα σε τρικυμισμένη 
θάλασσα και φύλλο που έπεσε 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η άφθαρτη χαρά του Θεού, δώρο της αγάπης 

Του) 

21.Στα Παλάτια Του Ήλιου 
σ.470 Ρ. Α. Ν. Παιδικό διήγημα - 

Λογοτεχνία 

Η Μαρούλα, πεθαίνει από 
κακουχίες, αλλά γίνεται κόρη του 

ήλιου, ηλιαχτίδα, επειδή ήταν καλό 
παιδί όσο ζούσε 

Ηθοπλαστικό  
 

 2σκ: παλάτι και ήλιος με 
μεγάλες ακτίνες  

Αγιογραφική Θεμελίωση  
(η μετά θάνατον ανταμοιβή των δικαίων) 

22.Ο Δουξ και η Δούκισσα 
του Αλανσόν – Μια Ιστορία 

Αγάπης σ.420-423 

Ε. Καρδάρα από το βιβλίο της 
Marguerite-Bourcet 

Ιστορικό 
μυθιστόρημα 

Τα τελευταία χρόνια ζωής του 
ζευγαριού, αφιερωμένα στην πίστη 

και στην προσφορά προς τον 
πλησίον, μέχρι θανάτου 

Ιστορικό 
 
 

1σκ: το ζευγάρι ιππεύει 3φ: η 
Δούκισσα του Αλανσόν/ το 

ανάκτορο του Mentelberg στο 
Τυρόλο/ ο δούκας στο τέλος της 

ζωής του 

Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Έχετε Καλούς 
Τρόπους;  

σ.477  
Για τους μικρούς 

μας φίλους 
5 δείγματα καλής συμπεριφοράς 

προς τους γύρω μας 

Διδακτικό – Χιούμορ  
5σκ με τις αντίστοιχες 

συμπεριφορές 
Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Σκέψου Κάτι Για Τις 
Μικροζημιές – Όλα 

Μπορούν Να Διορθωθούν 
σ.478 

ΑΝΤΑ Μόδα  Ιδέες για να τακτοποιηθούν 
μικροζημιές στα ρούχα 

Επιμόρφωση – Ιδέες για 
οικονομία 

 
6σκ που δείχνουν  διαφορετικούς 

τρόπους επιδιορθώσεων 

--- 

25.Συμπληρώνοντας Το 
Φθινοπωριάτικο 

Νοικοκυριό  
σ.479 

ΕΡΣΗ Για Την Αισθητική 
Του Σπιτιού Συντήρηση επίπλων  

Επιμορφωτικό  
5σκ για απεικόνιση και 

επεξήγηση των οδηγιών που 
γράφονται δίπλα  

--- 

26.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.480 
Αναγνώστριες Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια νέα ζητά βοήθεια και συμβουλή 
γιατί αισθάνεται «μια παράξενη 

αγάπη» για τις φίλες της.  
Συμβουλευτικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.480 
Αναγνώστριες Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια νέα ζητά συμβουλή για να 
δώσει νόημα στη ζωή της, γιατί 
καθώς δεν έχει μάθει γράμματα 
νιώθει ότι η ζωή της περνά χωρίς 

Συμβουλευτικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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νόημα και σκοπό 

28.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.480 
Αναγνώστριες Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Απάντησεις σε ερωτήματα επτά 
αναγνωστών σχετικά με τον 

εθελοντισμό, τη σύνθεση στίχων, την 
έκδοση πονημάτων  

Συμβουλευτικό – Καθοδηγητικό  --- 
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1.17 Νοεμβρίου 1940 – 17 
Νοεμβρίου 1955  

σ.481 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Συγκέντρωση στον ‘Παρνασσό’, για την 
επέτειο ενός έργου προσφοράς, που άλλαξε 

ονόματα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε 
εποχής, αλλά εξακολουθεί να είναι 
απαραίτητο και σε καιρούς ειρήνης 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Επετειακό  --- 

2.Και Η Νέα Μορφή Του 
Έργου σ.481 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 
Συνέχεια για το προηγούμενο θέμα στη 

σύγχρονή του μορφή 
Ενημερωτικό – Κοινωνικής 

Πρόνοιας  

3.Η Έφηβος Κόρη και Το 
Οικογενειακον Περιβάλλον 

σ.481-482 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Βιβλιοπαρουσίαση: τα προβλήματα του 
σύγχρονου κοριτσιού και η αντιμετώπιση 

τους 

Ενημερωτικό - 
Βιβλιοπαρουσίαση --- 

4.Στον Αγώνα Της Κύπρου 
σ.482 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Ανακοίνωση για την καθιέρωση της νέας 
στήλης του ΚΤΕ, αφιερωμένη στον αγώνα του 

Κυπριακού λαού για αυτοδιάθεση 
Ενημερωτικό  --- 

5.Από Ένα Δελτίο  
σ.482 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Η κυκλοφορία του πρώτου φύλλου του 
Δελτίου Εργατών Παιδικού Τμήματος των 

«Φάρων» 
Ενημερωτικό  --- 

6.Πώς Έγραψα Το Βιβλίο 
Μου Για Την Κύπρο  

σ.483-484 
Αθηνά Ταρσούλη Κυπριακή σελίδα 

Απολογισμός της συγγραφέως για τα κίνητρα 
που την ώθησαν στη συγγραφή αυτού του 
βιβλίου και ποιους από τους στόχους της 

τελικά πέτυχε 

Ενημερωτικό – Ιστορικό – 
Μυθολογικό – Πατριωτικό  

 
1φ «Πρόσοψη από ξυλό-
γλυπτο σεντούκι», από τη 

Συλλογή Εταιρείας 
Κυπριακών Σπουδών 

--- 

7.Ο Ερχομός Του... Ένα 
Ξεκίνημα σ.485 Σωτ. Κροντήρη Διάφορα άρθρα 

Με αφορμή την ιστορία της Γεννήσεως του 
Χριστού, σκέψεις για όλα και όλους όσους 
ακολούθησαν τα βήματά Του προκειμένου 

να διαδώσουν τη διδασκαλία Του. 

Εορταστικό – Διδακτικό  
 

1σκ με τρεις βοσκούς που 
βλέπουν το αστέρι να φωτίζει 

τη φάτνη 

Αγιογραφική θεμελίωση  
αναφορά στα γεγονότα της Γέννησης  

 
*«Κάμε ο σπόρος αυτός να πιάση... Κάμε 
να φέρη καρπό πολύ... Ν’ αξιωθώ στου 

θερισμού την ώρα δε ζητώ... Θα βρεθούν 
άλλοι να θερίσουν. Ένα μονάχα λαχταρώ, 

ο σπόρος αυτός να πιάση...» 

8.Γάμος και Επάγγελμα 
σ.486-487 

 Eva Firkel Μετάφρασης 
Μαίρης Β. Κωτσοπούλου 

Ψυχολογία της 
Γυναίκας – 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Προβληματισμός γύρω από το συνδυασμό 
του έγγαμου βίου και της εργασίας της 

γυναίκας 

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

--- 

9.Πηλιορείτες «Λογάδες» 
στην Υπηρεσία του Έθνους  
Γ΄ Ρήγας Φεραίος σ.488-

491 

Κ. Νησιώτης Μορφές  Η ζωή και το έργο του Ρήγα Βελεστινλή  

Ιστορικό – Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό – Βιογραφία  

 
1φ: προτομή του Ρ στο 
Βελεστίνο – και 2φ: το 

σχολείο του Ρ στη Ζαγορά 
  

1φ ένα σπίτι πηλιορείτικης 
αρχιτεκτονικής 

*άρθρον 6ο από «Τα δίκαια του ανθρώ-
που»: «... Μην κάμης εις τον άλλον εκείνο 

όπου δεν θέλεις να σου κάνουν...» 
«... για τον “φόβο των Ιουδαίων”, παρακο-
λουθούν τον Γολγοθά του Ρήγα, με τους 

συντρόφους του...» 
«... η κουστωδία περνά ανάμεσα από 

παλιούς γνώριμους...»  
«... Μήπως μ’ ένα βλέμμα κι’ ο Χριστός 

δεν έκανε τον Πέτρο να κλαύση πικρά για 
την άρνησί του;» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
«... Κι σπόρος μένει μόνος, όταν δεν 
σπάρη, μας είπε ο Χριστός μας˙ όταν 

αποθάνη όμως “πολύν καρπόν φέρει...”» 

10.Μυστηριώδης Εφηβεία  
σ.492-493 

Μ. Σ. Πουλάκης 
Ιατρός 

Γύρω στο Παιδί –  
Ψυχιατρικά και 

Ψυχολογικά Θέματα 

Η σύγχρονη κοινωνικό-πολιτιστική 
ατμόσφαιρα στην οποία μεγαλώνουν τα 

παιδιά  
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αμφισβήτηση & άρνηση όλων των 

μοντέρνων μέσων που αποκόπτουν τα 
παιδιά από τις γνήσιες και υγιείς αρχές 

και αξίες) 

11.Τα Ζώα Των 
Χριστουγέννων σ.494 

Charles Peguy 
Απόδοση Αρχ. Πολ. Ποίηση - Αλληγορία Σκέψεις των ζώων της φάτνης μπροστά στο 

θέαμα του Κτίση του σύμπαντος  

Αλληγορικό – Διδακτικό  
1φ πίνακας ζωγραφικής που 
απεικονίζει τη Γέννηση στη 

Φάτνη 

Αγιογραφική θεμελίωση (σκηνή από τη 
Γέννη-ση μέσα στη φάτνη) 

12.Προσκλητήριο 
Εργασίας – Α΄ Από τη 
Δράσι Του Παιδικού 

Τμήματος  
σ.495-497 

Ο Εντεταλμένος Κοινωνική Πρόνοια 
Παρουσίαση του προγράμματος και του 
προβληματισμού για τη λειτουργία των 

παιδικών τμημάτων των Φάρων 
Ενημερωτικό  --- 

13.Παραμυθένιες Εικόνες  
σ.497 --- Ποίηση – Γύρω στο 

παιδί  

Η αλήθεια που κρύ-βουν τα παραμύθια και 
ο τρόπος που προσφέρουμε ένα παραμύθι 

στα παιδιά, ώστε να ωφεληθούν 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά της αλήθειας μέσα από τα 

παραμύθια) 

14.Ο ΦΑΡΟΦΥΛΑΚΑΣ  
σ.498-500 Η Υπεύθυνος 

Από Το έργο Της 
Κοινωνικής 
Μορφώσεως 

Α΄ Αναδημοσίευση του 1ου τεύχους του 
Φαροφύλακα Νοέμ.1955 Β΄  Ενημερωτικό  --- 

15.Αόρατος Κύκλος σ.501-
505 

Σώτος Χονδρόπουλος 
Από τη συλλογή 

«Ροδόφυλλα στο Αιγαίο» 
που εκυκλοφόρησε αυτές 

τις μέρες 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η πίστη μιας μάνας ότι ο αιχμάλωτος άντρας 
της ζει 

Περιγραφή της εμπειρίας της μάνας καθώς 
προσευχόταν στο ξωκλήσι για τη σωτηρία του 

άντρα της!  

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
1σκ: μια γυναίκα έκπληκτη 

διαβάζει ένα γράμμα 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη σταθερή & ενά-ντια σ’ όσα η 

ανθρώπι νη λογική & οι πεποι-θήσεις των 
γύρω της, της υποδείκνυαν 

*πίστη που γεννά το θαύμα και  που 
γεννιέται από θαύμα.  

16.Ένα Δώρο Που Δεν 
Ξεχνιέται – Η Τέχνη Του 

Να Προσφέρεις σ.505-506 
Α. Μ. Διάφορα άρθρα – 

Εορταστικά  

Η σωστή επιλογή δώρων (παραδείγματα από 
τα δώρα της κυρίας Ρούζβελτ και του 

Τσώρτσιλ!!!) 

Κοινωνικό – Επίκαιρο –  
Εορταστικό 

1σκ: τυλιγμένα πακέτα 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ό,τι προσφέρετε να το προσφέρετε με την 

καρδιά σας)  

17.Ένας 
Χριστουγεννιάτικος Ύμνος 

σ.507-510 
Andre Maurois Λογοτεχνία – 

Επίκαιρα  

Λίγα λόγια για τη ζωή του Κ. Ντίκενς και 
περιγραφή της υπόθεσης του 

χριστουγεννιάτικου διηγήματος του 

Διδακτικό – Εορταστικό   
3 μικρά κι 1 μεγάλο σκίτσο 

με σκηνές από το έργο και τη 
φυσιογνωμία του Σκούρτζ!  

Αγιογραφική θεμελίωση (αγάπη, 
αδελφοσύνη, συμπόνια, μετάνοια) 

18.Η Πόρτα Της Νύχτας  
σ.510 Prousselot Διάφορα άρθρα  

Η αναζήτηση του Θεού από τους ανθρώπους 
διαμέσου των αιώνων και η Αποκάλυψη του 

Θεού στους ανθρώπους τη νύχτα των 
Χριστουγέννων 

Θεολογικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.ΚΑΡΕΝ – Ένα παράλυτο 
Παιδί – Ποιος Είναι ο 

Προορισμός του στη Ζωή; 
σ.511-513 

Ειρ. Καραμανώλη 
 

Marie Killilia 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Η ζωή ενός παιδιού με εγκεφαλική 
παράλυση και οι προσπάθειες της 

οικογένειας να το εντάξουν σε μια όσο το 
δυνατόν φυσιολογική ζωή 

Κοινωνικό – Ιατρο-
παιδαγωγικό  

 
1φ ένα κοριτσάκι μ’ ένα 

μεγάλο σκύλο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη & προσευχή για την αντιμετώπιση 

των δυσκολιών & αγά-πη για το 
διαφορετικό παιδί, τέτοια που δεν το 

περιθωριοποιεί και δεν το απομονώνει)  
20.ΑΙΣΧΥΛΟΣ (Προμηθεύς 

Δεσμώτης  
1054-1093)  

Μ.Μ.Μ. Από Την Πνευματική 
μας Κληρονομιά  

Σύντομα βιογραφικά για τον Αισχύλο, την 
εποχή του και το έργο του και απόσπασμα 

από τον «Προμηθέα Δεσμώτη» 
Διδακτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ. 514-515 

21.Κλειστές Ψυχές  
σ. 515 Λένα Γιγάντε  Ποίηση  

Ο εγωπαθής άνθρω-πος που στρέφεται γύρω 
από τον εαυτό του και δεν προσφέρει στους 
γύρω του και γι’ αυτό δεν έχει κι ευλογίες 

στη ζωή του! 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

22. «Νοικοκυρά Στο Σπίτι»  
σ. 516-519 

«Η έρευνα αυτή έγινε από 
τους Marianne Andrau και 
Paul Gerin για λογαριασμό 

του περιοδικού “Elle”» 

Γυναικεία Θέματα 
Η καθημερινή ζωή, τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και οι ευκολίες που έχουν, οι 
Γαλλίδες νοικοκυρές του 1955 

Κοινωνικό - Έρευνα  
7φ με στιγμιότυπα από την 
καθημερινότητα 2 γυναικών 
στο σπίτι με τα παιδιά τους 

--- 

23.Να Είμαστε Αυτό που 
Πρέπει Να Είμαστε  

σ.519 
Αικ. Ρ. (Διασκευή) Διάφορα – 

Ψυχωφελή   Αυτογνωσία και δράση Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

24. 
Κουβεντιάζοντας σ.520-

521 
Monin Suanne (Διασκευή) Γύρω Στο Παιδί 

Με αφορμή διάφορα οικογενειακά 
περιστατικά, σκέψεις για τη σωστή 

διαπαιδαγώγηση  

Παιδαγωγικό  
2σκ 1 μητέρα μαζεύει 

χαμομήλι με δύο αγοράκια 
και δίνει σιρόπι στη μικρή 

της 

Αγιογραφική θεμελίωση: χριστιανικές 
αρχές στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών με 
στόχο την καλλιέργεια των αρετών & την 

αποτρο-πή των ελαττωμάτων  

25.Τα Χριστούγεννα Του 
Κυρίου Καθηγητού σ.521-

522 
Πηνελόπη Ακρίτα Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ψυχολογική προ-σκόλληση ενός άντρα στη 
γίδα του & η πει-σματική άρνησή του να 

κάνει οικογένεια, για να «μη βάλει μπε-λά 
στο κεφάλι του» 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
Αναφορές στον εορτασμό των 

Χριστουγέννων, τις ετοιμασίες, τον 
εκκλησιασμό 

26.Είσθε Κοινωνική; σ.522 --- Τεστ 
προσωπικότητας Ψυχολογικό τεστ  Ψυχολογία  --- 

27.Η Ομόνοια σ.523-524 Franz Rohacek 
Λογοτεχνία – 

Διήγημα 
(Γαλλία)  

Η βαριά κληρονομιά ενός κακού ονόματος 
που άφησε ένας πατέρας στο γιο του 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
1σκ ένας μαθητής 

χαστουκίζει ένα συμμαθητή 
του 

Αγιογραφική θεμελίωση 

28.Μάθε Να Συνδυάζης Το 
Καλαίσθητο Με Το 
Οικονομικό σ.525 

ΑΝΤΑ Μόδα  Οδηγίες για την κατασκευή καπέλου και 
«ζιλέ»  

Ενημέρωση – Επιμορφωτικό   
(Ιδέες για οικονομία) 
Σκίτσα με οδηγίες  

--- 

29.Γιορτές  
σ.526 ΕΡΣΗ Για Την Αισθητική 

Του Σπιτιού 
Κατασκευή χριστουγεννιάτικων 

διακοσμητικών στολιδιών   

Ενημερωτικό  
5φ με οδηγίες για την 

κατασκευή 
--- 

30. Περιεχόμενα του τόμου 
1955 σ.527-528 --- Περιεχόμενα 

  
 

31.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.528 
ΚτΕ Τι Μπορούμε Να 

Κάνωμε Για Σας; 
Πώς πρέπει να απαντά κανείς σε αγγελίες για 

εύρεση εργασίας Ενημερωτικό  --- 

32.Τι Μπορούμε Να 
Κάνωμε Για Σας;  

σ.528 
Αναγνώστριες  Τι Μπορούμε Να 

Κάνωμε Για Σας; 

Απόσπασμα στα γαλλι κά με μετάφραση, α-
πό το περιοδικό Elle, με ερώτημα αναγνώ-

στριας για το πώς να φερθεί σε κάποιον που 
της έκανε ανήθικη πρόταση 

Διδακτικό - Ηθοπλαστικό --- 

33. Ανακοίνωση ΚτΕ Ανακοινώσεις Αποστολή συνδρομών για το 1956 Ενημερωτικό  --- 
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1ο (25) Τεύχος – Ιανουάριος 1956 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ας είναι ευλογημένος 

σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ευχές για τον καινούργιο χρόνο και ειδικά σε όσες 
κυρίες φροντίζουν ν’ απαλύνουν τον πόνο των άλλων  

Επετειακό – εορταστικό – 
Ευχές  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Πέντε χρόνια – Είκοσι 
πέντε εκδόσεις  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η συμπλήρωση πέντε χρόνων από την πρώτη έκδοση 
της σειράς μελετών ‘Ψυχολογία και Ζωή’ και το έργο 

που επιτελεί το Ινστιτούτο Ι.Ψ. και Ψ.Υ. 
Επετειακό – Ενημερωτικό  --- 

3.«Προβλήματα και 
πεπρωμένα της 
γυναικός» σ.1 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το τελευταίο βιβλίο της σειράς των εκδόσεων του 
Ινστιτούτου ‘Προβλήματα και Πεπρωμένα της 

Γυναικός’ της Eva Firkel 

Βιβλιοπαρουσίαση – 
Βιβλιοκριτική – Ενημερωτικό 

(Διαφημιστικό ) 
Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Φροντιστήριον 
ανθρωπολογικών 

σπουδών  
σ.1-2 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η νέα προσπάθεια του Ινστιτούτου, που απευθύνεται 
κυρίως σε εκπαιδευτικούς και ασχολείται με τις 

ανθρωπολογικές επιστήμες 
Ενημερωτικό  --- 

5.Από ένα δεκάλογο  
σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ένας δεκάλογος που κυκλοφόρησε σε εγκύκλιο η 
βρετανική επιτροπή καθοδηγήσεως γάμου – Η 

δυνατότητα της σύγχρονη βίωσης της ‘κατ’ οίκον 
εκκλησίας’ 

Κοινωνικού προβληματισμού 
και Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«κατ’ οίκον εκκλησία» 

6.Το μαστίγωμα σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο – παρέμβαση για την τακτική του 
μαστιγώματος των παιδιών στην Κύπρο, ως μέσο 

τιμωρίας από τα αγγλικά δικαστήρια! 

Κοινωνικού προβληματισμού 
και παρέμβασης Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Γύρω από την 
προσφορά μιας 

οργανώσεως  
σ.2 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το δικαίωμα ψήφου στην Ελληνίδα και τα 
προβλήματα και η προβληματική που προκύπτουν  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

8.Η Κυπριακή ποίηση  
σ.3-5 Μέλης Νικολαΐδης  Λογοτεχνία  

Η δημοτική και η έντεχνη ποίηση της Κύπρου, μέσα 
από δειγματοληπτική παρουσίαση του έργου δύο 
Κύπριων ποιητών, του Β. Μιχαηλίδη και του Δ. 

Λιπέρτη και μερικών στίχων δημοτικών τραγουδιών 

Επιμορφωτικό – Πατριωτικό   --- 

9.Ένα μήνυμα...  
σ.5 

Από την «επιτροπή 
αλληλογραφίας» του Εθνικού 

Συμβουλίου Γυναικών των 
Ηνωμένων Πολιτειών είχαμε τον 
παρακάτω χαιρετισμό τον οποίο 

μεταφράζομε για τους 
αναγνώστας μας  

Ευχές  
Χαιρετισμός για την καινούργια χρονιά και το μήνυμα 
ελπίδας, οράματος και δράσης που χαρακτηρίζει τους 

καιρούς 

Εορταστικό – Επετειακό – 
Διδακτικό  --- 

10.Ανήμερα των Φώτων 
σ.6-7 Κ.Δ.Σ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η επιστροφή του μεγάλου γιου μιας χαροκαμένης 
μάνας, ανήμερα των Φώτων, όταν κανείς πια δεν τον 

περίμενε γιατί τον είχαν για πεθαμένο 

Εορταστικό – Διδακτικό  
1σκ: μια γυναίκα με τσεμπέρι 
κοιτάζει στη φουρτουνιασμένη 

θάλασσα που πλέει μια 
βαρκούλα με πανιά  

«Φωνή Κυρίου επί των υδάτων» 
 

«εν Ιορδάνη βαπτιζομένου Σου 
Κύριε...» 

11.Είν’ η πρώτη του 
χρόνου  

σ.7 
Σία Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  Η χαρά και οι ελπίδες που γεννά ο ερχομός τού νέου 

χρόνου στους ανθρώπους κάθε ηλικίας Εορταστικό  --- 

12.Μυκήναι και 
Μυκηναϊκός Πολιτισμός 

σ.8-11 
Λίνα Αγγελοπούλου  

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Τι ονομάζουμε Μυκηναϊκή εποχή- Θρύλοι και 
παραδόσεις των Μ- Μια ματιά στις ανασκαφές των Μ- 

Αι πύλαι της Ακροπόλεως των Μ 

Επιμορφωτικό  
3φ: «Χρυσή μάσκα ύψους 

26εκ. που ανευρέθη σε τάφο 
κατά τις ανασκαφές των Μ», 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
«Γενική άποψις της 

ακροπόλεως των Μ», «Η πύλη 
των Λεόντων και άποψις γενική 

της Αργολικής πεδιάδος»  

13.Μια γυναίκα για τις 
γυναίκες Α΄ σ.12-15 

Marianne Leibl Ψυχολόγος  
 

Μαίρη Β. Κωτσοπούλου  

Ψυχολογία της 
γυναικός – 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

«... το βιβλίο είναι ο καρπός της ζωής της ...Η σ 
συνδυάζει τη γυναικεία διαίσθησι κι αισθηματικό 

πλού-το με επιστημονική εμβρίθεια και επαγ-
γελματική πείρα. Επι-τυγχάνει να παρου-σιάση την 

ψυχολογία της γυναικός κάθε η-λικίας και κάθε πνευ-
ματικής και κοινω-νικής καταστάσεως... δίδει 

συμβουλές ικα-νές να οδηγήσουν σε αρμονική ζωή και 
να βοηθήσουν για μια καλύτερη ανθρώπινη συμβίωσι» 

Παιδική ηλικία/ Ήβη/Εφηβεία/Ψυχολογία της 
αγάπης 

Ιατρικό – Ψυχολογία – 
Επιμόρφωση  --- 

14.Στις φούστες της 
μαμάς  
σ.15 

Geneniève Taisne Γύρω στο παιδί  Η χαρακτηριστική συμπεριφορά της μαμάς που 
κρατάει το παιδί αιχμάλωτό της και ανώριμο 

Ψυχοπαιδαγωγικό  
 

1σκ: το αυστηρό πρόσωπο μιας 
μαμάς και μπροστά το 

σαστισμένο πρόσωπο ενός 
αγοριού 

--- 

15.Κοντά στον άνθρωπο 
σ.16-20 

Νίνα Ν. Δημητριάδου Διά τον 
κύκλον Ασκληπιείου Βούλας 

Προσκλητήριο 
εργασίας – 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Περιγραφή περιστατικών και εμπειριών των κυριών της 
Πρόνοιας, μέσα από προσωπικά τους σημειώματα- 

ημερολόγια, από αφηγήσεις ασθενών και ιατρών και 
δειγματοληπτική παρουσίαση της δράσης των 
συνεργάτιδων του εξωτερικού (Λονδίνο, Ν.Υ., 

Μόντρεαλ)  

Κοινωνική πρόνοια  «Μείζων δε τούτων η αγάπη» 

16.Απ’ όσα γίνονται 
στους Φάρους  

σ.20-21 
Φ.  

Προσκλητήριο 
εργασίας – 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Περιγραφή ενός περιστατικού των Φάρων, όπου οι 
κυρίες ήρθαν αντιμέτωπες με τις άθλιες συνθήκες 

διαβίωσης μιας 9μελούς οικογένειας σ’ ένα υπόγειο 
και φρόντισαν για την εξεύρεση στέγης αλλά και όλων 

των απαραίτητων 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Ραούλ Φολλερώ «Ο 
τυχοδιώκτης της 
αγάπης» σ.21-22 

Αμαλία Μασσίνα  Μορφές  Η ζωή και δράση του Ρ.Φ. για όλους τους πονεμένους 
της γης και κυρίως για τους χανσενικούς Βιογραφία – Διδακτικό  

«... κηρύσσοντας την Αγάπην 
τέτοιαν όπως την ηθέλησεν Αυτός 

ο Οποίος ‘αγάπη εστί’» 

18.Εξιλέωσις σ.23 Κ.Μ. Διάφορα άρθρα  
Η εναπόθεση του πόνου στον Εσταυρωμένο. Η 

παρηγοριά, η θεραπεία και η εξιλέωση που προσφέρει, 
που εξαφανίζει τον πόνο 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Από την 
καλλιτεχνική κίνησι  

σ.23 
--- 

Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – 

Εικαστικά  

Έκθεση ζωγραφι-κής του Παναγιώτη Μαθιόπουλου, 
στη μεσαία αίθουσα του Παρνασσού 

Ενημερωτικό 
1φ:«Άγιος Παύλος ο 

Ξηροποταμηνός, τοιχο-γραφία 
(φρέσκο) του Πανσελήνου από 
το ναό του Πρωτάτου, 14ος αι»  

--- 

20.Γιορτές στο 
νοσοκομείο σ.24-25 

(σαλόνι) 
--- 

Κοινωνική 
πρόνοια – 

Εορταστικά  

Φωτορεπορτάζ από τον εορτασμό των Χριστουγέννων σε 
νοσοκομεία 

Κοινωνική πρόνοια – 
Επικαιρότητα  

4φ: σκηνές από την Χρι-
στουγεννιάτικη προετοι-μασία 

σε νοσοκομεία παίδων και 
ενηλίκων 

Αγιογραφική θεμελίωση  
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21.Χριστούγεννα στο 
Βυζάντιο σ.26-27 Π. Αγγελινός  

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Λογοτεχνία 

«...Τα κείμενα του άρθρου από την έκδοσιν του οίκου 
Guill. Budé της ‘περί βασιλείου τάξεως Εκθέσεως 

Κωνσταντίνου του Πορφυρογεννήτου’» 
  

- Περιγραφή του τυπικού των Βυζαντινών χρόνων, 
σύμφωνα με το οποίο ο Αυτοκράτορας εισήρχετο στο 

Ναό της του Θεού Σοφίας και τελούνταν η Θεία 
Λειτουργία των Χριστουγέννων 

Επιμορφωτικό – Θεολογικό 
(Λειτουργική) 

«ο αμήτωρ εν ουρανοίς απάτωρ 
τίκτεται επί της γης» 

«ο φυτουργός των ανθρώπων, 
φιλάνθρωπος καταδέχεται 

άνθρωπος γενηθήναι» 
«Αστήρ προτρέχει και λάμπει εν 

σπηλαίω, τον Δεσπότην του 
ηλίου τοις μάγοις καταμηνύσαι. 
Βρέφος γαρ ώφθη και σαρξ εκ 

της Παρθένου, την παλαιάν 
παρακοήν του Αδάμ εξαφανίζων. 
Αυτός το κράτος ημών, δεσπόται, 

εις μήκος χρόνων φυλάξη εις 
ανέγερσιν Ρωμαίων» 

«Ως θησαυρόν γαρ Σε κρατώ, ον 
βασιλείς ήλθον ιδείν, βασιλέων 

και μάγων εγνωκότων, ότι ώφθης 
παιδίον νέον, ο πρό αιώνων 
Θεός»: Από τον ύμνον του 

Ρωμανού του Μελωδού εις την 
Γέννησιν 

22.Είσθε αγαπητή;  
σ.27 --- Τεστ  Πόσο αγαπητή είστε Ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Ο  άη-Βασίλης σε... 
δύσκολη θέση!  

σ.28-31 

Διασκευή από το Γερμανικό: 
Ρ.Α. 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία της Καικί-λιας που λαχταρούσε το μεγάλο 
σοκολατένιο καράβι. Ο άη Βασίλης που δεν είχε δώρο 
να της δώσει, ούτε λεφτά για ν’ αγοράσει το καράβι και 
πώς με τη βοήθεια ενός ποιητή κι ενός φύλακα, αγό-

ρασε ο άγιος το καράβι για την Κ  

Διδακτικό – Αλληγορικό  
2σκ: το κεφάλι ενός Santa 

Clause με μήτρα Ρ/Καθολικού 
επισκό-που και ένα κορίτσι με 
κουρελιασμένα ρούχα σ’ ένα 
φτωχό σπίτι, καμα-ρώνει ένα 
καράβι-παι-χνίδι, στολισμένο 
που γράφει: Κογκό και βγάζει 

καπνό  

--- 

24.Η φιλία στον 
Αριστοτέλη σ.31-34 Α.Μ. Μπαγιονά  Διάφορα άρθρα  

Οι απόψεις του Αριστοτέλη περί φιλίας και τα αδιέξοδα 
και οι ελλείψεις του σε σχέση με το μήνυμα του 

Χριστιανισμού  

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Επιμορφωτικό  --- 

25.Η πραγματική 
αγάπη  
σ.35  

M. Danielov Διάφορα άρθρα  Τα χαρακτηριστικά της αληθινής αγάπης  Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Η ανεπίδοτη 
επιστολή  

σ.36 
Ν.Ι.Σ.  

Λογοτεχνία – 
Χριστουγεννιά-
τικο Διήγημα  

Ο πατέρας πέφτει σε κατάθλιψη μετά το θάνατο του 
μικρού γιου του. Συνέρχεται μόνο όταν βρίσκει το 

γράμμα της κόρης του στον άγ. Βασίλη, όπου η μικρή 
ζητά να πάει τα παιχνίδια του αδελφού της στον ου-
ρανό για να παίζει & να ξανακάνει τον μπα μπά της 

χαρούμενο! 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένας ταχυδρομικός 
φάκελος με παραλήπτη τον 

Άγιο Βασίλη στον Βόριο Πόλο 

--- 

27.Παράπονα σ.37 Η.Σ.  Διάφορα άρθρα  

Εικόνες και περιστατικά από την καθημερινή ζωή, 
όπου κανείς παραπονιέται για ένα σωρό μικρά ή 

μεγάλα πράγματα και ξεχνά τις ευλογίες που έχει στη 
ζωή του και κυρίως την παρουσία και την ευλογία του 

Πνευματικής οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση  

 
«κοπιώντας και πεφορτισμένους» 
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Θεού/Η πραγματική δυστυχία έγκειται μόνο στην 

έλλειψη της παρουσίας του Θεού στη ζωή μας και της 
παρηγοριάς που μας προσφέρει 

28.Κάρεν, ένα 
παράλυτο παιδί, ποιος 
είναι ο προορισμός του 

στη ζωή; Β΄ 
σ.38-41 

Διασκευή: Ειρ. Κραμανώλη Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

«Η Κάρεν είναι η πρωταγωνίστρια του βιβλίου που σας 
παρουσιάζομε σήμερα. Γράφτηκε από τη μητέρα της 
Marie Killilia κι είναι ο απολογισμός μιας ενωμένης 

οικογένειας» 

Κοινωνικό – Ιατρο-παιδαγωγικό 
– Διδακτικό  

1φ ένα κοριτσάκι μ’ ένα 
μεγάλο σκύλο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ!» 

29.Η πείρα σας είναι 
πολύτιμη σ.42 --- 

Η γωνιά της 
μητέρας – Γύρω 

στο παιδί  

Τι θα κάνατε αν το παιδάκι σας έδειχνε τρομερή 
ανυπομονη-σία κι έκανε συνεχώς αταξία την ώρα που 

ε-σείς ετοιμαζόσαστε να το βγάλετε περίπατο; 
Παιδαγωγικό – Έρευνα  --- 

30.Παραθέτομε τις 
καλύτερες από τις 

απαντήσεις που λάβαμε 
σε προηγούμενα 

ερωτήματα (τεύχη: 23 
και 24) σ.42-43 

Βενετία Δραγώνα  
Γύρω στο παιδί – 

Η γωνιά της 
μητέρας 

Τι κάνουμε όταν τα παιδιά δαγκώνουν ή τσιμπούν 
άλλα παιδιά Παιδαγωγικό  «ο συ μισείς ετέρω μη ποιήσης» 

31. Παραθέτομε τις 
καλύτερες από τις 

απαντήσεις που λάβαμε 
σε προηγούμενα 

ερωτήματα (τεύχη: 23 
και 24) σ.42-43 

Σύλβια Β. Αυτονόμου  
(Λεμεσσός Κύπρου) 

Γύρω στο παιδί – 
Η γωνιά της 

μητέρας 

«Τι θάκανα αν το παιδί μου ξαφνικά άρχιζε να δείχνη 
διαθέσεις δαγκώματος;» Παιδαγωγικό  --- 

32.Στη σιγή της 
νύχτας... σ.43  Σ.Γ. Διάφορα άρθρα  Με αφορμή τους ήχους ενός κοπαδιού σκέψεις για το 

Σπήλαιο της Γέννησης και τον Καλό Ποιμένα  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

33.Για την αισθητική 
του σπιτιού  

σ.44-45 
ΕΡΣΗ  Αισθητική του 

σπιτιού  
Ιδέες διακόσμησης εσωτερικών χώρων και γενικές 

συμβουλές – αρχές διακόσμησης  

Επιμορφωτικό  
6σκ:σωστές & λάθος επιλογές 

διακόσμησης:  
--- 

34.Εσείς... κι Εμείς...  
σ.46 Αννούλα  Διάφορα άρθρα  

Οι ακρότητες των με-γάλων απέναντι στους νέους. Από 
την απόρ-ριψη & την κατηγόρια μέχρι την τυφλή υπα-

κοή στις συμβουλές της σύγχρονης ψυχο-λογίας, 
γίνονται σκλά-βοι των παιδιών βασι λιάδων-τυράννων. 
Η σ προτείνει τη μέση οδό της συνεργασίας και της 

αλληλοβοήθειας 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

35.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.47-48 
Κατερίνα  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
«...χαρακτηριστικά προβλήματα που αφορούν τις 

σχέσεις της κοπέλλας με το οικογενειακό περιβάλλον» Ποιμαντική ψυχολογία  --- 

36. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.47-48 
Σ. Μ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Απάντηση σε αναγνώστρια που προβληματίζεται 

μεταξύ γάμου ή επαγγελματικής αφιερώσεως 
Πνευματικού προβληματισμού 

– Ποιμαντική ψυχολογία  --- 

37.Αλληλογραφία  
σ.48 Π. Ζάχον  Αλληλογραφία Για τα ποιήματα, πρέπει να είναι προσεχτικοί Ενημέρωση – Απάντηση   --- 

38.Αλληλογραφία  
σ.48 Ν. Σαΐνην  Αλληλογραφία Τα ποιήματα της δεν εγκρίθηκαν, αλλά την 

ευχαριστούν για τη στοργή Ενημέρωση – Απάντηση   --- 

39.Αλληλογραφία  
σ.48 Μια δασκάλα Σ.Γ. Αλληλογραφία 

Με πολλή χαρά δημοσιεύουν το κομματάκι κι 
ελπίζουν σε επέκταση της συνεργασίας, με τη νέα 

εκπαιδευτικό 
Ενημέρωση – Απάντηση   --- 

 



96 
 

2ο (26) Τεύχος – Φεβρουάριος 1956 
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1.Ας ήταν αυτή η ημέρα 
σ.49  Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο εορτασμός της γιορτής της μητέρας να 
έχει κι ένα πραγματικό-πρακτικό 

αντίκτυπο στη ζωή της 
Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(σεβασμός στη μητέρα και 

έμπρακτη βοήθεια) 
2.Απ’ όσα έγιναν  

σ.49 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι εκδηλώσεις για τη γιορτή της μητέρας 
στους Φάρους  Ενημερωτικό  --- 

3.Θέμα για μελέτη  
σ.49-50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η έναρξη των εργα-σιών του Φροντι-
στηρίου Ανθρωπο-λογικών Σπουδών, που 

λειτουργεί κάτω από την αιγίδα του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. και Ψ.Υ. 

Ενημερωτικό  --- 

4.Δείγματα πολιτισμού σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η μηνιαία συγκέ-ντρωση των κυριών της 
Προνοίας του ΕΦ στην αίθουσα του 

Παρνασσού, με θέμα: η συνεργασία και 
σαν θεωρία και σαν πράξις 

Ενημερωτικό – Κοινωνική Πρόνοια  --- 

5.Κάτι πρέπει να γίνη  
σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο εμπαιγμός του έργου του 
εκπαιδευτικού από τις τοπικές κοινωνίες 
και η περιφρόνηση του προσώπου του 

εκπαιδευτικού, με αφορμή κάποια 
περιστατικά στην Κρήτη! 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  
(η τιμή στο δάσκαλο) 

6.Λόγιοι του Βυζαντίου εκ 
Κύπρου  
σ.51-54 

Π. Αγγελινός  Μορφές  Επιλεκτικές βιογραφικές παρουσιάσεις 
λογίων Κυπρίων των Βυζαντινών χρόνων Επιμορφωτικό – Ιστορικό – Βιογραφίες  --- 

7. --- σ.54 Maurice Maeterlinck  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο διαρκής αγώνας για το καλό  Διδακτικό  --- 

8.Μια Μητέρα... σ.55 Σωτηρία Κροντήρη  Διάφορα άρθρα  Το μεγαλείο ψυχής της μητέρας όλων των 
εποχών  

Επετειακό  
 

1σκ: το πρόσωπο μια γυναίκας γυρισμένο στο πλάι 
Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Η ατομική ενέργεια στην 
υπηρεσία της ζωής  

σ.56-58 
“News Bulletin” Επιστημονικά 

άρθρα  
Η χρήση της ατομικής ενέργειας για 

ειρηνικούς σκοπούς 

Επιμορφωτικό – Επιστημονικό  
 

3φ: Η ασθενής υπέστη μια θεραπεία και οι για-τροί 
μετρούν την ποσό-τητα της ραδιοϊωδίνης που ο 

θυρεοειδής αδήν απερόφησε, Ομοίωμα εργοστασίου 
για την παραγωγή ατομικής ενέρ-γειας που 

χρησιμοποιεί-ται για ειρηνικούς σκο-πούς, Στα φυτά 
αυτά έ-χει εφαρμοσθή μια ειδι-κή καλλιέργεια όπου 

χρησιμοποιείται ραδι-ενεργός ακτινοβολία   

--- 

10.Μυκήναι και 
Μυκηναϊκός Πολιτισμός – 

Μια επίσκεψις της 
Μυκηναϊκής Ακροπόλεως 
Β΄- Ένας περίπατος στην 

Κάτω Πόλι Γ΄ σ.59-63 

Λίνα Αγγελοπούλου 
Τόποι Τουριστικοί 
και Αρχαιολογι-κοί 

– Ταξείδια  

Ξενάγηση στην Ακρόπολη των Μυκηνών 
και στην ιστορία τους   

Επιμορφωτικό  
4φ: Η είσοδος του ανασκαφέντος Θησαυρού του 

Ατρέως, Σήραγξ στο πάχος του Μυκηναϊκού τείχους, 
Περίβολος των Βασιλικών τάφων εντός της 

Ακροπόλεως, Θρησκευτική παράστασις πάνω στο 
μεγάλο χρυσό δακτυλίδι των Μυκηνών  

--- 

11. --- σ.63 Montesquieu  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Τα σπουδαία έργα και τα καλά έργα  Διδακτικό  --- 

12. --- σ.63 Maurice Maeterlinck  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η ευτυχία Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η Βασιλεία του Θεού 

εντός υμών εστί) 
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13.Η Χαροκόπειος Ανωτάτη 
Σχολή Οικιακής 

Οικονομίας σ.64-66 
Δ. Α. Χριστοφίδης Διάφορα άρθρα  

Η Σχολή και το έργο της. Η εκπαίδευση 
που παρέχει και τα οφέλη που προσφέρει 

στην κοινωνία 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – Επαγγελματικού 
προσανατολισμού  

 
1φ: Μία άποψις του κτιρίου της Χ.Α.Σ.Ο.Ο. εις την 

Καλλιθέαν 

--- 

14.Το θαύμα της ζωής μου: 
ήμουν πάνω από σαράντα 
χρονών όταν γεννήθηκε το 

πρώτο μου παιδί  
σ.67-69 

Henriette Robineau 
στο περιοδικό “Elle” 

Ψυχολογία της 
γυναίκας – 

Διάφορα άρθρα  

«Χαρές, αγωνίες, ελπίδες κι αγώνες μιας 
μητέρας που θέλει να μείνη νέα για ν’ 

αναθρέψη το παιδί της» 

Διδακτικό  
 

2φ: «Ο Αλαίν λατρεύει τη μηχανική: δεν θέλει στιγμή 
ν’ αποχωριστή το τρόλλεϋ-μπας του», «Η αγαπημένη 

μας στάσι. Τριγυρισμένος ο μπα-μπάς δεν μπορεί πια 
να εργαστή» 

«... Με πίκρα έδινα στον 
εαυτό μου το επίθετο που 
μέσα στη Βίβλο χτυπά σαν 
ανάθεμα τη δυστυχισμένη 
σύζυγο “Στείρα γυναίκα!”» 
Αγιογραφική θεμελίωση  

(πίστη, ελπίδα) 

15.Ανήκετε στο παιδί σας 
σ.69-70 Διασκευή: Α.Μ.  Γύρω στο παιδί  

Μια σύντομη περίληψη του βιβλίου 
‘Μητρική περιποίηση και διανοητική 

υγεία’ του Δρ. J. Bowly για τις συνέπειες 
της στερήσεως της μητρικής φροντίδας 

Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένα βρέφος που ακουμπά στα χέρια του 
--- 

16.Η Συνεργασία 
Θεμελιώδης αρχή 

προνοιακής εργασίας  
σ.71-74 

Εύα Ν. Πολιτάκου 
Προσκλητήριο 

Εργασίας – 
Κοινωνική πρόνοια  

Εκδηλώσεις και μορφές συνεργασίας 
Εχθροί και εμπόδια προς συνεργασίαν 

Συνεργασία με τρίτους-ξένας οργανώσεις 
κλπ. 

Κοινωνική πρόνοια – Επιμορφωτικό  

«Νυν δε πολλά μεν μέλη, 
εν δε σώμα» 

 
«είτε πάσχει εν μέλος, 

συμπάσχει πάντα τα μέλη, 
είτε δοξάζεται εν μέλος, 

συγχαίρει πάντα τα μέλη»:  
Α΄ Κορ. ιβ΄ 20 και 26 

17.Έτσι γιορτάσαμε σ.74 Χ.  
Προσκλητήριο 

Εργασίας – 
Κοινωνική πρόνοια  

Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στους 
Φάρους με την προσφορά δώρων και 
ειδών πρώτης ανάγκης σε παιδιά και 

οικογένειες  

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  
«Διδόναι μάλλον... »  

 
Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Από το έργο της 
Κοινωνικής Μορφώσεως της 

Ελληνίδος σ.74-75 
Χ.  

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η Πρωτοχρονιάτικη γιορτή στα 
εντευκτήρια του Ε.Φ., που αποκάλυψε τη 

σοβαρή και συστηματική εργασία που 
γίνεται στους Φάρους 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η νεαρή γυναίκα, που 

βρίσκει το νόημα της ζωής 
της μέσα από τη 

χριστιανική ζωή και τη 
δράση της στους Φάρους) 

19.Από την Έκθε-ση 
χειροτεχνημά-των του 

παιδικού τμήματος των 
Φάρων  
σ.75 

--- 
Προσκλητήριο 

Εργασίας – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η Έκθεση χειροτεχνημάτων του Παιδικού 
Τμήματος των Φάρων του Ε.Φ. Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Το νέον κτίριον της 
ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. σ.75 --- Κοινωνική πρόνοια  

Πληροφορίες – Ανακοίνωση για το υπό 
ανέγερση κτίριο της ΕΛΕΠΑΠ. Δωρητές, 

χώρος, τμήματα, σκοπός 
Ενημερωτικό - Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Ετοιμασίες στη γιορτή 
της σ.76-78 Αννούλα Ράπτη  

Διάφορα άρθρα 
(Ψυχολογία της 

γυναίκας) 

Μια οικογενειακή ιστορία για το πώς τα 
μικρά φρόντισαν να απαλλάξουν τη 

μητέρα τους από κάποιες φροντίδες στις 
διακοπές. Η κατανόηση και η 

συμπαράσταση που χρειάζεται η γυναίκα 
από την οικογένεια της 

Διδακτικό – Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1σκ: ένας σκύλος ανάμεσα σε κοφίνια και δέματα με 

τρόφιμα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
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22.«Η ζωή είναι η πιο ωραία 
περιπέτεια» σ.78 

Henri Berger 
Μετάφραση: Ελένη 
Κουλουμπαρίτση 
Βελγικό Κογκό 

Διάφορα άρθρα  
Η μετάφραση που έστειλε στον ΚτΕ μια 

Ελληνίδα της διασποράς, μια 
συνδρομήτρια  

Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Η πείρα σας είναι 
πολύτιμη σ.79 --- Η γωνιά της 

μητέρας 

«τι θα κάνατε αν το παιδί σας έλεγε δεν 
μπορώ, κάθε φορά που του 

παρουσιαζόταν μια δουλειά που έπρεπε 
να κάνη;» 

Έρευνα – Παιδαγωγικό 
 

1σκ: ένα παιδάκι σκε-φτικό, φορώντας μόνο εσώρουχα 
και μια κάλ-τσα και γύρω πεταμένα ρούχα και 

παπούτσια  

--- 

24.Από τις απαντήσεις που 
μας στέλνουν  

σ.79 
Κίκα Χριστοφίδου  Η γωνιά της 

μητέρας 

Απάντηση αναγνώστριας για την 
αντιμετώπιση της ανυπομονησίας του 

παιδιού  
Έρευνα – Παιδαγωγικό  --- 

25.Οι γυναικείες μορφές 
στον Ευριπίδη σ.80-84 Ήβη Αντωνοπούλου 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  

Σύντομη ανάλυση των γυναικείων μορφών 
του Ε και παραπομπή τμημάτων των 

τραγωδιών του (Μήδεια, Φαίδρα, Εκάβη, 
Ηλέκτρα, Κλυταιμνήστρα, Ιφιγένεια, 

Μακαρία Πολυξένη, Ευάδνη, Μέγερα, 
Ιοκάστη, Αίθα, Άλκηστις, Ανδρομάχη, )  

Επιμορφωτικό  --- 

26. --- σ.84 Κικέρων  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Το πέρασμα του χρόνου και η ωρίμανση 
του ανθρώπου  Διδακτικό  --- 

27. --- σ.84 Charles Dickens Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η αδικία και τα παιδιά  Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

28. --- σ.84 Joubert Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Τα παιδιά και η κριτική  Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

29.Μια γυναίκα για τις 
γυναίκες Β΄ σ.85-88 

Marianne Leibl 
Ψυχολόγος  
Μαίρη Β. 

Κωτσοπούλου  

Ψυχολογία της 
γυναικός – 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

Ο γάμος και η μητρότης Ιατρικό – Ψυχολογία – Επιμόρφωση  Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Τα χέρια της μητέρας 
μου  
σ.88 

Ειρ. Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα  
Σύντομη επισκόπηση της ζωής μέσα από 
τις στάσεις και τις κινήσεις των χεριών της 

μητέρας 
Επετειακό – Διδακτικό  --- 

31.Ρ. Σούμαν σ.89-92 Μέλπω Πηλαβάκη 
Λεμεσός  

Γύρω στη μουσική 
– Μορφές  Η ζωή και το έργο του Σούμαν  Βιογραφία – Επιμορφωτικό  --- 

32.Το σχολείο πηγαίνει σ’ 
αυτά...  
σ.93-94 

Gérhard Lauzun 

Διάφορα άρθρα - 
(Κοινωνικά θέματα 

– Κοινωνική 
Πρόνοια) 

Ο θεσμός του ‘Σχολείου στο σπίτι σας’ 
που ξεκίνησε τη δράση του στο Παρίσι, με 

στόχο να εντάξει στην εκπαιδευτική 
διαδικασία τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. 

Τα πρώτα του αποτελέσματα. 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση  

33.Για την αισθητική του 
σπιτιού  
σ.95-96 

ΕΡΣΗ  Για την αισθητική 
του σπιτιού  

Οι σωστοί συνδυασμοί χρωμάτων, σχεδίων 
και γραμμών για να αποδοθεί η 

κατάλληλη ατμόσφαιρα σε κάθε χώρο του 
σπιτιού  

Μόδα  --- 

34. --- σ.96 --- Ανακοινώσεις  Ανανέωση της συνδρομής του 1956 Ενημερωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ημέρα της Ελευθερίας 
σ.97 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου και το μήνυμα 
της ελευθερίας προσαρμοσμένο στις 

απαιτήσεις του σήμερα 
Επετειακό – Εορταστικό  --- 

2.Μ’ αυτό το νόημα  
σ.97 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η συμβολή του 1821 και των χρόνων της 

σκλαβιάς στη σημερινή εποχή 
Επετειακό – Εορταστικό – 

Διδακτικό  --- 

3.Από μια ταινία  
σ.97 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για την ταινία «Τρωικός Πόλεμος» και 
την παραμόρφωση και παραποίηση του 

κειμένου  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

4.Ένας χαιρετισμός σ.97-98 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Αναφορά ξανά στο θέμα των προβλημά-των 
που αντιμετωπί-ζουν οι δασκάλες στην 

επαρχία  
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Στέλλα Αντωνιάδου σ.98 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Μνημόσυνο στην κοινωνική εργάτιδα της 
Δράμας Ενημερωτικό  --- 

6.Μήνυμα στην Κύπρο σ.98 Στέφανος Μπολέτσης  Ποίηση  
Η επερχόμενη λευτεριά της Κύπρου είναι 
βέβαιη γιατί είναι «μήνυμα Κυρίου και 

προσταγή » 
Πατριωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
βεβαιό-τητα της πραγματο-
ποιήσεως του θελήματος του 

Θεού 
7.Αι φυσικαί επιστήμαι εις 

την Ελλάδα κατά την 
Τουρκοκρατίαν (1453-1821) 

σ.99-102 

Δημ. Δ. Κωτσάκης Υφηγητής 
της Αστρονομίας εις το 
Πανεπιστήμιον και το 
Πολυτεχνείον Αθηνών  

Διάφορα άρθρα  Σύντομη επισκόπηση της επιστημονικής 
ανάπτυξης στον υπόδουλο ελληνισμό 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό – 
Επιστημονικό --- 

8.Μια πατριωτική εορτή για 
την Κύπρο στον Παρνασσό  

σ.102 
--- Ανακοινώσεις  Περιγραφή και εντυπώσεις από τη γιορτή για 

την Κύπρο στον ‘Παρνασσό’ Ενημερωτικό – Πατριωτικό  --- 

9.Έλληνες σ.103 Κλέφτικο και Στέφανος 
Μπολέτσης  Ποίηση  

Ύμνος στον πατριωτισμό των Ελλήνων, στον 
πόθο τους για την ελευθέρια και στον ηρωικό 

τους αγώνα 
Πατριωτικό  --- 

10.Στον κόσμο του θρύλου 
και του μαρμαρωμένου 

βασιλιά  
σ.104-107  

Αννούλα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  
Ο θρύλος του Μαρμαρωμέ-νου Βασιλιά. Τα 
γεγονότα πριν και μετά την άλωση. Η κοινή 

ιστορική κληρονομιά των Ελλήνων  

Πατριωτικό  
 

1σκ: ένας δικέφαλος αετός 
--- 

11.Σουλιώτης κι Αρβανίτης 
σ.107 Γιάννης Βλαχογιάννης  Σκίτσα από την 

επανάσταση  

Η ταπείνωση που δέ-χτηκε ο μικρός Σου-
λιώτης από τον Αρ-βανίτη και ο άνανδρος 
τρόπος με τον οποίο τον σκότωσε ο Αρβ. 

Πατριωτικό  --- 

12.Λουκάς Νοταράς σ.108-
109 Πηνελόπη Ακρίτα  Λογοτεχνία – Διήγημα – 

Μορφές  Η ζωή, η δράση και η θυσία του Λ.Ν. 
Πατριωτικό – Ιστορικό  

1σκ: το πρόσωπο ενός άντρα από 
τον Μποστ 

--- 

13. --- σ.109 Παπαρρηγόπουλος  
Αποσπάσματα «από την 

Ιστορίαν 
Παπαρρηγοπούλου»  

Η αναξιότητα των απογόνων των επαναστατών 
του ’21, να φανούν αντάξιοι του δώρου τα 

ελευθερίας 
Επιμορφωτικό – Ιστορικό  --- 

14.Το αίμα του παλιού 
παπούλη σ.110 Σώτος Χονδρόπουλος  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ένας Χιώτης που επέζησε της σφαγής της 
Χίου, κουβαλάει μοναδικό κειμήλιο και 

ευλογία μια εικόνα, η οποία μια φορά τον 
έσωσε και από το σπαθί κάποιου γενίτσαρου 

 
Πατριωτικό – Διδακτικό  

 
1σκ: η εικόνα ενός αγίου που 

ευλογεί  

«ελθέτωσάν μοι οι οικτιρμοί 
σου και ζήσομαι» 

15.Η γυναίκα στην Π. Δ. Δαγτόγλου Διάφορα άρθρα  Η θέση της γυναίκας στην κοινωνία των Επιμορφωτικό – Ιστορικό  «Το μυστήριον τούτο μέγα 



100 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Τουρκοκρατία – Όπως 
εμφανίζεται στα νομικά 
χειρόγραφα σ.111-112 

χρόνων της τουρκοκρατίας, μέσα από νομικά 
κείμενα (προικοσύμφωνα, πράξεις υιοθεσίας, 

διαθήκες) 

εστί» 

16.Ο Σολωμός και η 
Επανάσταση σ.113-114 Νίκος Αρβανίτης  Μορφές 

«...μόνο μερικά χαρα-κτηριστικά σημεία θ’ 
αναφέρουμε που δεί-χνουν το τι προσέφερε ο 
Σολωμός στην επα-νάσταση του ’21, χω-ρίς 
τούτο να σημαίνει πως εξαντλείται το μεγάλο 

αυτό θέμα» 

Πατριωτικό – Ιστορικό  --- 

17.Μονεμβασιά: Το 
Γιβραλτάρ της Ανατολής και 

ο ρό-λος του στην εθνική 
εξέγερσι του 1821  

σ.115-117 

Λίνα Αγγελοπούλου  Τόποι τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Η τοπική ιστορία, τα μνημεία, η προσφορά 
της περιοχής στον αγώνα και οι μορφές που 

αναδείχθηκαν  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
1φ: άποψη της Μ, η εκ-κλησία 

πάνω στο βράχο 
2σκ: ένα χαρακτικό της Μ και 
ένας αυτοκρατο-ρικός θώρακας 

--- 

18.Ανάμεσα Θρύλου και 
Ιστορίας σ.118-119 Κ. Νησιώτης  Διάφορα άρθρα Η θυσία, το σούβλισμα του Αθανασίου 

Διάκου στην Αλαμάνα Ιστορικό – Πατριωτικό  --- 

19.Η Βυζαντινή Ζωγραφική 
στα χρόνια της 

Τουρκοκρατίας σ.120 
Παν. Μαθιόπουλος  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά  

Η Μακεδονική και η Κρητική Σχολή της 
βυζαντινής αγιογραφίας. Ιστορική εξέλιξη και 

χαρακτηριστικά   

Επιμορφωτικό – Ιστορικό 
 

1φ: «Τοιχογραφία από τη Μονή 
Καραϊσκάκη της Πίνδου»  

--- 

20.Εις το κατώφλι της 
Τουρκοκρατίας σ.121-122 Παναγ. Γ. Νικολόπουλος Από την πνευματική μας 

κληρονομιά  

Τα χαρακτηριστικά της επιστημονικής 
σκέψης και δουλειάς των 4 ιστορικών της 
Αλώσεως, Δούκα, Κριτόβουλου, Σφραντζή, 

Χαλκοκονδύλη 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό  --- 

21. Τη Υπερμάχω σ.122 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Οι προσευχές και οι ελπίδες του υπόδουλου 
Γένους μπροστά στην εικόνα της Παναγιάς Διδακτικό – Ιστορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(το θαύμα της λευτεριάς ως 

καρπός προσευχής) 

22.Η Τυπογραφία στην 
υπηρεσία του δούλου γένους  

σ.123-125 
Ι. Κεφαλλωνίτης  Διάφορα άρθρα  

Η κατά θεία πρόνοια σύμπτωση της 
εφεύρεσης της τυπογραφίας και της έναρξης 

της επανάστασης και οι υπηρεσίες που 
πρόσφερε στον αγώνα 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό 
 

3σκ: 2εφημερίδες της ε-ποχής κι 
ένα απόσπα-σμα από το Θούριο 
του Ρήγα «μοναδικό αντίτυπο στη 

συλλογή Φ. Μιχαλοπούλου» 

--- 

23.Η Ελληνίδα της Σκλαβιάς 
σ.125-130 Αικ. Χιωτέλη  Διάφορα άρθρα  

Η ‘μορφή της Ελληνίδας, που σαν μάνα και 
σαν κόρη, σαν γυναίκα κι αδελφή, με τη 

μυστική κι αθόρυβη της δράση, στάθηκε ο 
πρωταρχικός θεμελιωτής του μεγαλείου της 

πατρίδος’ 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό  «ευλογημένη συ εν γυναιξί» 

24.Σκλαβωμένο δειλινό 
σ.131 Π. Αγγελινός  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία του παπά Γαβριήλ απ’ το Μέτσοβο 
που μάθαινε γράμματα στα ελληνόπουλα στο 

κρυφό σχολειό 
Ιστορικό – Πατριωτικό – Διδακτικό  

«τα έθνη τα μη νόμον έχοντα 
και νόμον ποιούντα» (Ρωμ. 

2,14: έθνη τα μη νόμον 
έχοντα φύσει τα του νόμου 

ποιώσιν) 

25.Το ανάπηρο παιδί  
σ.132-133 

Romaine Mackie 
 

Νέλλη Μικρουλάκη Πρόεδρος 
του ΔΣ της ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Άρθρο της R.M. ‘ήτις προΐσταται του 
Τμήματος Μη φυσιολογικών παιδιών, παρά τω 
Υπουργείο Υγιεινής και Παιδείας των ΗΠΑ εν 

Ουασιγκτώνι’. Τα ειδικά σχολεία 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

26. --- σ.109 Παπαρρηγό-πουλος  Αποσπάσματα «από την 
Ιστορίαν Παπαρρηγο-

Η πνευματική προσφορά των Ελλήνων στην 
ανθρωπότητα, δεν σταματά στην αρχαιότητα, Ιστορικό – Πατριωτικό  --- 
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πούλου»  αλλά έδωσε λαμπρές μορφές και αργότερα  

27.Συνεργάτες σ.134-137 Ο Φαροφύλακας  Προσκλητήριο Εργασίας 
– Κοινωνική πρόνοια  

Νέα από τους συνεργάτες των Φάρων σε 
διάφορους τομείς και συνοικίες (Εναρκτήρια 

συνάντηση, το έργο της Πρόνοιας στους 
πονεμένους, το παιδικό τμήμα των Φάρων) 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Καινούργιοι καιροί... 
Καινούργιες ανάγκες... 

σ.138-139 
Σωτ. Κροντήρη  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για το τώρα και τα χρόνια της 
ελευθερίας σε σύγκριση με τα χρόνια της 

σκλαβιάς 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

29.Μια γυναίκα για τις 
γυναίκες Γ΄ σ.139-141 

Marianne Leibl Ψυχολόγος  
Μαίρη Β. Κωτσοπούλου  

Ψυχολογία της γυναικός 
– Αποσπάσματα βιβλίων  

Τα ώριμα χρόνια, Φιλοσοφία των ωρίμων 
χρόνων, Το πλησίασμα του θανάτου, Το 

γήρας και το μυστήριο του θανάτου 

Ιατρικό – Ψυχολογία – 
Επιμόρφωση  Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Εσείς... κι Εμείς...  
σ.142 Αννούλα  Διάφορα άρθρα  Σχόλιο για την εμφάνιση των κοριτσιών στις 

παρελάσεις (τα ψηλοτάκουνα) 

Κοινωνικού προβληματισμού  
 

8σκ: τα πρόσωπα 4 νεαρών 
κοριτσιών και 4 ηλικιωμένων 

γυναικών  

--- 

31.Για την αισθητική του 
Σπιτιού  
σ.143 

ΕΡΣΗ  Αισθητική του σπιτιού  Ανανέωση των εσωτερικών χώρων  

Μόδα  
 

4σκ: πριν και μετά μια παλιά 
καρέκλα και μια γωνιά δωματίου 

--- 

32.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.144 

Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

Μια 20χρονη ζητά να βρει στήριγμα και 
οδηγό στη ζωή της που μόλις αρχίζει – Άλλη 
μια νιώθει ότι περικυκλώνεται από φοβερή 
μοναξιά και αποξένωση απ’ τους δικούς της 

Κοινωνικού και Πνευματικού  
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

33. Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.144 

Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

Μια νέα δεν είναι ευχαριστημένη απ’ τη ζωή 
της. Ζητά κάποιον, ίσως το σύντροφό της, να 
στηριχθεί, να την οδηγήσει στη ζωή, να της 

δώσει να καταλάβει την αξία της, την αξία της 
ζωής και το νόημά της 

Κοινωνικού και Πνευματικού  
προβληματισμού  --- 

34.Αλληλογραφία σ.144 Αναγνώστριες Αλληλογραφία  

5 αναγνώστριες επιχειρούν να γράψουν 
ποιήματα ή πεζά και λαμβάνουν τα σχόλια 

και την κριτική των υπευθύνων του 
περιοδικού  

Επιμορφωτικό  --- 
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4ο (28) Τεύχος – Απρίλιος 1956 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. ... το ίδιο και τώρα; 

σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το νέο για την αρπαγή του Αρχιεπισκόπου Κύρου και οι 
σκέψεις που δημιουργεί  

Κοινωνικού και Ιστορικού 
προβληματισμού --- 

2.Το νέο βιβλίο του 
Ινστιτούτου σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η κυκλοφορία του νέου βιβλίου των εκδόσεων του 

Ινστιτούτου ‘Η συνάντησις με το άλλο φύλον’ 
Ποιμαντική Ψυχολογία – 

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό  --- 

3.Γύρω από το παιδικό 
αφήγημα  

σ.145 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η κυκλοφορία των παραμυθιών της γιαγιάς σε δίσκους 

γραμμοφώνου 
Κοινωνικού και Παιδαγωγικού 

προβληματισμού  --- 

4.Είναι και αυτό 
καθήκον σ.145-146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η Εβδομάδα Αιμοδοσίας που οργάνωσε ο Ε.Ε.Σ. και τα 

αποτελέσματά της 
Κοινωνικού προβληματισμού – 

Ενημερωτικό  --- 

5.Απαντήσεις για τη 
«Γωνιά της Μητέρας» 

σ.146 
Σύλβια Β. Αυτονόμου  Η γωνιά της 

μητέρας 
Απαντήσεις για την αντιμετώπιση της ανυπομονησίας των 

παιδιών  Παιδαγωγικό  --- 

6. Απαντήσεις για τη 
«Γωνιά της Μητέρας» 

σ.146 
Βενετία Δραγώνα  Η γωνιά της 

μητέρας 
Απαντήσεις για την αντιμετώπιση της ανυπομονησίας των 

παιδιών  Παιδαγωγικό  --- 

7.Φύτη – Για να 
γνωρίσωμε την Κύπρο 

μας  
σ.147-149 

Αθηνά Ταρσούλη - Από 
τον 1ο τόμο του έργου 

της Α,Τ. «Κύπρος»  

Διάφορα άρθρα – 
Για να γνωρίσωμε 
την Κύπρο μας – 
Αποσπάσματα:  

Γνωριμία με την Κύπρο. Τόπος, ήθη, έθιμα, τρόπος ζωής 

2σκ: της σ. μια κοπέλα με 
παραδοσιακή Κυπριακή 
φορεσιά που κρατά μια 

αρμαθιά στάρι και ένα δρεπάνι 
και μια κοπέλα που υφαίνει σ’ 
έναν αργαλειό και απλωμένα 

υφαντά 

--- 

8.Οι τρεις μικροί  
σ.149-151 Η Μάνα Κατερίνα  Γύρω στο παιδί  Οι εκπλήξεις και οι χαρές του να μεγαλώνεις τρία παιδιά, 

μοναδικές προσωπικότητες 

Παιδαγωγικό  
4σκ: πιτσιρίκια που κλαίνε, 
γελάνε, ταΐζει το ένα το άλλο 

και πάνε βόλτα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

9. --- σ.151 Βενιαμίν Φραγκλίνος  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η πιο μεγάλη δυστυχία  Διδακτικό  --- 

10.Από το έργο της 
κοινωνικής μορφώσεως 
της Ελληνίδος σ.152-

153 

Η Εντεταλμένη Α.Κ.  
Προσκλητήριο 

Εργασίας – 
Κοινωνική πρόνοια  

Απολογισμοί από τα τετράδια κινήσεως των Φάρων στους 
συνοικισμούς Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Κοντά στους 
ασθενείς του 

Ασκληπιείου σ.153-154 
--- 

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνική πρόνοια  
Περιστατικό από τη δράση των Φάρων στο Ασκληπιείο Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Μια εκδήλωσι 
υποδειγματική σ.154-

155 
--- 

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνική πρόνοια  
Το παιδικό τμήμα των Φάρων στη δράσι του Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό 

– Παιδαγωγικό   Αγιογραφική θεμελίωση  

13. --- σ.155 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η σχέση μας με τα βιβλία  Διδακτικό  --- 

14.Η διδακτική του 
τραγουδιού στα παιδιά.  

Η Ζημιά   
σ.156-158 

Στέλλα Βαιλειάδη  

Διάφορα άρθρα –  
Από το 

φροντιστήριον 
ομαδαρχών των 

Φάρων 

Πώς θα προσφέρουμε ένα τραγούδι στα παι-διά: 
Προετοιμασία – Η προσφορά του τραγουδιού – Προσοχή σε 

μερικά πράγματα 

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό – 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

15.Η παράλυτη Δρ. Κύπρος Χρυσάνθης  Μορφές  Η ζωή της παράλυτης ποιήτριας και πώς αντιμετωπίζει τα Βιογραφία – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ποιήτρια Mary O’ 

Connor σ.158-159 
προβλήματά της με δύναμη, πίστη και αισιοδοξία, 

καταφέρνοντας να μεταδώσει αισιοδοξία στους άλλους 
 

1φ:«Η παράλυτη ποιήτρια στο 
κρεβάτι του πόνου», με την 
επιγραφή: “My love to my 

Greek friends” 
16.Το παιδί που λέει 

ψέμματα σ.160 Genevieve Taisne Γύρω στο παιδί  Παραδείγματα παιδικών ψεμάτων και τρόποι αντιμετώπισης 
αυτής της κακής συνήθειας  Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

17.Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης ο άγιος 

των Νεοελληνικών 
γραμμάτων σ.161-164 

Αθηνά Α. Καραμπέτσου  Μορφές   Προσέγγιση της μορφής του Παπαδιαμάντη μέσα από τις 
ηρωίδες των έργων του  

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: προσωπογραφία του Α.Π. 

Τροπάρια: ‘Μη εποδύ-ρου μου, 
Μήτερ, κα-θορώσα εν τάφω’/ ‘Τις 

με καλύπτει εκόντα...’ 
 

Ψαλμοί: ‘Ευλόγει η ψυχή μου 
τον Κύρι-ον’/ ‘Εάν επιλάθωμαί 
σου Ιερουσαλήμ, επι-λησθείη η 
δεξιά μου, κολληθείη η γλώσσα 
μου τω λάρυγγί μου, εάν ου μη 

σου μνησθώ’ 
 

83ος ψαλμός: ‘ως αγα-πητά τα 
σκηνώματά σου, Κύριε’ μτφ: ‘Και 
πάλι κίνησα νάρθω Χριστέ μου 
στην αυλή σου, να σκύψω στα 

κατώφλια σου τα τρισαγαπημένα, 
όπου με πόθο αχόρταγο το 

λαχταρεί η ψυχή μου’ 
 

‘Δόξα εν υψίστοις λέγοντες, τω 
σήμερον εν σπηλαίω τεχθέντι’ 

18. --- σ.164 Das Beste  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η σημασία του να έχεις τακτ Διδακτικό – χιουμοριστικό  --- 

19.Οι κόσμοι που 
γνώρισα σ.165-167 

Pearl Buck Έφη 
Καρδαρά  

Αποσπάσματα: Από 
το περίφημο βιβλίο 

της P.B. 

Αυτοβιογραφία που περιγράφει τη ζωή της σ. στην Αμερική 
και στην Κίνα 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό – 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

20.Γιατί γιατρέ μου το 
παιδί μου δεν τρώει; 

σ.167 
Ο Γιατρός  Γύρω στο παιδί  Αντιμετώπιση της ανορεξίας των παιδιών  Ιατρο-παιδαγωγικό  --- 

21.Γύρω στον Bach  
και το νόημα της 

μουσικής του σ.168-
170 

Α. Μπαγιόνας  Καλλιτεχνική 
κίνηση – Μουσική  

Ο Χριστιανικός, θρησκευτικός χαρακτήρας του έργου του 
Μπαχ Επιμορφωτικό  

‘Μεγαλύνει η ψυχή μου τον 
Κύριον’ 

 
‘τάδε έφη Κύριος’ 

 
‘Ενεδύθη σάρκα ανθρωπίνην’ 

22.Η αληθινή 
κοινωνικότης σ.170-

171 
Βλ. Τρικαλινός  Διάφορα άρθρα  Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της γνήσιας κοινωνικότητας Πνευματικής οικοδομής και 

κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Αιώνια Στιγμή  
σ.171 

Σία 
Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  Οι καρποί της προσευχής Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Τώρα που έφυγε...  Χανς Γιοστ Μετάφρ.: Αποσπάσματα: από Η αλλαγή στη ζωή του ηλικιωμένου πατέρα και η Διδακτικό  --- 
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σ.172-173 Π.Δ.Δ. το βιβλίο του Χ.Γ. 

«Μητέρα δίχως 
θάνατο» - 

Λογοτεχνία –  

συνειδητοποίη-ση του γιου τού τι πρόσφερε αλλά και το τι 
συμβόλιζε η ύπαρξη της μητέρας του στη ζωή του  

1σκ: ένας ηλικιωμένος άντρας 
με γυαλιά σκε-φτικός και 

θλιμμένος  

25.Λύπες και Χαρές... 
σ.173 Φούλα Μελετοπούλου  Ποίηση  Η αιτία της πληθώ-ρας των θλίψεων σε σχέση με τις χαρές 

στη ζωή  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Το πιστεύω ενός 
ανθρώπου κι ενός λαού 

σ.174-175 
Ειρ. Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα  Η μορφή του Ο’ Κόννελ, του Ιρλανδού ελευθερωτή  

Βιογραφία – Ιστορικό – 
Επιμορφωτικό – Διδακτικό  

1φ:«Το μνημείο του Ο’ Κόννελ 
στο Δουβλίνον» 

--- 

27.Πώς τα πάτε με τον 
εαυτό σας;  

σ.175 
--- Τεστ  Τεστ αυτογνωσίας και αυτοκριτικής  Πρακτική Ψυχολογία  --- 

28.Ας μην είμεθα 
σκληροί σ.176 A. J. Cronin Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η σκληρή στάση ενός γιατρού, μπροστά στην αμέλεια μιας 
νο-σοκόμου, που κόστισε τη ζωή σ’ έναν ασθενή του. Η 

απόσυρση της αναφοράς του και η λαμπρή σταδιοδρομία 
της στο μέλλον, μετά την δεύτερη ευκαιρία που της 

πρόσφερε  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1σκ: ένας άντρας μπρο-στά σ’ 
ένα γραφείο δια-βάζει κάτι 

μεγαλόφωνα και αυστηρά σε 
μια νο-σοκόμα του Ερυθρού 

Σταυρού που στέκεται 
ζαρωμένη απέναντί του  

«Άφες ημίν τα οφειλήματα ημών 
ως και ημείς αφίεμεν τοις 

οφειλέταις ημών» 

29.Μεσολόγγι 10-4-
1826: 130 χρόνια από 

την Έξοδο – 
Ενθυμήματα 

Στρατιωτικά σ.177 

Νικόλαος Κασομούλης  

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά – 

Αποσπάσματα: 
Τόμος Β΄κεφ.16ο 

σ.102 

Σκηνές από ‘την υπεράνθρωπη καρτερία, την τρομακτική 
αγωνία του Μεσολογγιού’ 

Ιστορικό – Διδακτικό – 
Πατριωτικό  --- 

30.Ένα σπίτι στο βουνό 
– Από το έργο του 

μορφωτικού συλλόγου 
Πατρών  σ.178-179 

Τούλα Τρεμπέλα  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η προσφορά του σπιτιού στο βουνό, του Αρθούρου 
Γουλιέλμου Μόρφυ, στο Μορφωτικό Σύλλογο Πατρών 

Κοινωνική πρόνοια  
1φ: μια μεγάλη ομάδα 
κοριτσιών ποζάρει για 

αναμνηστική φωτογραφία 
μπροστά σε ένα μεγάλο σπίτι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

31.«Χάνοντας τα μάτια 
μου έμαθα να βλέπω με 
την καρδιά μου» σ.180 

Διασκευή: Ειρ. 
Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα  

‘... γράμμα σταλμένο στο περιοδικό Elle α-πό την τυφλή 
πια α-ναγνώστρια του... μια νέα γυναίκα 32 χρό-νων, που 
κρατούσε την ευτυχία μέσα στα χέρια της. Και ξαφνι-κά 

όλα άλλαξαν...’ 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

2φ: το προφίλ μιας τυφλής 
κοπέλας «πόσα φώτα έλαβα, 
για λίγο φως χαμένο» και η 

ίδια κοπέλα που πλέκει 

--- 

32.Ζακ και Ραϊσά 
Μαριταίν σ.181-183 Ευτυχία Διαμαντή  Μορφές  Η αναζήτηση του Θεού από ένα νεαρό ζευγάρι  Βιογραφία – Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  --- 

33.Τα παιδιά δεν 
πρέπει να παίζουν με 

τα σπίρτα  
σ.183 

Roger Cousinet  Γύρω στο παιδί  
Ο κίνδυνος του να παίζουν τα παιδιά με τα σπίρτα και ο 
χειρι-σμός της φυσικής τους περιέργειας προκειμένου ν’ 

αποφευχθούν τα χειρότερα 

Παιδαγωγικό  
1σκ: ένας πιτσιρικάς με 

βλέμμα χαιρέκακο ανάβει ένα 
σπίρτο 

--- 

34.Από μια Διεθνή 
Έρευνα γύρω σε 
προβλήματα του 
παιδιού σ.184 

Διεθνές Καθολικόν 
Γραφείον Παιδικής 

Ηλικίας  
Μεταφρ: Ινστιτούτον Ι.Ψ. 

και Ψ.Υ. 

Γύρω στο παιδί 

Το “Bureau Interna-tional Catholique de l’ Enfance” 
ανέλαβε μια διεθνή έρευνα με θέμα την μελέτη των 

σχέσεων γονέων-παι-διού και της εννοίας του θείου, του 
ιερού στην κλινική ψυχολο-γία. Για το σκοπό αυ-τό 

συνέταξαν ένα ερω-τηματολόγιο και το έ-θεσαν υπ’ όψιν των 

Ενημερωτικό  --- 
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ει-δικών σ’ όλο τον κό-σμο. Οι απαντήσεις... θα 

αποτελέσουν το α-ντικείμενο της εργα-σίας μιας επιτροπής 
... και θα ανακοινώση και τα αποτελέσματα της ερεύνης. 
Συμμετοχή εις την έ-ρευναν αυτήν εζητήθη και από το 

Ινστιτούτον Ι.Ψ. και Ψ.Υ. Αι απαντήσεις έχουν ως εξής στο 
παρατιθέμε-νο εν μεταφράσει ερωτηματολόγιον»  

35.Το παιδάκι που δεν 
γέλασε ποτέ σ.185-186 Αννούλα Ράπτη  Γύρω στο παιδί  Η ιστορία μιας μάνας που έχασε το μωρό της από 

καρδιακά προβλήματα 

Διδακτικό  
1φ: ένα παιδάκι σοβαρό κι 

αγέλαστο κάθεται πάνω σε μια 
κουβέρτα μ’ ένα μεγάλο 

αρκούδο δίπλα του 

--- 

36. --- σ.186 Somerset Maugham Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Το καταφύγιο της μελέτης   Διδακτικό  --- 

37. --- σ.186 Samuel Johnson Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η μελέτη σύμφωνα με τις κλίσεις μας Διδακτικό  --- 

38.Η ιστορία της 
ωραίας Γιολάντας... και 
της φτωχούλας Μυρτώς  

σ.187 

Διασκευή εκ του 
Γαλλικού  

Λογοτεχνία – 
Αφήγημα για μικρά 

κοριτσάκια  

Η αξία της κατασκευής των παιχνιδιών τους από τα ίδια τα 
παιδιά κι όχι η αγορά τους από το εμπόριο 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
2σκ: μία κούκλα με καπέλο 

και τσάντα μέσα στο κουτί της 
και ένα κοριτσάκι που 

κοιμάται αγκαλιά με ένα 
κουκλάκι πάνινο  

--- 

39.Εσείς... και εμείς... 
σ.188 Αννούλα  Διάφορα άρθρα  

Η έλλειψη συνεννόησης μεταξύ γονιών και παιδιών και η 
τάση των νέων να μην ακούν και να αμφισβητούν διαρκώς 

τους γονείς τους 

Παιδαγωγικό  
8σκ: τα πρόσωπα 4 νεαρών 

κοριτσιών και 4 ηλικιωμένων 
γυναικών 

--- 

40.Για την αισθητική 
του σπιτιού  

σ.189 
ΕΡΣΗ  Αισθητική του 

σπιτιού  

«Επιπλώνοντας ένα μικρό λίβιγκ-ρουμ» - στοιχεία για τα 
διάφορα στυλ επί-πλωσης και τα χα-ρακτηριστικά τους: 
Λουδοβίκου 14ου, 15ου, 16ου, Αγγλικό στυλ και Μοντέρνο  

Επιμορφωτικό  --- 

41.Ευχάριστες 
απασχολήσεις στο σπίτι 

σ.190 
ΑΝΤΑ  Μόδα  Οδηγίες για μια μονοκόμματη παιδική πυτζάμα  

Επιμορφωτικό  
5σκ: δυο παιδάκια που 
παίζουν, το πατρόν της 

πυτζάμας και δύο παραλλαγές 
της πυτζάμας φορεμένες από 

δύο παιδιά 

--- 

42.Τα Βιβλία σ.191-
192 

Νίκος Αρβανίτης και 
Β.Ν. Τα βιβλία  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό   

43.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Μια νησιωτοπούλα  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Μια μαθήτρια γυμνασίου απαντά στη στήλη «η γωνιά της 

μητέρας» κι εκφράζει την επιθυμία να ήταν μητέρα! Διδακτικό  --- 

44. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 

Απόφοιτες από την 
Κύπρο 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Ζήτησαν πληροφορίες για το πώς μπορούν να εισαχθούν 
στη Νο-μική Σχολή Αθηνών, στη Χαροκόπειο Ανω-τάτη 

Σχολή Οικιακής Οικονομίας και στην Ανωτάτην Ακαδημίαν 
Σωματικής Αγωγής 

Ενημερωτικό  --- 

45.Αλληλογραφία 
σ.192 Αναγνώστριες  Αλληλογραφία  Απαντήσεις και φιλο-λογικές παρατηρήσεις σε 5 

αναγνώστες που έστειλαν πεζά και ποιήματα Επιμορφωτικό  --- 
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1.Μπροστά στο κενό 
μνημείο σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το μήνυμα που κλήθηκαν να μεταφέρουν οι 
μυροφόρες, αποστολή των γυναικών διά 

μέσου των αιώνων   
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Για μια κοινωνική 
πολιτική σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για το θεσμό των κοινωνικών 
ασφαλίσεων, τη καλύτερη εφαρμογή του και 

την επέκτασή του  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοιν. Πρόνοια  --- 

3.Γύρω από τον τουρισμό 
σ.193-194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την κακή συμπεριφορά των 
Ελλήνων έναντι των τουριστών, που 

κυμαίνεται από την κερδοσκοπία και την 
αγένεια μέχρι το σνομπισμό και τη γλοιώδη 

συμπεριφορά των ξενομανών 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό --- 

4.Πες μου τι διαβάζεις... 
σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή την έρευνα του Βέλγου ιατρού 
Andre Arthus σκέψεις πάνω στην αγωγή των 
παιδιών, με γνώμονα τις επιλογές τους για το 

εξωσχολικό διάβασμα 

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Τραγούδι στ’ αγέρι  
σ.194 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Οι χάρες του αγέρα και οι ευλογίες που 

σκορπά στη γη  Φυσιολατρία  --- 

6.Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης ο άγιος 

των Νεοελληνικών 
γραμμάτων – Β΄ Τα 

Πασχαλινά διηγήματα 
σ.195-198 

Αθηνά Α. 
Καραμπέτσου Μορφές  Τα πασχαλινά διηγήματα του Π. 

Αποσπάσματα και συμπεράσματα   Επιμορφωτικό – Εορταστικό  

‘σαρξ εκ της σαρκός του’ ‘την εορτή των εορτών’ 
‘Δεύτε του καινού της αμπέλου γεννήματος!...’ 

‘Εις εαυτόν ελθών’ 
‘Εάν επιλάθωμαί σου, Ιερουσαλήμ, επιλησθείη η 
δεξιά μου, κολληθείη η γλώσσα μου τω λάρυγγί 

μου, εάν ου μη σου μνησθώ’ 

7.Ο εορτασμός του 
Πάσχα  
σ.199 

Δημ. Ν. Κατσής  
Δρ των Μαθηματικών 
εν τω Αστεροσκοπείο 

Αθηνών 

Διάφορα άρθρα  

Ο καθορισμός του εορτασμού του Πάσχα 
σύμφωνα με τους ιερούς Κανόνες της 
Εκκλησίας και τους μαθηματικούς 

υπολογισμούς στους οποίους βασίστηκε  

Επιμορφωτικό – Εκκλησιαστική 
ιστορία  --- 

8.Οι Διεθνείς 
Κατασκηνώσεις Εργασίας  

σ.200 
Άννα Ψαρούδα 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Σύντομη παρουσίαση της ιστορίας του 
θεσμού, των σκοπών ίδρυσής του και του 

έργου που επιτελεί 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

9.Το Θείο Δράμα στη 
Βυζαντινή Εικονογραφία 

σ.201-204 
Λίνα Αγγελοπούλου Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  

Μελέτη για την εξιστόριση του Θείου 
Δράματος στη βυζαντινή εικονογραφική 

τέχνη 

Θεολογικό – Επιμορφωτικό  
1σκ: Η Σταύρωση με την 

Παναγία και τον Ιωάννη και  
3φ:«Τύπος βυζαντινής 

Σταυρώσεως από εκκλησία της 
Στουντενίτσης», «Η εικών του 

Ελκομένου Χριστού στον 
ομώνυμο Ναό της 

Μονεμβασίας», «Τύπος 
σταυρώσεως από τρίπτυχο» 

«Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην 
κρεμάσας. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο 

των αγ-γέλων Βασιλεύς. Ψευ-δή πορφύραν περι-
βάλλεται ο περιβάλ-λων τον ουρανόν εν ναφέλαις. 
Ράπισμα κατεδέξατο ο εν Ιορ-δάνη ελευθερώσας 

τον Αδάμ. Ήλοις προση-λώθη ο Νυμφίος της 
Εκκλησίας. Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της 

Παρθένου. Προσκυνούμεν Σου τα πάθη Χριστέ. 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν Σου Ανάστασιν» 

10.Το ψυχολογικό 
προφίλ του παιδιού 

σ.204-208 
Έλσα Ιωαν. Παϊσίου Γύρω στο παιδί  

«Η εργασία που ακολουθεί είναι μια σειρά 
άρθρων του André Arthus στο περιοδικό 

Educateurs... ξεκίνησε για την 
ψυχοσωματική πλέον ιατρική » 

Ιατρικό – Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

11.Θερισμός σ.209-211 Μαρία Ζαχαρίου  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός νέου, που εγκατέλειψε την 
κοινωνική του θέση και άνοδο για να γίνει 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής και προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  
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ταπεινός ιερέας τριών ορεινών χωριών της 

Μακεδονίας. Η μητέρα του είναι η μόνη που 
νοιώθει τον πόθο του  

 
1σκ: ένα δεμάτι στάχυα και ένα 

δρεπάνι 
12.Το «Ντοκυμανταίρ» 

στην υπηρεσία της 
επιστήμης σ.211-212 

Σπύρος Κατωγάς  Διάφορα άρθρα  Το κινηματογραφικό είδος του ντοκυμανταίρ 
και η προσφορά του στην επιστήμη  Επιμορφωτικό  --- 

13. --- σ.212 Π. 
Δημητρακόπουλος  

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η υπερβολή στα προτερήματα και τα 
ελαττώματα, έναντι της κρίσεως και του 

φθόνου των ανθρώπων 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

14. --- σ.212 Π. 
Δημητρακόπουλος  

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Μεγαλείο και ταπείνωση  Διδακτικό  --- 

15.Ανηφορίζοντας για το 
χωριό  

σ.213-214 

Από το ημερολόγιο 
μιας νέας δασκάλας Διάφορα άρθρα  

‘... Ένα κομμάτι απ’ το ημερολόγιο μιας νέας 
δασκάλας, που ξεκίνησε για κάποιο ορεινό 

χωριό... δείχνει πώς οι δασκάλες μας 
ξεκινούν για το μεγά-λο τους έργο: με χα-ρά, 

κέφι, όρεξι για δουλειά και θυσία...’ 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  --- 

16.Η κυρά-Σόνια  
σ.214 

Άννα Ψωμιάδου 
(Χουρζαμάνη) 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ζωή της Ρωσίδας κυρά Σόνιας, στην 
Ελλάδα οι πίκρες της και οι χαρές της 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  --- 

17.Ένας άνθρωπος σ’ ένα 
χωριό σ.215-217 Π. Ακρίτα  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία ενός νεοδιορισμένου νέου 
δασκάλου στην κλειστή κοινωνία ενός 

χωριού, που τελικά πέφτει θύμα 
συκοφαντίας, ακριβώς γιατί ήταν τόσο 
ξεχωριστός από τους χωρικούς. Τελικά 

συγχωρούνται στην Ανάσταση!  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

1σκ:ένας άντρας με κοστούμι 
και γυαλιά, με τα χέρια στις 

τσέπες, προβληματισμένος και 
πίσω του ένα σπίτι με αυλή  

Αγιογραφική θεμελίωση 

18. --- σ.217 Lavater Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Το χρέος του παρόντος  Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

19. --- σ.217 John G. 
Zimmerman 

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Περιαυτολογία και ψεύδος  Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  --- 

20. --- σ.217 Talmud Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η σιωπή σε μια φιλονικία Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  --- 

21. --- σ.217 La Rochefoucauld Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η εσωτερική ειρήνη Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

22.Η ανάπτυξις του 
τουρισμού σ.218-219 Νίτσα Δομεστίνη 

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια – 
Διάφορα άρθρα  

Συνέντευξη του υπεύ-θυνου επί της τουρι-
στικής αναπτύξεως εις την Ελλάδα κ. Κ. 

Δημητριάδη 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

23.Μάλιστα! Τα παιδιά 
αγαπούν την τάξι  

σ.219 
Genevieve Taisne Γύρω στο παιδί  

Αξιοποίηση της ευκαι-ρίας που προσφέρει η 
προσχολική ηλικία, ώστε τα παιδιά να 

μάθουν για την τάξη και να την αγαπήσουν  
Παιδαγωγικό  --- 

24.Γύρω από το 
πρόβλημα της 

εγκληματικότητος των 
ανηλίκων Α΄ σ.220-224 

Κική Μπόμπου  
Κοινωνικά θέματα 

– Κοινωνική 
πρόνοια 

Το ενδιαφέρον των διεθνών οργανισμών για 
τα αίτια της παιδικής εγκληματικότητας και 

την αντιμετώπισή της   

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Ενημερωτικό  --- 

25.Μανούλα μου... 
σ.224 Φίλιππος Κριτέλης  Ποίηση  Η λυτρωτική παρουσία της μάνας Εγκωμιαστικό  --- 

26.Μυροφόροι σ.225-
227 Νίκος Αρβανίτης  Ποίηση  

Δραματοποιημένος διάλογος μεταξύ των 
μαθητών μετά τη Σταύρωση του Κυρίου, 
όπου τους πνίγουν οι αμφιβολίες για τη 

Πνευματικής οικοδομής – 
Εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι δια τον φόβον των 
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Θεότητα Του και η απελπισία για την πίστη 
που Του έ-δειξαν και διαψεύστη-καν. Όλα 

αλλάζουν με την είσοδο της Μαρίας της 
Μαγδαληνής και των άλλων μυροφόρων 
γυναικών με τα νέα που τους φέρνουν  

Ιουδαίων» Ιωάν. κ΄19 
 

«Ουκ έστιν ώδε, αλλ’ ηγέρθη» 

27.Η Στήλη της 
Φοιτήτριας σ.227 Συμφοιτήτρια  Η στήλη της 

φοιτήτριας  

Επανέναρξη της στήλης και αναφορά στη 
χρονική συγκυρία, στο νόημα του Πάσχα και 
στη μέριμνα για τους επαρχιώτες φοιτητές, 
που λόγω οικονομικών θα μείνουν μόνοι 

στην πόλη 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Οι επιτελάρχαι των 
μετόπισθεν σ.228-229 --- 

Προσκλητήριον 
εργασίας – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η αθόρυβη και θυσιαστική της καλοπέρασης 
και της ευκολίας, δράση των γυναικών των 

Φάρων για μια καινούργια Ελλάδα 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

29.Στιγμιότυπα σ.229-
230 Χ. 

Προσκλητήριον 
εργασίας – 

Κοινωνική πρόνοια  

Σκηνές που διαδρα-ματίστηκαν σ’ ένα Φάρο 
λίγο πριν την έναρξη μιας ομιλίας  Κοινωνική πρόνοια   Αγιογραφική θεμελίωση  

30.Δυσκολίες και 
Ελπίδες – Μας γράφουν 
από την Αμερική σ.230 

Μπίλλυ Μουργινάκη  
Ανταποκρίσεις από 

το εξωτερικό – 
Διάφορα άρθρα  

Η δράση του Ελληνικού Φωτός στην Αμερική 
και η φύση των  δυσκολιών που συνάντησαν 

εκεί οι κυρίες 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  --- 

31.Μια κατασκήνωσις 
παιδιών στη Μανίλα  

σ.231-232 
Β.Ν. Κοινωνική πρόνοια 

Η αντιμετώπιση της αύξησης της παιδικής 
εγκληματικότητος, μετά τον πόλεμο, στη 
Μανίλα με τη δημιουργία του Σπιτιού των 

παιδιών και τη θαλπωρή που τους πρόσφερε 

Κοινωνική Πρόνοια –  
Κοινωνικού προβληματισμού 

2φ:«Εκπαίδευσις των παιδιών σε 
μουσικά όργανα», «Η πόλη των 

παιδιών σε γενική άποψι» 

Αγιογραφική θεμελίωση  

32.Η ψυχαγωγία της 
οικογενείας σ.233-236 Κ.Φ.  Διάφορα θέματα  

Το σημαντικό θέμα της καλής ψυχαγωγίας 
της οικογένειες και προτάσεις για 

διασκέδαση εντός και εκτός σπιτιού 

Ποιμαντική – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

33.Στον Άγγλο στρατιώτη  
που σκοτώθηκε 19 
χρονών στην Κύπρο 

σ.236 

Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Ο πρόωρος θάνατος του στρατιώτη ίσως 
στέρησε στην Κύπρο ένα θερμό φιλέλληνα 
όπως ο λόρδος Μπάυρον ή έναν συμπολε-
μιστή του Διγενή, που θα είχε δει το άδικο 
των Άγγλων και θα είχε ταχθεί στο πλευρό 

των Κυπρίων   

Επετειακό  --- 

34.Πριν φορέσουμε το 
νυφικό φουστάνι σ.237-

238 
Μάννα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Συμβουλές για το τι πρέπει να προσέξει μια 
κοπέλα για τη σωστή εκλογή του συντρόφου 

της και τι στο στάδιο των αρραβώνων, ώστε να 
κάνει ένα γάμο πετυχημένο  

Ποιμαντική – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

35.Τη συναντήσατε ποτέ;  
σ.238 Agnes Richomme Διάφορα άρθρα  

Σκιαγραφία μιας κακής εκδοχής του 
γυναικείου χαρακτήρα, δοσμένη με τρόπο 

χιουμοριστικό  

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση   

36.Για την αισθητική του 
σπιτιού  
σ.239 

ΕΡΣΗ  Για την αισθητική 
του σπιτιού  

Πώς διορθώνεται ένα μικρό δωματιάκι με 3 
παράθυρα – Δωμάτιο με πολλά κουφώματα – 

Στενότης χώρου – Άσχημοι τοίχοι 

Επιμορφωτικό 
4σκ: δύο δωμάτια σε πριν και 

μετά διαρρύθμιση  
--- 

37.Εσείς... και εμείς... 
σ.240 Αννούλα  Διάφορα άρθρα  

Οι καλοί τρόποι και η δέουσα κοιν 
συμπεριφορά μέσα στα Μ Μ Μ. Σχόλιο με 

αφορμή κάποια περιστατικά. 

Διδακτικό  
8σκ: 4 κοριτσιών 4 ηλικιωμένων 

γυναικών 
--- 
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6ο (30) Τεύχος – Ιούνιος 1956 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Άραγε χάθηκαν όλα; 
σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Προβληματισμός με αφορμή την εκτέλεση των 
δύο παλικαριών στην Κύπρο και στον άδικο 

και άδοξο χαμό δύο άγγλων στρατιωτών 

Επικαιρότητα – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  --- 

2.Υπέροχη καινοτομία 
σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για το άνοιγμα του νέου λογαριασμού 
στην Εθνική Τράπεζα με σκοπό την 
προικοδότηση απόρων κορασίδων 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

3.Και η συνέχεια σ.241 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Συνέχεια στο προηγούμενο θέμα για την 
αρχική κατάθεση 1000δρχ για κάθε κορίτσι 

που γεννιέται σήμερα, που θα του εξασφαλίσει 
το μέλλον του  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια (αλληλεγγύη)  --- 

4.Παρά τις δυσκολίες 
σ.241-242 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Συνέχεια με τις προ-σπάθειες του Βασιλέα, του 
Αρχιεπίσκοπου και της Τράπεζας, ώ--στε τα 
χρήματα που κατατίθενται σήμερα να μην 
χάσουν την αξία τους μετά 20 χρόνια, αλλά 
και να συσταθούν ειδικές επιτροπές για την 

εφαρμογή του προγράμματος   

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  --- 

5.Δωρεαί χαράς  
σ.242 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για τις σπατάλες που γίνονται σε δώρα, 
εν πολλοίς άχρηστα, στις χαρές ενώ θα 

μπορούσαν να αφιερωθούν χρήματα για τις 
ανάγκες συνανθρώπων, όπως γίνεται στο 

πένθος 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ελεημοσύνη και 

μοίρασμα των αγαθών 
μας, ώστε να μη λείπει 
τίποτα από κανέναν) 

6.Για τις οικογενειακές 
διακοπές σ.242 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Προβληματισμός για τη δυνατότητα παρο-χής 
οικογενειακών διακοπών, με βάση πρότυπα 

του εξωτερι-κού, ώστε να μη στε-ρούνται 
οικογένειες τις διακοπές τους 

Κοινωνική πρόνοια – προβληματισμός 
– Ενημερωτικό  --- 

7.Γύρω από ένα στίγμα 
σ.242 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με αφορμή κάποια άσχημα σχόλια για τους 
Έλληνες σπουδαστές της Αυστρίας, οι οποίοι 
απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές, σκέψεις 
για τον Ελληνικό πολιτισμό και για το χρέος 

των απανταχού της γης Ελλήνων να τον 
διαφυλάξουν και να φανούν αντάξιοι της 

κληρονομιάς και του ονόματος που φέρουν 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

8.Από μια επίσκεψι στο 
Άγιο Όρος σ.243-245 Παν. Μαθιόπουλος  Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Περιήγηση στο Άγιον Όρος και σύντομη 
παρουσίαση της ιστορίας του και του φυσικού 

και εικαστικού περιβάλλοντος 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

4φ: τρούλοι από ναό Μονής, «Το 
μοναστήρι Σίμωνος Πέτρα», «Άποψις 
από την αυλή της Μεγίστης Λαύρας», 

αγιογραφία του τρούλου 
«Παντοκράτωρ της Μονής Ιβήρων» 

Παλαιά Ιουδαϊκή 
προφητεία: ‘Αναπεσών 
εκοιμήθη ως λέων και 
ως σκύμνος, τις εγερεί 

αυτόν;’ 

9.Γυναικείος απολογισμός 
σ.246-248 Dr Eva Firkel Ψυχολογία της γυναίκας – 

Γυναικεία θέματα  

«... άρθρο που μας έστειλε από τη Βιέννη η 
ψυχίατρος κα Eva Firkel γνωστή από το βιβλίο 

της που μεταφράστηκε και στα ελληνικά 
‘Προβλήματα και Πεπρωμένα της γυναικός’» 

Ποιμαντική ψυχολογία – Θεολογικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

‘έλθωμε εις εαυτόν’ 
 

Λουκ. ι΄26-38: ‘Ιδού η 
δούλη Κυρίου, 

γεννηθήτω μοι κατά το 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ρήμα σου’ 

10.Τιμή σε μια Ελληνίδα 
εκπαιδευτικό σ.248 Ρούλα Παπαδημητρίου  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή την τιμητική εκδήλωση για τα 50 
χρόνια προσφοράς της Αγλαΐας Σχινά, το 

ιστορικό της ίδρυσης και της λειτουργίας του 
Γυμνασίου αρρέ-νων και του Ανώτερου 

Παρθεναγωγείου, υπό τον Στέφανο Νούκα και 
την τιμώμενη, τη σχολ. χρονιά 1905-06 

Επικαιρότητα – Ενημερωτικό – 
Ιστορικό  --- 

11.Η Κοινωνική Πρόνοια 
στη Σουηδία  

Από έκθεσι ελληνίδος 
κοινωνικής λειτουργού 

σ.249-252 

Ευφρ. Μπέλλα Γ. 
Σαββοπούλου 

Κοινωνική Λειτουργός  
Στοκχόλμη  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Οι νέες εμπειρίες και οι εντυπώσεις της 
Ελληνίδας Κοινωνικού Λειτουργού, που πήγε 

για επιμόρφωση στη Σουηδία  

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό  --- 

12.Ο τουρισμός στην 
Ελλάδα σ.253-254 Νίτσα Δομεστίνη  Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Τα έργα που αποπερατώθηκαν από τον ΕΟΤ, 
αυτά που προγραμματίζονται, πρόγραμμα 
πολιτιστικών εκδηλώσεων και στατιστικά 

στοιχεία για τους τουρίστες και το συνάλλαγμα 
για το έτος 1955 

Ενημερωτικό 
2φ: αφίσες από μια μαρίνα με 

βαρκούλες και ταχύπλοα και στο 
βάθος η Ακρόπολη και από τη 

διοργάνωση του “12 motor coach 
tours 1956 arranged by the national 
tourist organi-zation in cooperation 
with the travel agencies in Greece” 

--- 

13.Γύρω από το πρόβλημα 
της εγκληματικότητος των 
ανηλίκων Β΄ σ.255-257 

Κική Μπόμπου  Γύρω στο παιδί  

Περαιτέρω εξέταση των αιτίων της παιδικής 
εγκληματικότητας, παρουσίαση του θεσμού 
του Δικαστηρίου Ανηλίκων και η σύγχρονη 

ελληνική πραγματικότητα με τις ελλείψεις της 
και το στιγματισμό.  

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

14.Άμα το κάνεις το καλό  
σ.257 Σία Παπακυριακοπούλου Ποίηση  

Η καταφυγή στην προσευχή και στην Παναγία, 
για να μας δώσει δύναμη να συνεχίσουμε να 
κάνουμε το καλό και να ξεχάσουμε ό,τι καλό 

έχουμε κάνει, αν τύχει και μας αδικήσουν και 
μας προσφέρουν κακία στην καλοσύνη μας 

Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσευχή σε κάθε 
περίσταση και μη 

ανταπόδοση του κακού 
με κακό αλλά με 

καλοσύνη) 

15.Τα παιδιά μου κι εγώ 
παλαίψαμε και νικήσαμε 

σ.258-259 

Paulette B. Demeaux  
Από το περιοδικό Elle Διάφορα άρθρα  

Η προσωπική εμπειρία μιας γυναίκας που 
χήρεψε στα 35 της και είχε να μεγαλώσει 5 

παιδιά  

Διδακτικό  
 

1φ: η κυρία P.D. στη γραφομηχανή 
της περιτριγυρισμένη από τα πέντε 

παιδιά της  

Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Georges Bernanos 
(1888-1948) σ.260-262 

Π. Ακρίτα  
(Από το βιβλίο του Albert 

Beguin) 
Μορφές  Στοιχεία από τη ζωή, το έργο και την 

προσωπικότητα του μυθιστοριογράφου G.B. Βιογραφία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ελπίδα και πίστη στη 
δύναμη του Σταυρού 
και στην Πρόνοια του 

Θεού) 

17.Από τις επιστολές που 
μας στέλνουν σ.262 Ε.Κ.  Αλληλογραφία αναγνωστών  

Διαμαρτυρία ενός χανσενικού για τον τρόπο 
που ένα νέο βιβλίο διαπραγματεύ-εται τη ζωή, 

την αρρώ-στια και τη στάση ζωής των, 
ασκώντας ανοιχτή επίθεση και προσβάλλοντας 
τα αι-σθήματά τους, την πί-στη τους και τους 

αγώνες τους. 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

18.Οι στεναχώριες είναι Διασκευή: Αγλαΐα Μπίμπη  Διάφορα άρθρα  Η πραγματικότητα της στεναχώριας στη ζωή Πνευματικού προβληματισμού και Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
για μας σ.263-264 όλων μας και η σωστή τοποθέτησή μας 

απέναντι τους, προκειμένου να είμαστε κύριοι 
της ζωής μας και να την κυβερνάμε  

οικοδομής  (Η αλήθεια ελευθερώσει 
υμάς – Μη μεριμνάτε... 

αρκετόν τη ημέρα ο 
κόπος αυτής) 

19.Χρειάζονται ψυχολόγοι 
στα σχολεία;  
σ.264-266 

Ήβη Ακριβού  Διάφορα άρθρα  

Σύντομο ιστορικό της εντάξεως των ψυχολόγων 
στα σχολεία, τα αίτια αυτής της παρουσίας, οι 

δυσκολίες που συνάντησαν και ο νέος τους 
ρόλος   

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

20.Από τις Διεθνείς 
Κατασκηνώσεις Εργασίας 

σ.267-268 
Άννα Ψαρούδα  Διάφορα άρθρα  Ένα ημερολόγια που αποτυπώνει τις εμπειρίες 

ενός κατασκηνωτή  

Ενημερωτικό  
2φ:«Όλοι στη δουλειά για την 

κατασκευή του κοινωφελούς έργου», 
«Χρήσιμες γνώσεις και αγωγή στα 

μικρά κορίτσια» 

--- 

21.Τα Ελληνικά ξωκλήσια  
σ.269 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Εγκώμιο στα ερημικά ξωκλήσια και στην 
αποστολή που επιτελούν, φέρνοντας τη γαλήνη 

του Ουρανού στον κόσμο 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: ένα ξωκλήσι σε μια κορφή με 
λίγα δεντράκια γύρω  

--- 

22.«Εν Αθήναις, τη 28-4-
1956» σ.269 --- Ανακοινώσεις  

Το Π.Σ.Ε. ανακοινώνει τη λειτουργία 
κατασκηνώσεων εργασίας στην Ελλάδα, σε 

Ευρωπαϊκές χώρες και στη Μέση Ανατολή και 
καλεί νέους για τη στελέχωσή τους  

Ενημερωτικό – ανακοίνωση  --- 

23.Ένας απολογισμός Α΄ 
Από το έργο της 
αλληλεγγύης της 

Ελληνικής οικογενείας 
σ.270-274 

Τιτίνη Β. Κουρ... Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

‘... Με κάθε δυνατή συντομία... μια πολύ αχνή 
σκιαγραφία του έργου του Ε.Φ. στον 

περασμένο χρόνο, που ήταν το πρώτο έτος 
εφαρμογής του τριετούς προγράμμα-τος της 
Αλληλεγγύης της Ελληνικής Οικογενείας...’ 

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αλληλεγγύη και 

συμπαράσταση στους 
ελάχιστους αδελφούς) 

24.Ένας απολογισμός Β΄ 
Η κοινωνική μόρφωσις της 

Ελληνίδος – Το παιδικό 
τμήμα  

σ.275-276 

Ασπασία Ορφανού  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Οι δραστηριότητες των δύο φορέων και το έργο 
που προσφέρουν τόσο στο κοινωνικό σύνολο 

όσο και στους ίδιους τους συμμετέχοντες  
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά στο 

συνάνθρωπο, με αγάπη) 

25.Ο εσωτερικός κόσμος 
του παιδιού Α΄ σ.277-280 Κορνηλία Καλογήρου  

Γύρω στο παιδί - «Εις το 
Φροντι-στήριον Ανθρωπο-

λογικών Σπουδών το οποίον 
ωργά-νωσε κατά το τρέ-χον 

έτος το Ινστι-τούτο... 
ανάλυσιν του βιβλίου της 

Frances Wickes.» 

«... ενδιαφέρουσα α-νάλυσιν του βιβλίου της 
Frances Wickes... την οποίαν ενεφάνισεν εις το 

Φροντιστήριον το μέλος αυτού Κα Κ.Κ.»  
Σκοπός και μέθοδοι της αναλυτικής ψυχο-

λογίας – Επίδρασις των δυσκολιών των γο-νέων 
πάνω στο ασυ-νείδητο του παιδιού 

Ενημερωτικό – Ψυχό-παιδαγωγικό  --- 

26.Οι γυναίκες και η 
ελεύθερη ώρα  

σ.281-283 

Από το παγκοσμίου 
κυκλοφορίας “News 

Bulletin” 

Γυναικεία θέματα – 
Ψυχολογία της γυναικός  

Το κίνημα της εθελοντικής προσφοράς, που σε 
παγκόσμια κλίμακα υπηρετείται από τις 

γυναίκες 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό – 
Κοινωνικού προβληματισμού – 

Διδακτικό  
 

1φ: μία γυναίκα προσφέρει ένα πιάτο 
φαγητό σε μια ηλικιωμένη που την 

υποδέχεται στην πόρτα 
1σκ: 3 καράβια στη σειρά, με 

φουσκωμένα πανιά σε φουρτουνια-
σμένη θάλασσα  

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
27.Εν εξοχικόν σχολείον 

δια σπαστικά παιδιά 
πνευματικώς φυσιολογικά, 

ηλικίας τριών έως δέκα 
πέντε ετών σ.284 

Η Πρόεδρος: Νέλλη Α. 
Μικρουλάκη Η Γεν. 

Γραμματεύς: Μυρτώ Α. 
Κοντοσταύλου 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια – 

Ανακοινώσεις  

Η ίδρυση και λει-τουργία «εξοχικού Σχολείου 
επί των Άλπεων δια πάσχο-ντα εκ παιδικών 

παραλύσεων παιδιά...» 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  
 

1φ: εξωτερική άποψη του κτιρίου 
--- 

28.Δύσκολα παιδιά στο 
φαγητό  
σ.285 

Genevieve Taisne Γύρω στο παιδί  Η αντιμετώπιση της δυσκολίας κάποιων 
παιδιών στο φαγητό 

Παιδαγωγικό  
1σκ: η καρικατούρα ενός πιτσιρικά με 

περασμένη στο λαιμό μια πετσέτα 
φαγητού, έντρομος, ιδρωμένος και 

έτοιμος να φύγει κοιτάζει το πιάτο με 
το φαγητό στο τραπέζι 

--- 

29.Η Πίκυ κάνει κριτική 
σ.286 ΠΙΚΥ Γύρω στο παιδί  

Με το στόμα ενός παι-διού, η σ. κάνει κριτι-κή 
και καυστικό χιού-μορ για τις παιδαγω-γικές 

μεθόδους των μεγάλων αλλά και για τα 
υποτιθέμενα δια-σκεδαστικά παιχνίδια για τα 

παιδιά, που στην πραγματικότητα, 
υποβιβάζουν τη νοημοσύνη τους  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένα κοριτσάκι παρακολουθεί 
κουκλοθέατρο 

--- 

30.Τρία εκλεκτά βιβλία 
για παιδιά  
σ.287-288 

Νίκος Αρβανίτης και Γ.Μ. Το Βιβλίο  Βιβλιοπαρου-σίαση – Βιβλιοκριτική  
Ενημερωτικό  

 
3φ: τα εξώφυλλα των παιδικών βιβλίων 

--- 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.288 

«Από το Γαλλικό περιοδικό 
Elle μεταφέρομε τις 
κατωτέρω ερωτήσεις» 

Τι μπορούμε να κάνωμε για 
σας; Μια 14χρονη τη φω-νάζουν «μπεμπέκα» Συμβουλευτικό --- 

32.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.288 

«Από το Γαλλικό περιοδικό 
Elle μεταφέρομε τις 
κατωτέρω ερωτήσεις» 

Τι μπορούμε να κάνωμε για 
σας; 

Μια νέα κατάλαβε τη σπουδαιότητα της 
γονικής συμπαράστασης Συμβουλευτικό --- 

33.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.288 

«Από το Γαλλικό περιοδικό 
Elle μεταφέρομε τις 
κατωτέρω ερωτήσεις» 

Τι μπορούμε να κάνωμε για 
σας; 

Μια σύζυγος έχει πρόβλημα με την ηλι-
κιωμένη μητέρα της που θέλει να υποδέ-χεται 

τους ασθενείς του άντρα της 
Συμβουλευτικό --- 

34.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.288 

«Από το Γαλλικό περιοδικό 
Elle μεταφέρομε τις 
κατωτέρω ερωτήσεις» 

Τι μπορούμε να κάνωμε για 
σας; 

Μια 19χρονη μικροδείχνει και δεν μπορεί να 
βρει δουλειά Συμβουλευτικό --- 
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7ο (31) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος 1956 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Μπροστά σ’ ένα σταθμό 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή το τέλος της σχολικής χρονιάς, αναφορά στην 
από-φοίτηση των κοριτσιών και στη σπουδαιότητα που έχουν 

τα επόμενα μεταγυμνασιακά χρόνια για τη ζωή και την 
εξέλιξή τους  

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

2.Εμείς και η 
βιομηχανία μας  

σ.289 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η ανάγκη στήριξης ων προϊόντων της Ελληνικής βιομηχανίας 

και ιδιαίτερα των υφασμάτων  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

3.Κάνοντας μια σύγκρισι 
σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο στην πρόταση Σουηδού κοινωνιολό-γου, να 
χαρακτηρίζο-νται ‘ανάξιοι δι’ οικο-γένειαν’, όσοι έχουν δύο 

διαζύγια εις βά-ρος τους και να μην τους επιτρέπεται τρί-τος 
γάμος, προς προ-φύλαξη της κοινωνίας 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

4.Μουσικές εκδηλώσεις 
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Συγχαρητήριο σχόλιο για την έκδοσι του ‘Κοινωνικού’, 
ορατό-ριου για σολίστ και γυναικεία χορωδία, μελοποιημένο 

το ποίημα του Βερίτη 
Ενημερωτικό  --- 

5.Στον παπού σ.290 Χαρά Κρίσπου Ποίηση  Ποίημα αφιερωμένο στον παππού, που δεν γνώρισε ποτέ, 
παρά μόνο μέσα από τις περιγραφές των άλλων Εγκωμιαστικό  --- 

6.Ο εσωτερικός κόσμος 
του παιδιού Β΄ σ.291-

296 

Κορνηλία 
Καλογήρου 

Από το βιβλίο 
της Frances 

Wickes 

Γύρω στο παιδί  
Οι πρώτες σχέσεις, Εφηβεία, Η παραδοχή του συνειδητού, 

Ψυχολογικοί τύποι, Ο φόβος, Γενετήσιος ορμή (σεξ), Όνειρα, 
Συσχέτισις ονείρου και φανταστικού υλικού 

Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

7.Κοντά στις τυφλές  
σ.296-297 Μια Ελληνίδα  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Περιγραφή μιας επίσκεψης στο Οικοτροφείον Συλλόγου των 
Φίλων των Τυφλών και προσκλητήριο για δράση και ενεργή 

συμπαράσταση στα τυφλά κορίτσια που φιλοξενεί  
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
συμπαράσταση στους ασθενείς και 
αναπήρους αποτελεί χρέος αγάπης 

8.Το μυστήριο της Μίννι 
σ.298-299 

Μετάφρασις: 
Ι.Ν.Σ. 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η Μ ζήτησε από τον άντρα της να δίνει ενέχυρο στην τράπεζα 
ένα 1000δόλαρο που έγραφε το όνομά της, ώστε όσοι θα 

είχαν α-νάγκη, να μπορούν να δανείζονται μέχρι να 
σταθούνε πάλι καλά οικονομικά  

Διδακτικό  --- 

9.Προσκύνημα στην 
Τήνο σ.299 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Δοσμένα ποιητικά και με συντομία όλα τα χαρακτηριστικά 

του νησιού: Παναγία, φύση, ιστορία, πολιτισμός Επιμορφωτικό  --- 

10.Στην μνήμη δύο 
Άγγλων φιλελλήνων που 

πέθαναν Έλληνες  
Henry Borel και  

Charles Ogle  
σ.300-301 

Κ. Νησιώτης  Μορφές  
Η ζωή και η δράση των δύο Άγγλων φιλελλήνων κατά τη 

διάρκεια της επανάστασης του 1821 και η σύγκρισή τους με 
τους σύγχρονους Άγγλους που κατέκτησαν την Κύπρο 

Ιστορικό  

*«... θαρρείς πως πρέπει να πάρης 
την λύρα του βασιληά Δαυΐδ και να 
κλάψης μαζύ του: «Διότι πάντες μας 
εγκατέλιπον» και «οι έγγιστα ημών 

από μακρόθεν έστησαν» 
*«ο Θεός μεθ’ ημών, ουδείς καθ’ 

ημών» 

11.Η δύναμις της 
αγάπης σ.302-303 Β.Σ. 

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνική Πρόνοια 

Τα χαρακτηριστικά της γνήσιας αγάπης και σε τι έγκειται ο 
προσωπικός αγώνας του χριστιανού, ώστε να ξεπεράσει τους 

κινδύνους 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

«χαίρειν μετά χαιρόντων και κλαίειν 
μετά κλαιόντων» 

12.Σε μια συγκέντρωσι 
«Κλιμακίου» σ.303-305 Βλ. Τρικαλινός  

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνική Πρόνοια 
Αποσπάσματα από το κοινωνικό έργο των Φάρων  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Από την τελευ-ταία 
συνάντησι των κοριτσιών 

της Κ.Μ.Ε.  
Δ.Χ. 

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνική Πρόνοια 

Στιγμιότυπα από την τελευταία συνάντηση των κύκλων 
Κοινωνι-κής Μορφώσεως της Ελληνίδος 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.305 

14.Φίλοι μεσ’ τη 
βιβλιοθήκη σας  

σ.306-307 
Paul Mayet  Διάφορα άρθρα 

Συμβουλές και χρήσι-μες οδηγίες για την περιποίηση και τη 
συ-ντήρηση των βιβλίων που έχουμε στα σπί-τια μας. –Οι 
χαρές του διαβάσματος –Το διάβασμα είναι μια βοήθεια –

είναι δια-σκέδασις –είναι πλουτισμός –Ξέρετε να διαβάζετε; -
Η ώρα –Η εκλογή των βιβλί-ων –Η τέχνη του δια-βάσματος -

Η ταξινό-μηση -Περιποιηθήτε τα βιβλία σας 

Επιμορφωτικό  
 

1φ: δύο κοριτσάκια που 
διαβάζουν σκαρφαλωμένα στα 

κλαδιά ενός δέντρου 

--- 

15.Ελληνίδες στο 
εξωτερικό σ.308 Λιλή Χατζηδάκη  Διάφορα άρθρα  

Η δράση των Ελληνί-δων στην παροικία του Παρισιού. 
Κοινω-νική πρόνοια, κοινω-νικές πρωτοβουλίες και εθνικά 

θέματα  
Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

16.Αλέξανδρος 
Κρέστοβιτς (1905-1965) 

σ.309-311 
Νίκος Αρβανίτης Μορφές – Εκείνοι 

που φεύγουν  

Με αφορμή τον ξαφνικό θάνατο του ποιητή τον περασμένο 
Απρίλιο, αναφορά στη ζωή και το έργο του, που 

χαρακτηρίζεται από πίστη, ελπίδα, λεπτή ειρωνεία και 
έξυπνο χιούμορ. Αποσπάσματα από τα ποιήματά του 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό  

‘Γενηθήτω το Θέλημά Σου’ 
 

Την αγάπη, που ‘ου ζητεί τα εαυτής, 
ου παροξύνεται, ου λογίζεται το 

κακόν’ αλλά ‘πάντα στέγει, πάντα 
πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα 

υπομένει’ 

17.Στο σπίτι είναι η θέσις 
της μητέρας; σ.311-313 Ethel Beer Διάφορα άρθρα  

Διαπραγμάτευση του θέματος της εξωσπιτι-κής εργασίας της 
γυ-ναίκας με παραδεί-γματα και επιχειρή-ματα υπέρ και 

κατά 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

18.Από την υγειονομική 
περίθαλψι στα χωριά μας 

σ.314-317 

Ειρ. Γεράκη 
Οδοντίατρος 

ΠΙΚΠΑ 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Εμπειρίες μιας για-τρού από την υγειονο-μική περίθαλψη 
των παιδιών στα χωριά με το κινητό ιατρείο του ΠΙΚΠΑ και 

εκθέσεις των μικρών μαθητών από την εμπειρία τους με τους 
γιατρούς 

Κοινωνική πρόνοια – Ιατρικό 
1φ:«Τα παιδιά της 

Κατασκηνώσεως Καμμένων 
Βούρλων στην είσοδο του 

ιατρείου» 

--- 

19.«Η πανούκλα των 
βαγονιών» σ.318-319 Αννούλα Ράπτη  Διάφορα άρθρα – 

Ευθυμογράφημα   Διακοπές: Ταξιδεύοντας με το τραίνο  

Χιουμοριστικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού και κριτικής  

 
3σκ: που απεικονίζουν διάφορες 
σκηνές από ένα ταξίδι με τραίνο  

Αγιογραφική θεμελίωση 
  

(η συμπεριφορά του εγωκεντρικού 
ανθρώπου και οι εκδηλώσεις του 

στην καθημερινότητά του)  

20.Ένα ζευγάρι σκούρα 
γυαλιά  
σ.320 

Σωτ. Κροντήρη  Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο για τα σκούρα γυαλιά μιας φίλης, που την έκαναν να 
σκεφθεί ότι κάτι κρύβει και μετά φορώντας τα η ίδια με τη 

φαντασία της ταξίδεψε σε αγαπημένες, καθάριες και φωτεινές 
αναμνήσεις της παιδικής της ηλικίας. Η καθαρή και φωτεινή 

ματιά της ψυχής 

Πνευματικού προβληματισμού  --- 

21.Το παιδί σ’ όλο τον 
κόσμο 

Από τη Διεθνή κίνησι 
γύρω στην παιδική 

ηλικία 
 σ.321-325 

Αναστασία 
Αστερίου Γύρω στο παιδί 

Το όργανο του Διεθνούς Καθολι-κού Γραφείου για την 
Παιδική Ηλικία –Το παιδί και ο κινηματογράφος –και τα 

εικονογραφημένα περιοδικά –και η διεθνής ζωή –Παιδικές 
κινήσεις 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
 

1φ: μια παρέα από παιδιά στα 
σκαλοπάτια μιας πλατείας κάτω 

από ένα μεγάλο δέντρο 

--- 

22.Ο Άγνωστος σ.326-
328 Α.Μ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία μιας κοπέ-λας που ύστερα από ένα τροχαίο, απέ-
κτησε μια αναπηρία που τη γέμισε απογο-ήτευση για τη ζωή 

με-χρι τη στιγμή που την πρόσεξε κάποιος άγνωστος και 
ήλπισε ότι μπορεί ν’ αλλάξει η ζωή  της... 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Για τους μικρούς μας 
φίλους  
σ.328 

--- Ψυχαγωγία  «Μπορείτε να βγάλετε το αυτοκινητάκι αυτό στη λεωφόρο, 
περνώντας το μέσα από το λαβύρινθο;» 

Ψυχαγωγικό  
 

1σκ: ένα αυτοκίνητο με δύο 
--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
επιβάτες, ο λαβύ-ρινθος κα μια 

λεωφόρος με πέντε 
αυτοκινητάκια στη σειρά 

24.Ο άνθρωπος με το 
πράσινο πουλόβερ σ.329 

Άννα Ψωμιάδου 
Χουρζαμάνη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Περιγραφή της ζωής ενός Έλληνα μετανάστη στη Ν.Υ. που 
όμως δεν πέτυχε και ζούσε μόνος κι απόκληρος της ζωής με 

τις αναμνήσεις της πατρίδας 

Κοινωνικού προβληματισμού  
 

1σκ: το πρόσωπο ενός άντρα με 
πουλόβερ και παλτό, πίσω του 

ουρανοξύστες 

‘Δεύτε λάβετε φως’ 

25.Αχάριστη ηλικία  
σ.330-331 

(Διασκευή) Alex. 
Rey-Herme Γύρω στο παιδί  

Η βιολογική και συναισθηματική αλλαγή που συντελείται 
κατά τη διάρκεια της εφηβείας, που την καθιστούν τόσο 

δύσκολη και αχάριστη ηλικία 

Ψυχοπαιδαγωγικό 
 

1σκ: ένα έφηβος με σπυράκια 
και κοντό παντελόνι στέκεται 

όρθιος και θυμωμένος 

Αγιογραφική θεμελίωση  
αγάπη και υπομονή κατά τη 

διάρκεια της ωρίμανσης του εφήβου 

26.Αν θέλετε να... βάλετε 
φωτιά στο σπίτι σας δεν 

έχετε παρά:...  
σ.332 

--- Διάφορα άρθρα  Συμβουλές για την προστασία από τη φωτιά αλλά δοσμένες 
με τρόπο αρνητικό και χιουμοριστικό  

Διδακτικό – Επιμορφωτικό  
 

7σκ: που δείχνουν όλους τους 
κινδύνους που μπορεί να 
προκαλέσουν πυρκαγιά  

--- 

27.Εσείς... κι εμείς...  
σ.333 Αννούλα  Διάφορα άρθρα  Η ενασχόληση με τα σπορ. Συμβουλές και οδηγίες  Ψυχαγωγικό – Επιμορφωτικό  --- 

28.Επαγγελματικός 
προσανατολισμός στην 

Αμερική σ.334-335 

Βικτωρία Π. 
Τσάππεν Διάφορα άρθρα  Ο τρόπος με τον οποίο επιτελείται ο επαγγελματικός 

προσανατολισμός στα σχολεία των ΗΠΑ Παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(η ανακάλυψη των ταλέντων και η 
καλλιέργεια τους) 

29.Η Στήλη της 
Φοιτήτριας σ.335-336 Συμφοιτήτρια  Η στήλη της 

φοιτήτριας 

-Κάτι καλλίτερο 
-Βιβλιοθήκες 

-Δανειστικές βιβλιοθήκες 
-Κατασκήνωση 

Ενημερωτικό  --- 

30.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.336 
--- Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Συλλογική απάντηση σε όλες τις φίλες που ρωτάνε: να 
παντρευτώ το νέο που μου προτείνουν οι γονείς μου ή αυτόν 

που προτιμώ εγώ; 
Διδακτικό  --- 

31.Αλληλογραφία  
σ.336 Αναγνώστες  Αλληλογραφία  Προσωπικές απαντήσεις σε γράμματα οκτώ αναγνωστών, που 

δεν γνωστοποιούνται 

Συμβουλευτικό (φιλολογικές 
συμβουλές και κριτική, στις 

δουλειές που έστειλαν οι 
αναγνώστες προς κρίση ή προς 

δημοσίευση) 

--- 
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8ο (32) Τεύχος – Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1956 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Από τα γεγονότα της 
Κύπρου  
σ.337 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο τόσο για ην απάνθρωπη στάση των κατακτητών αλλά 
κυρίως για το ηρωικό φρόνημα των Κυπριών και μάλιστα σε 

μια εποχή που φαίνεται να επικρατεί ο ατομοκεντρισμός και η 
καλοπέραση  

Πατριωτικό – Ενημερωτικό  --- 

2.Έργο της γενεάς μας σ.337 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ο φόβος της απειλής ενός νέου πολέμου μπορεί να εξαλειφθεί 
μόνο αν οι επόμενες γενιές διαπαιδαγωγηθούν ώστε να μισούν 

τον πόλεμο. Κι αυτό είναι το έργο αυτής της γενιάς  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη για την ειρήνη και 

επιδίωξή της) 

3.Για μια πληρέστερη αγωγή  
σ.337-338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι στόχοι, τα 
αξιώματα της αγωγής προς τα οποία τείνει να ρυθμιστεί η 

εκπαίδευση σε όλα τα ανεπτυγμένα μέρη του κόσμου 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – 

Παιδαγωγικό   

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ελευθερία, ευθύνη, 
προορισμός, κρίση, 

δημιουργικότητα, ανάπτυξη 
προσωπικότητας και 

ταλέντων...) 

4.Εργασία κοριτσιών σ.338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το πρόβλημα της ανεργίας των νέων κοριτσιών κι των αγοριών 
και κάποιοι τρόποι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Από μια επιστολή σ.338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ένας αναγνώστης σε ταξίδι του στην ύπαι-θρο διαπίστωσε ότι οι 
Έλληνες πίνουν πολύ και πίνουν και οι γυ-ναίκες και τα 
παιδιά. Ζητά να γίνει μια παρέμβαση-σύσταση ώστε να 

αποφευχθούν τα χειρότερα 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6.Η φωτισμένη αγάπη στην 
κοινωνική δράσι  

σ.339-342 

Βάσω Νομικού 
Βασιλείου 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Η ιστορία της οργανώ-σεως Community Service Society ή CSS 
στη Ν.Υ. Οι υπη-ρεσίες που προσφέρει σε παιδιά, ηλικιωμέ-

νους, απόρους 

Κοινωνική πρόνοια στο 
εξωτερικό – Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η όλη κίνηση στηρίζεται στις 
αρχές της αλληλεγγύης και 

της αγάπης) 
7.Ένα βράδυ.. σ.342 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Η αληθινή ζωή και η συνάντηση με το Θεό μέσα από τη σιωπή Πνευματικής οικοδομής  «Φως ιλαρόν...» 

8.Ζήνων ο Κιτιεύς  
σ.243-344 

Παναγ. Γ. 
Νικολόπουλος  Μορφές  

Γνωριμία με την προσωπικότητα, το βίο και τη φιλοσοφία του 
Κύπριου, πατέρα των  Στωικών, Ζήνωνα του Κιτιέως. Τα 
σπέρματα της χριστιανικής ηθικής στη διδασκαλία του.  

Επιμορφωτικό – Βιογραφία  --- 

9.Ελίζα Πεχλιβάνογλου 
σ.344 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  Μορφές  Ο θάνατος και η κηδεία της Ε.Π. στη Θεσσαλονίκη και λίγα 

λόγια για την προσφορά και το έργο της  Μνημόσυνο  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(προσωπικότητα που υπηρέτησε 
τις χριστιανικές αρχές) 

10.Όσιος Λουκάς - Ένα 
γνήσιο Βυζαντινό Μοναστήρι 
κτισμένο σε μια παραφυάδα 

του Ελικώνος σ.345-348 

Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Βίος του οσίου Λούκα, ιστορία του μοναστηρίου και 
αρχιτεκτονικοί και εικαστικοί θησαυροί  

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

2φ: εξωτερική άποψη της 
μονής, «μια πλευρά του ναού 
της ιστορικής μονής με την 

ιδιάζουσα αρχιτεκτονική 
μορφή»  

«Σώσον Κύριε τον λαόν Σου» 

11.Πού να βρω τη χαρά; 
σ.348 

Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  Η αναζήτηση της χαράς και η εύρεση της στην αληθινή 

ανθρώπινη κοινωνία  
Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η απλότητα και η 

αδελφοσύνη πηγή χαράς) 
12.Κρατήσαμε το 

καθυστερημένο παιδί μας 
στο σπίτι  

σ.349-351 

Διασκευή: Ρωσ. Α. Γύρω στο παιδί  

Ένας πατέρας αφηγείται τη ζωή τους με τον καθυστερημένο γιο 
τους και την απόφασή τους να κρατήσουν το παιδί στο σπίτι, 

με όλες τις θυσίες και τις αλλαγές στη ζωή τους που αυτό 
συνεπάγονταν   

Διδακτικό  
 

1φ: ο πατέρας με το παιδί 
αγκαλιά πίνουν κάτι 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη και αγάπη για τους 

αδύναμους κι όχι 
εγκατάλειψή τους) 

13.Η αγάπη δεν πηγαίνει 
ποτέ χαμένη σ.351-353 Dr. Eva Firkel Διάφορα άρθρα  Παρουσίαση και διαπραγμάτευση των ειδών της αγάπης, των 

διαβαθμίσεών της, των αποτελεσμάτων της και της δύναμης 
Πνευματικού 

προβληματισμού – Γυναικεία --- 
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που ασκεί στην ανθρώπινη ζωή, είτε ως συμπάθεια, είτε ως 

ολοκλήρωση, είτε ως πόνος  
θέματα – Ψυχολογία  

14. Ξαναρχίζοντας..  
σ.354 Φ.  

Προσκλητήριο 
εργασίας – 
Κοινωνική 
πρόνοια  

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρόνιας και της λειτουργίας 
των Φ. Οι στόχοι της στήλης  

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Για να γνωρίσωμε την 
προσπάθεια σ.354-355 Βλ. Τρικαλινός  

Προσκλητήριο 
εργασίας – 
Κοινωνική 
πρόνοια  

Η κατανομή εργασίας στους Φ, ο διαχωρισμός των δράσεων σε 
Μόρφωσι και Κοινωνική Δράσι και οι επιμέρους 
δραστηριότητες που οργανώνονται σε κάθε τομέα 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Κύριε, ίασαι αυτόν σ.356 Μετάφρασις: Ι.Ν.Σ. Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός Μεθο-διστή, βαριά τραυμα-τισμένου σε τροχαίο, 
ο οποίος σώθηκε με θαυματουργικό τρόπο, ύστερα από τις 

προσευχές του πάστορα και του εκκλησιάσματός του   
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

17.Ψευδή και αληθή 
προβλήματα της 

κληρονομικότητος  
σ.357-359 

Π. Ράμμος  Διάφορα άρθρα  Η διάκριση μεταξύ συγγενούς και γενετικής κληρονομικότητας 
– Η προσωπική ευθύνη Ιατρικό  --- 

18.Περιμένω ένα ωραίο 
δώρο: μια αδελφούλα σ.360-

363 

Διασκευή: Α.Ρ. 
 

 από το «Votre enfant» 
Γύρω στο παιδί  

«Η συγκινητική ιστο-ρία ενός μικρού αγο-ριού, που απ’ τη μια 
μέρα στην άλλη μα-θαίνει να αισθάνεται μεγάλος αδελφός, 

ίσως να γίνη η ιστορία του παιδιού σας» 

Παιδαγωγικό  
 

11φ: που περιγράφουν με 
εικόνες όλη την ιστορία του 

Αλαίν περιμένοντας την 
αδελφή του και τις πρώτες 

μέρες μαζί της 

--- 

19.Τι θα έλεγε ο Θουκυδίδης 
για το Κυπριακό σ.364-366 Γ. Μποζώνης  Διάφορα άρθρα  

‘... η αθηναϊκή ιστορία σε συνδυασμό ενός μνημειώδους 
πολιτικού διαλόγου μεταξύ Μηλίων και Αθηναίων, που 

αναπτύσσει... ο Θουκυδίδης...’ ως ενίσχυση της 
επιχειρηματολογίας, από μαρτυρίες αρχαίων προσωπικοτήτων, 

για το σύγχρονο θέμα του Κυπριακού αγώνα 

Ιστορικό  --- 

20. Οι Πατέρες  
Από τους ‘Βωμούς’ 

σ.366 
Κ. Παλαμάς  Ποίηση  

Η πνευματική διαθή-κη των προγόνων, με την εντολή αυτά που 
κληρονομούν οι απόγονοι να τα καλλιεργήσουν και να τα 

πολλαπλασιάσουν, αλλά αν χρειαστεί, για κάτι ανώτερο, να τα 
θυσιάσουν όλα και να πολεμήσουν 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(η καλλιέργεια του χωραφιού 
της ψυχής) 

21. Εμμανουήλ Μουνιέ 
Ένα πνευματικό κί-νημα της 

Ευρώπης  
σ.367 

Ηλίας Δημητράς Μορφές  
Η προσωπικότητα του Ε.Μ., τα πιστεύω του, η δράση του και η 

έκδοση του περιοδικού Esprit, με αφορμή την επικείμενη 
επίσκεψη της συζύγου του. 

Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1φ: του Ε.Μ. 

«δι’ ην Χριστός απέθανεν» 
 

«να ομοιωθή τω Θεώ» 
 

«αναπαύεται εν ειρήνη» 

22.Από τα Φεστιβάλ 
Επιδαύρου και Αθηνών  

σ.368 
Χ.  Καλλιτεχνική 

κίνηση  

Ο θεσμός των φεστιβάλ Επιδαύρου και Αθηνών, οι παρατάσεις 
που δόθηκαν φέτος και οι στόχοι που θέλουν να υπηρετήσουν 

οι δύο θεσμοί 

Ενημερωτικό – Πολιτιστική/ 
Καλλιτεχνική κίνηση  

 
2φ: η Άννα Συνοδινού και η 

Αντιγόνη Βαλάκου ως 
Αντιγόνη και Ισμήνη στο Φ. 

Επιδαύρου 
Μια σκηνή από την εκτέλεσιν 
του Requiem του Μότσαρτ στο 
θέατρο Ηρώδου του Αττικού 

--- 
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23.Παιδικός Τύπος!... Αυτός 
ο άγνωστος κίνδυνος –  

Μια αποκάλυψη για γονείς 
και εκπαιδευτικούς σ.369-

371 

Η.Δ. Γύρω στο παιδί 

Ένας ανταγωνιστής της οικογένειας και του σχολείου: το Μίκυ 
Μάους και ο Ταρζάν, Η δίψα για εικονογρα-φημένο «όπιο του 

λα-ού», Ο παιδικός τύπος εχθρός της Δημοκρα-τίας: το 
πνευματικό μονοπώλιο των δυνά-μεων του κακού, Νο-μοθεσίαι 
και Διεθνή Συνέδρια εναντίον του κίτρινου τύπου για παιδιά, τι 

δεν γίνεται στην πατρίδα μας... Όλοι στον αγώνα 

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Παιδαγωγικό   --- 

24. --- σ.371 ANOU Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Μόρφωση και αμάθεια  Διδακτικό  --- 

25. --- σ.371 CHILOU Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ευεργεσία και ευγνωμοσύνη Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Μια Κρητηκοπούλα στα 
γραφεία μας  

σ.372 
Α.Ρ. Διάφορα θέματα  

Η επίσκεψη μιας κρητικοπούλας στα γραφεία του ΚτΕ, με 
σκοπό να γνωρίσει τις κυρίες, της επιφυλάσσει ευχάριστες 

εκπλήξεις, καθώς διαπιστώνει ότι οι κυρίες είναι ευχάριστοι, 
σύγχρονοι άνθρωποι κι όχι τα ‘τέρατα’ που λένε οι άλλοι ότι 

είναι! 

??? --- 

27.Το παιδί σας μεγαλώνει 
σ.373-377 

Διασκευή: Ειρ. 
Καραμανώλη  Γύρω στο παιδί  

Παρουσίαση των χαρακτηριστικών στη συμπεριφορά του 
παιδιού από την αρχή της ζωής του μέχρι την ηλικία των δέκα 

χρόνων 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

4φ: μικρά παιδιά σε διάφορες 
ηλικίες και σε διαφορετικές 

συναισθηματικές καταστάσεις 

--- 

28.Μητέρες με πολύ τρυφερή 
καρδιά... σ.378-379 Genevieve Taisne Γύρω στο παιδί  

Πώς το υπερβολικό ενδιαφέρον της μητέρας μπορεί να 
παρατείνει την αρρώστια του παιδιού ή ακόμα και να χτίσει 

προσωπικότητες με άρρωστη ψυχική ή σωματική 
ιδιοσυγκρασία 

Ψυχο- παιδαγωγικό  
 

1φ: μια νεαρή μητέρα με τα 
μωρό της στην αγκαλιά, 

χαμογελούν  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αγάπη και διάκριση 

29.Η σκούπα σ.379-380 Αννούλα Ράπτη Διάφορα άρθρα  
Η ιστορία και το πα-ράπονο μιας προκομ-μένης κοπέλας που 
πάντα φρόντιζε για το σπίτι της και θυσίαζε και τα δώρα της γι’ 

αυτό κι όχι για προσωπικά της έξοδα  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

--- 
«Ανάγκα και θεοί πείθονται...» 

30.Δεν ήταν τρελλός  
σ.380 --- Αφηγήσεις  

Το περιστατικό ανά-μέσα σ’ έναν ακρωτη-ριασμένο, παλαίμαχο 
πολεμιστή του 2ου παγκοσμίου πολέμου, που πήγαινε σ’ ένα 
φημισμένο για τις θαυματουργίες του προσκύνημα και σε 

κάποιον που τον ειρωνεύτηκε γι’ αυτό 

Διδακτικό  --- 

31.Το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ 
και το Φεστιβάλ Αθηνών  

σ.381 
Α. Μπαγιονάς Καλλιτεχνική 

κίνηση – Μουσική  
Σχόλια και καλλιτεχνική κριτική για τη συναυλία που έλαβε 

χώρα στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού Ενημερωτικό  --- 

32.Τα βιβλία σ.381 Ι. Θ. Κολιτσάρας Τα βιβλία  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 

33.Εσείς... και Εμείς... σ.382 Αννούλα  Εσείς κι εμείς  
Σχόλιο για την άδικη και εν πολλοίς αποθαρρυντική 

συμπεριφορά των μεγάλων που χτίζει τοίχους στην επικοινωνία 
τους με τα παιδιά κι όχι γέφυρες εμπιστοσύνης 

Παιδαγωγικό  --- 

34.Η αισθητική του σπιτιού  
σ.383 ΕΡΣΗ  Αισθητική του 

σπιτιού  Η καλόγουστη επίπλωση  

Επιμορφωτικό  
2σκ: που δείχνουν τη σωστή 
και λάθος επίπλωση με βάση 

τα ανοιχτόχρωμα και 
σκουρόχρωμα έπιπλα 

--- 

35.Μικρές μας κυρίες... 
σ.384 --- Διάφορα άρθρα  

Συμβουλές για τη σωστή συμπεριφορά στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις και στη νοικοκυροσύνη του σπιτιού και πάνω της, 

δοσμένες με σκίτσα και χιουμοριστική ειρωνεία   
Διδακτικό  --- 
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1.Από το πέρασμα της 
28ης Οκτωβρίου σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η μνήμη της 28ης Οκτωβρίου και το χρέος για της 

σημερινής γενιάς Πατριωτικό – Επετειακό  --- 

2.Οι Φάροι άνοιξαν πάλι 
σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η έναρξη της λειτουργίας των Φάρων και το 
πνεύμα αγάπης που καλλιεργούν, ως στοιχείο 

κοινωνικής συνοχής, απαραίτητο για την 
σύγχρονη εποχή  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Ενημερωτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Αίμα για τους ασθενείς 
σ.385-386 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η έναρξη της λειτουργίας των Φάρων με πρώτη 

εκδήλωση την εξόρμηση για αιμοδοσία  Κοινωνική πρόνοια  --- 

4. Από μια ξένη 
προσπάθεια σ.386 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η Σχολή γονέων και παιδαγωγών, που λειτουργεί 
στο Παρίσι από το 1928 και η προσφορά της στο 

παιδαγωγικό έργο 
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

5. «Το προσωπείον και η 
προσωπικότης» σ.386 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η κυκλοφορία του ομώνυμου βιβλίου από το 
Ινστιτούτο, που αποτελεί μετάφραση του βιβλίου 

του Δρ. Paul Tournier 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο άνθρ. ως πρόσωπο σε όλες του 

τις εκδηλώσεις) 

6.Επικαί σελίδες Εθνικών 
επετείων – Η 28η 

Οκτωβρίου 1940 σ.387 
Μεταξάς Ιωάννης Διάφορα άρθρα  

Αποσπάσματα από τη Λευκή Βίβλο του 1940 του 
Ι. Μεταξά και από μερικά επίσημα έγγραφα της 

εποχής 
Επετειακό – Ιστορικό  

Ψαλμός ιθ΄: «...Ούτοι εν άρμασι 
και ούτοι εν ίπποις· ημείς δε εν 

ονόματι Κυρίου Θεού ημών 
(επικαλεσώμεθα και εν τη 

γενναιότητι και ανδρεία ημών) 
μεγαλυνθησόμεθα...»  

7.Το πνεύμα της 28ης 
Οκτωβρίου σ....-389 

Β.Δ. Πατριαρχέας 
Γυμνασιάρχης 

Τοσιτσείου Αρσακείου 
Αθηνών  

Επετειακά – Ιστορικά  Το έπος του 1940 ως μια φυσική συνέχεια των 
αγών του Έθνους από την αρχαιότητα 

Επετειακό – Πατριωτικό – 
Ιστορικό  

«...Ο μικρός Δαυΐδ κατετρόπωσε 
τον σιδηρόφρακτον πελώριον 

Γολιάθ...» 
 

«Εν τούτω Νίκα» 
 

«Τη Υπερμάχω Στρατηγώ» 

8.Δύσκολες στιγμές 
σ.390-391 Π. Ακρίτα  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η γενναία στάση ενός μελλοθάνατου Κύπριου 
νεαρού, και μέσα από τη δική του ιστορία και την 

αγωνία των δικών του, το φρόνημα ενός 
ολόκληρου λαού 

Επετειακό – Πατριωτικό – 
Διδακτικό  

 
1σκ: ένας ένοπλός στρατιώτης 
συνομιλεί μ’ ένα νεαρό μέσα σ’ 

ένα κελί  

--- 

9.Κύπρος σ.391 Σία Παπακυριακοπούλου Ποίηση 

Ο Κυπριακός αγώνας ως σύμβολο κάθε μά-χης 
και κάθε αγώνα της λευτεριάς,  της ανθρωπιάς και 

του δι-καίου ενάντια στην σκλαβιά, την απαν-
θρωπιά και το άδικο 

Επετειακό – Πατριωτικό – 
Διδακτικό  --- 

10.Η γυναίκα στο γάμο 
του αρχαίου Ελληνικού 
και Ρωμαϊκού Δικαίου  

σ.392-393 

Βλ. Σαμαρτζής Διάφορα άρθρα  
Συνοπτική παρουσίαση της θέσης της γυναίκας, 

κατά την αρχαιότητα και τους Ρωμαϊκούς 
χρόνους,  μέσα από το Δίκαιον του Γάμου 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό – Ιστορικό  --- 

11.ΩΔΗ  
σ.393 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Ωδή για τους άγνωστους ήρωες μέσα στους αιώνες Επετειακό – Πατριωτικό – 

Διδακτικό  --- 

12.Η έκθεσις των 
Εκδόσεων Αθηνών για τον 
Μανουήλ Πανσέληνο και 

Λ.Μ. Καλλιτεχνική κίνηση – 
Εικαστικά  

Η έκθεση αφιερωμένη στον Μανουήλ Πανσέληνο 
και πρώτη έκδοση κάποιων από τα έργα του, στον 
α΄ τόμο για τη Βυζαντινή Τέχνη, από τις Εκδόσεις 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – 
Καλλιτεχνική κίνηση  

 
--- 
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τα Βυζαντινά μνημεία 

Αττικής σ.394-395 
Τέχνης ‘Αθηνών’ και λίγα λόγια για το έργο του 

Μ.Π. και την τεχνοτροπία του  
 

2φ: ένα σκίτσο του Μ.Π. «Ο 
Ευαγγελιστής Ιωάννης στην 

Αποκαθήλωση» και μια 
αγιογραφία «Ο Άγιος Θεόδωρος 

ο Τήρων» 

13.Μερικές αλήθειες για 
το μεγάλο πρόβλημα των 
παιδιών μας σ.396-397 

Κ.Φ. Γύρω στο παιδί  Η επιλογή του επαγγέλματος και τα κριτήριά της. 
Οδηγός για νέους και για γονείς Παιδαγωγικό  

«... η Αγάπη που δεν ζητεί τα 
εαυτής» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση  

14.Η σημασία του 
ενδιαφέροντος στην αγωγή 

σ.398-400 
Γ. Μποζώνης  Γύρω στο παιδί  

Η έννοια του ‘ενδιαφέροντος’ στις επιστήμες, τις 
τέχνες, την κοινωνική ζωή, την ψυχολογία και 

στην παιδεία και την αγωγή 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(γνήσια αγάπη και ενδιαφέρον 

φωτίζουν το δρόμο του παιδιού για 
το μέλλον του) 

15.Παλεύοντας με το 
θάνατο σ.400-402 Σώτος Χονδρόπουλος  

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα – 

Αποσπάσματα: από το 
μυθιστό-ρημα 

«Ανήφορος» (από τη ζωή 
της μητέρας) 

Η πάλη μιας μάνας με το άρρωστο αγόρι της από 
τύφο, που τελικά συνήλθε χάρη στην αγάπη της 

και τις προσευχές της 

Διδακτικό  
1σκ: μια μητέρα στο 

προσκέφαλο του παιδιού της 
που κοιμάται και στο τραπεζάκι 
δίπλα του υπάρχουν μπουκάλια 

με φάρμακα  

--- 

16.Μνημεία που ξαναζούν 
σ.403-406 Λίνα Αγγελοπούλου  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Η αρχαία Αθηναϊκή αγορά, με αφορμή τα 
εγκαίνια της Στοάς του Αττάλου, ως ένα σύγχρονο 

μουσείο. – Περιγραφή των κτιρίων και του 
ευρύτερου χώρου  

1σκ: ένα αμφορέας με δρομείς 
και 2φ: «Γενική άποψις της 
στοάς του Αττάλου κατά τα 
εγκαίνια», «Πρόπλασμα των 

δημοσίων κτιρίων και ναών της 
Αρχαίας Αγοράς των Αθηνών» 

--- 
(Τελικά όλα παίρνουν το νόημα 

τους, καταλήγουν  και φωτίζονται 
από το φως του χριστιανισμού) 

17. --- σ.406 Albert Einstein  Αποφθέγματα – Σκέψεις  Ο συνάνθρωπος  Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Δέκα χρόνια 
πνευματικής δημιουργίας 

1946-1956 σ.407-408 
Νίκος Αρβανίτης  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή τα 10 χρόνια των εκδόσεων 
‘Δαμασκός’, σύντομη αναφορά σε μερικά α-πό τα 
45 έργα που ε-ξέδωσε και στους ‘Κύ-κλους της 

Δαμασκού’ με σκοπό την συστη-ματικότερη 
καλλιέρ-γεια της λογοτεχνίας. 

Ενημερωτικό – Επετειακό  --- 

19.Γύριζα με τον πατέρα 
μου στο σπίτι σ.409 Μ.Σ.Κ. Λογοτεχνία – Διήγημα  

Πως οι συζητήσεις της σ με τον πατέρα της, καθώς 
επέστρεφαν α-πό τη δουλειά του στο τυπογραφείο, 
σημάδε-ψαν τη ζωή της, τις επαγγελματικές επι-

λογές της και τον τρό-πο που βλέπει τη ζωή 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
1σκ του Μποστ: ένας 

ηλικιωμένος με καπέλο και ένα 
φαναράκι στο χέρι και μια 

νεαρή, που τον κρατά αγκαζέ κι 
έχει μια τσάντα-φάκελο κάτω 

από τη μασχάλη της 

--- 

20.Μάθετε το παιδί σας να 
θαυμάζη σ.410-412 

Rachel Carson, βιολόγου 
υδροβίων   

 
Μεταφρ.: Ελένη 
Σταθοπούλου 

Γύρω στο παιδί  Η εκπαίδευση του παιδιού στο να θαυμάζει τη 
φύση και τις ομορφιές της  

Παιδαγωγικό  
 

1φ: το πρόσωπο ενός μικρού 
παιδιού που κοιτάζει ψηλά  

Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Επίσκεψις στο Ναυτικό 
Μουσείο σ.412 Έλλη Ι. Λυκούρη  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Ξενάγηση στη ναυτική ιστορία της χώρας μέσα 
από τα εκθέματα του μουσείου –Πρώτοι Έλληνες 
ναυτικοί, Πρώτοι Πειραιείς ναυτικοί, Ναύσταθμος 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό – 
Διδακτικό  --- 
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της Ζέας, Τριήρεις, Βυζαντινή εποχή 

22.Το μοιρολόγι της 
φώκιας  

σ.416-417 

Αλέξανδρος 
Παπαδιαμάντης (1908) 

Εκλεκτές Νεοελληνικές 
Σελίδες 

Ο πνιγμός της εγγο-νής της γριάς Λούκαι-νας, 
που την μοιρολό-γησε μια φώκια πριν την 

κατασπαράξει 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: μια φώκια στην άκρη ενός 
παγόβουνο κράζει και καλεί 

--- 

23.Ο Παπαδιαμάντης του 
πόνου και της ελπίδος  

σ.416 
Λ.  ...Και ένα σχόλιο Φιλολογικό σχόλιο στο διήγημα του Π, και το 

μήνυμα του έργου του  
Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(Πίστη στην Ανάσταση και Ελπίδα 

την ώρα του πόνου) 

24.Πέταγμα σ.417 Σία Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  
Το πέταγμα στα πνευματικά ύψη που έρχεται 

σιγά-σιγά και με αγώνα και δεν χαρίζεται από την 
πρώτη στιγμή 

Πνευματικής οικοδομής  --- 

25.Οι Μητροπόλεις στη 
Δύση σ.418-419 Π. Αγγελινός  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Σύντομο ιστορικό της αρχιτεκτονικής των ναών 
ξεκινώντας από τον αρχαίο Ελληνικό, την 

παλαιοχριστιανική Βασιλική, την Βυζαντινή 
εκκλησία με τρούλο και φτάνοντας μέχρι το 
Ρωμανικό και Γοτθικό ρυθμό της Δύσης –  

Το πανανθρώπινο φαινόμενο της πίστης και της 
καλλιτεχνικής της έκφρασης 

Επιμορφωτικό  
 

1φ: «Το εσωτερικό του 
καθεδρικού ναού της Rouen» 

--- 

26.Από τη μορφολογία της 
μουσικής σ.420 Μιχ. Αδάμης  Γύρω στη μουσική  Μάθημα μουσικής για αρχάριους. Οι τόνοι, τα 

ημιτόνια, οι κλίμακες Επιμορφωτικό  --- 

27.Εργαστήρι προσευχής 
και πολιτισμού – Ένα 
μοναστήρι στην Ικαρία 

σ.421-422 

Α. Σεβαστιανός  Διάφορα άρθρα  
Γνωριμία με το μοναστήρι του Ευαγγελισμού στην 

Ικαρία. Ο βίος του ιδρυτή του και το έργο των 
σημερινών συνεχιστών του  

Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Επάγγελμα πατρός  
σ.422 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Ο δάσκαλος ρωτά τον Κωστάκη το επάγ-γελμα του 
πατέρα του κι εκείνος φέρνει στο νου του την 

κουρα-σμένη όψη του, το κα-ροτσάκι με τα μύρια 
όσα που κουβαλούσε και το ότι πάντα, με ήλιο ή 
βροχή ο πατέ-ρας έβγαινε για δου-λειά. Με λίγα 
λόγια την καθημερινή θυσία του πατέρα για να 

τους θρέψει 

Διδακτικό  --- 

29.Για να αποκτήσης 
σωστή αναπνοή σ.423-

424 
--- Για τους μικρούς μας 

φίλους  
Ασκήσεις για εισπνοές και εκπνοές, με σκοπό την 

εκγύμναση των μυών και τη σωστή αναπνοή  

Ιατρικό  
12σκ: που δείχνουν τη σωστή 

στάση σώματος κατά τη 
διάρκεια των ασκήσεων και 

αναπαριστούν τις οδηγίες που 
δίνονται 

--- 

30.Τ’ όνειρο της μάνας 
σ.425-426 Αθηνά Καρώνη Λογοτεχνία – Διήγημα  

Αφιερωμένο στον αδελφό της σ. Κατά το ήμισυ 
αληθινή ιστορία. Η ανιψιά, που δεν γνώρισε ποτέ 

το θείο της, του γράφει να γυρίσει, για να τον δει η 
μάνα του και γιαγιά της, πριν πεθάνει. Για να την 

προλάβει αυτή γιατί τον πατέρα του δεν τον 
πρόλαβε. Και η γιαγιά ονειρεύεται πως ο γιος της 
γύρισε και δεν θέλει να ξυπνήσει απ’ τ’ όμορφο 

όνειρό της 

Διδακτικό  --- 

31. --- σ.426 F. H. Hedge Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η αποδοχή της πραγματικότητας μας  Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: η βίωση 

του παρόντος ως την πιο 
σημαντική και σπουδαία στιγμή  
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32. --- σ.426 Σιμωνίδης  Αποφθέγματα – Σκέψεις  Το δώρο της καλής συζύγου Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: Π.Δ. 

33. --- σ.426 Emerson Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η φιλοξενία  Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
η εντολή και η  αρετή της 

φιλοξενίας 

34.Το χρυσόψαρο στη 
γυάλα σ.427-428 Άλκη Γουλίμη  Παιδική Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η αγάπη ενός μικρού για τα χρυσόψαρα τον 
οδηγεί στην απόφαση να πιάσει ένα, αλλά ένα 

βλέμμα του ψαριού ανατρέπει τα σχέδια του και 
το αφήνει να χαρεί την ελευθερία του στη στέρνα 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
1σκ: ένα παιδί με κοντό 

παντελονάκι γονατισμέ-νο 
μπροστά σε μια γυά-λα, 

κοιτιούνται στα μάτια με το 
χρυσόψαρο, με αμοιβαία 

απορία και θαυμασμό 

--- 

35.Η Πίκη απαντά στη 
Βαρβάρα σ.428-429 Πίκη  Γύρω στο παιδί  

Με το στόμα της μι-κρής Π η σ κριτικάρει 
χιουμοριστικά και καυστικά, την υπερ-

προστατευτική παιδα-γωγική των μεγάλων, που 
καταντά ενοχλη-τική για το παιδί ή την 

εκμεταλλεύεται με πονηριά 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό – 
Πνευματικού προβληματισμού 

 
2σκ: μια μικρή που γράφει και 
στο τέλος του τίτλου μια άλλη 

μικρή που διαβάζει  

--- 

36.Ολλανδική Ορχήστρα 
Δωματίου – Από το 
Φεστιβάλ Αθηνών  

σ.430 

Μ.Α.  Καλλιτεχνική κίνηση – 
Μουσική   

Η συναυλία της Ολλανδικής Ορχήστρας στο 
Φεστιβάλ Αθηνών – Κριτική  Ενημερωτικό  --- 

37.Τα Βιβλία σ.430 Λ.Μ. Το Βιβλίο Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
38.Η αισθητική του 

σπιτιού  
σ.431 

ΕΡΣΗ  Αισθητική του σπιτιού  Ο σωστός φωτισμός (χρώμα τοίχων και επίπλων, 
θέση κάδρων, φωτισμός) 

Επιμορφωτικό 
2σκ: που δείχνουν πιο είναι το 
κατάλληλο φως σε μια γωνιά  

--- 

39.Επιστολαί σ.432 
Αναγνώστες – Πιπίτσα 

Κουκάρα 
El-Obeid Σουδάν 

Επιστολαί  

Ευχαριστήριο γράμμα από το εξωτερικό για την 
προσφορά του ΚτΕ στις ξενιτεμένες που κρατά την 
ελπίδα τους ζωντανή και τις στερεώνει στον αγώνα 

της ζωής 

Ευχαριστήριο  --- 

40.Επιστολαί σ.432 Σπύρος Κατηφόρης 
Διδάσκαλος  Επιστολαί 

Συγχαρητήρια επιστο-λή για το άρθρο για τον 
κίτρινο παιδικό τύπο και ευχή να επε-κταθεί η 

έρευνα και για τον κινηματογρά-φο και το 
ραδιόφωνο 

Συγχαρητήριο  --- 

41.Αλληλογραφία σ.432 Αναγνώστες  Αλληλογραφία  Απαντήσεις –αρνητι-κές κυρίως- για δημο-
σιεύσεις πονημάτων των αναγνωστών 

Απαντήσεις σε αναγνώστες 
(φιλολογικού τύπου) --- 

42. --- σ.432 --- Ανακοινώσεις  Μετακόμιση των γραφείων  Ενημερωτικό  --- 
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10ο (34) Τεύχος – Δεκέμβριος 1956 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Περιμένοντας τα 
Χριστούγεννα σ.433 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η ειρήνη που ανήγγειλαν οι άγγελοι τη 
νύχτα των Χριστουγέννων ακόμα ζητούμενο 
για τους ανθρώπους της γης. Ευχή κάποτε 

να γίνει πραγματικότητα  

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Και επί γης ειρήνη...»*3 

2.Όταν σκέπτεσαι τα 
δώρα  
σ.433 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Έκκληση για προσφορά δώρων σε παιδιά 
φτωχών οικογενειών – Η χαρά της 

προσφοράς σε ξένους 
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά αγάπης και χαράς με 

δώρα σε αναξιοπαθούντες) 

3.Αγόρι ή κορίτσι  
σ.433 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την προκατάληψη αιώνων που 
ακόμα ταλανίζει την κοινωνία σχετικά με το 

φύλο του παιδιού που θα γεννηθεί  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ουκ έστιν άρσεν και θήλυ) 

4.«Οδηγός των 
γονέων» σ.433-434 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η ελληνική έκδοση του βιβλίου, από το 
Ινστιτούτο Ι.Ψ. και Ψ.Υ. που κυκλοφόρησε 
από τη ‘Σχολή γονέων και παιδαγωγών’ της 

Γαλλίας 

Παιδαγωγικό  --- 

5.Η Αννούλα κάνει 
δώρα σ.434 Αννούλα  Διάφορα άρθρα  

Η προσφορά αγάπης και φροντίδας για τους 
οικείους της υπό την μορφή δώρων-

υποσχέσεων 
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

(προσφορά χαράς στους γύρω μας) 

6.Χριστούγεννα...  
σ.435-436 Μαρίνος Γερουλάνος  Διάφορα άρθρα  

Το βαθύτερο νόημα των Χρ. ως γιορτής 
αγάπης και φωτός που ήρθε στον κόσμο, έτσι 

όπως διαφυλάσσεται σε παιδικές αναμνή-
σεις, παιδιών των βορείων χωρών συνδεδε-

μένο με το έθιμο του στολισμού του δένδρου  

Διδακτικό – Εορταστικό  

«Αγαπάτε αλλήλους...» 
 

«Η γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός 
ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το 

της γνώσεως...» 

7.Χριστούγεννα στη 
γειτονιά σ.436 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Η πνευματική προε-τοιμασία των Χριστου-
γέννων με την εξομο-λόγηση, την πνευμα-
τική κάθαρση και τέ-λος τη θεία κοινωνία, 

απ’ όλες τις γυναίκες της γειτονιάς, που 
μεταμορφώνονται σε λαμπερές, φωτεινές 

υπάρξεις, γεμάτες θεία χάρη 

Πνευματικής οικοδομής  «Χριστός γεννάται» 

8.Η γυναίκα ως 
κοινωνική εργάτις  

σ.437-440 

Γ. Θ. Ράμμος Καθηγητής 
του Πανεπιστημίου 

Αθηνών  

Κοινωνικά θέ-ματα – 
Κοινωνι-κή πρόνοια 

– Γυναικεία θέ-
ματα/Ψυχολογία  

Η σπουδαιότητα την οποία έχει και μπορεί 
να έχει, η συμβολή της χριστιανής γυναίκας 

στην Πρόνοια 
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τα πολλά τάλαντα δημιουργούς 

αντίστοιχα πολλές ευθύνες έναντι 
Θεού και ανθρώπων) 

9.Χριστουγεν-νιάτικο  
σ.440 Φώτος Πολίτης  Επίκαιρα μηνύματα  Τα χαρακτηριστικά της πίστης των Ελλήνων 

και της σχέσης τους με τον Θεό τους 
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής  

«... ο αληθής αμνός ο φέρων τας 
αμαρτίας του κόσμου...» 

 
«Ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν 

σου» 

10.Γιορτές!... σ.441 Ν.Π. Διάφορα άρθρα  

Η θέσπιση της εορτής των Χριστουγέννων και 
η χρονική αφετηρία του εθίμου  των 

διαφόρων στολισμών (δέντρο, φάτνη, γκυ, 
κ.α.) και σχόλιο για την απαραίτητη πια 

συνήθεια του στολισμού σπιτιών, μαγαζιών 
και δρόμων 

Επιμορφωτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

6σκ: ξωκκλήσι, 3 έλατα κι ένα φωτεινό 
αστέρι πάνω τους. άη Βασίλης που 

τραγουδά, κερί, μανιτάρια, αναμμένο 
φαναράκι 

--- 

11.Επίσκεψις σε τόπο 
ιερό σ.442-443 Άννα Ευθυμίου  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Προσκύνημα στον τά-φο και το σκήνωμα του 
Απ. Παύλου, σύ-ντομο ιστορικό του ναού του 

στη Ρώμη και λίγα λόγια για τις τελευταίες 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής οικοδομής  
2φ: «Ρώμη: Άγιος Παύλος. Εξωτερική 

άποψις», «Το εσωτερικό του ναού» 

«Εμοί το ζην Χριστός και το 
αποθανείν κέρδος» 
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στιγμές του  

12.Ο Μικρός Χριστός  
σ.443 Γ. Αθάνας Ποίηση  

Η Χάρη και η ευλογία του Χριστού να προ-
σεγγίζει κάθε ηλικία στην κατάσταση που 

βρίσκεται και να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της. Εδώ ο Χριστός μιλά ως παιδί 

που θα πάει να παίξει με τους συνομηλίκους 
του! – Ο Χριστός πανταχού παρών και δεν 

μας εγκαταλείπει ποτέ! 

Πνευματικής οικοδομής 
Αγιογραφική θεμελίωση  

(τα πάντα τοις πάσι... χαίρει μετά 
χαιρόντων...) 

13.Η Γέννησι στο 
Αφεντικό του Μυστρά 

σ.444 

Παναγιώτης 
Μαθιόπουλος  

Από τη Βυζαντινή 
τέχνη – Καλλιτεχνική 

κίνηση  

Περιγραφή και σχολιασμός πάνω στην 
εικόνα της Γέννησης του Μυστρά, την 
λεγομένη και Αφεντικό, στη Μονή της 

Οδηγητρίας του Βροντοχίου 

Επιμορφωτικό 
1φ:«Μυστράς: Η Γέννηση του Χριστού» 

«η γη το σπήλαιον..., οι Μάγοι τα 
δώρα..., οι ποιμένες το θαύμα...» 

14.Μας χωράει η ΓΗ; 
σ.445-448 

Μετάφρασι: Π.Ε.Νομικού 
«Μερικές σελίδες από το 
βιβλίο: «θα ελέγ-ξωμε τις 
γεννήσεις;» που εξέδωσε 

η Bibliotheque de 
l’homme d’action με 

πρόλογο του Αββά Πιέρ»  

Διάφορα άρθρα  

Προβληματισμός και απόρριψη της λύσης 
του ελέγχου των γεννήσεων, ως τάχα την πιο 

αρμόζουσα για να αντιμετωπισθούν τα 
προβλήματα του υποσιτισμού και του 
υπερπληθυσμού σε υποανάπτυκτες ή 

αναπτυσσόμενες περιοχές της γης 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τα επιχειρήματα εναντίον της θέσης 

για τον έλεγχο των γεννήσεων 
προσκρούουν στις χριστιανικές 

αρχές) 

15. --- σ.448 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο εργάτης, ο τεχνίτης και ο καλλιτέχνης Διδακτικό  --- 

16.Ο Ρωμανός και τα 
Χριστούγεννα σ.449-

450 
Π. Αγγελινός  Από την πνευματική 

μας κληρονομιά 
Αφήγηση της ιερής ιστορίας σε λόγο πεζό με 

τη βοήθεια των στίχων του Ρωμανού Εορταστικό  «Χριστός γεννάται, δοξάσατε» 

17.Προληπτική και 
Ψυχική Υγιεινή  

σ.451-452 

Μίλτος Σ. Πουλάκης 
Νευρολόγος - 

Παιδοψυχίατρος 

Ιατρικά και 
ψυχολογικά θέματα 

– Γύρω στο παιδί  

Η σπουδαιότητα, οι μέθοδοι και οι στόχοι 
της προληπτικής ιατρικής και στον 
ψυχιατρικό και ψυχολογικό τομέα  

Ψυχο-παιδαγωγικό – Ιατρικό   --- 

18.Στη συνοικία με 
τα χωματόσπιτα 

σ.452-454 
Ν.Α. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ο αγώνας ενός χήρου πατέρα 6 παιδιών και 
η πάλη του με τον πό-νο της αδικίας, που 

του προκαλούσε ο ανάλγητος εργοδότης του. 
η απελπισία του και τελικά η κατανόη-ση ότι 
ο πλούτο και η μοναδική ευτυχία της ζωής 

του είναι τα παιδιά του  

Διδακτικό  

«Η γέννησίς Σου Χριστέ ο Θεός 
ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το 

της γνώσεως» 
 

«Ακολουθήσωμεν... ένθα οδεύει ο 
αστήρ» 

19.Τρεις άγγελοι 
πάνω στη στέγη σ.455 

Παύλος Νιρβάνας  
(1934) 

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές Σελίδες  

Τρεις Άγγελοι μιλούν για την ιδιαίτερη 
αποστολή που είχε ο καθένας τους στη ζωή 

του Χριστού: στον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου, στην υποδοχή των Μάγων στη 

Φάτνη και το πιο σπουδαίο, στην Ανάσταση 
του Χριστού – Η γέννηση του Θεανθρώπου 

που παραπέμπει στην Ανάσταση  

Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση (αφήγηση 
βιβλικών γεγονότων) 

20.Πιο μακρυά από 
τη στιγμή! σ.455 Λ.  ...Και ένα σχόλιο Σχόλιο φιλολογικό και θεολογικό στο μικρό 

παιδικό αφήγημα του Π.Ν. 
Πνευματικής οικοδομής και 

προβληματισμού – Θεολογικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Τι σημαίνει για 
σας η νύχτα των 
Χριστουγέννων; 

σ.456-458 

Francois Mauriac της 
Γαλλικής Ακαδημίας  Διάφορα άρθρα  Η σημασία της γέννησης του Χριστού για 

πιστούς και απίστους 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

 
8φ: εικόνες της Πανα-γίας από 

διαφορετικούς ζωγράφους, διαφόρων 
αιώνων: «Εικών της Παρθένου από ναό των 

‘ήρθα για να ανάψω τη φλόγα στον 
κόσμο’ 
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Πυρηναίων 12ος», «Cavallini 14ος Ασσίζη», 
«Gerard David 15ος Βρυξέλλαι», «Raphaël 
16ος Φλωρεντία», «Fabriano 15ος Πίζα», «L. 

Cranach16ος  Μόναχον», «Murillo 17ος 
Ρώμη», «Εικών της Παρ-θένου της 
Επτανησια-κής Σχολής-Βυζαντινόν 

Μουσείον Αθηνών» 

22.Παύλος 
Μαθιόπουλος σ.459-

460 
Γ.Δ. Μορφές  

Σύντομη παρουσίαση κυρίως των 
πνευματικών αναζητήσεων του καλλιτέχνη, 
με τονισμό ιδιαίτερα των τελευταίων ημερών 

του, όπου ο προβληματισμός του και οι 
πνευματικές του συγκρούσεις κορυφώθηκα, 
μέχρι την τελική αποδοχή και παράδοση του 

στην μόνη Αλήθεια 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Διδακτικό  

 
1φ: «Π.Μ.: Πορτραίτο Βυζαντινής κόρης» 

«Μνήσθητί μου Κύριε...» 

23.Μια γιορτή, οκτώ 
έθιμα  
σ.461 

Αν. Ράπτη Διάφορα άρθρα – 
Επικαιρότητα  

Χριστουγεννιάτικα έθιμα από 8 χώρες: 
Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Ολλανδία και 
Βέλγιον, Αγγλία, Πολωνία, Σκανδιναυία, 

Νότιος Αμερική 

Εορταστικό – Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Ο Βάνυκας σ.462-
463 

Αντώνη Τσέχωφ  
Μετάφρασις: Μ. 

Δαγτόγλου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

Ο ορφανός Β που κακοποιείται βάναυσα 
από τα αφεντικά του, γράφει γράμμα απελ-
πισίας στον παππού του στο χωρίο, για να 

έρθει να τον πάρει. Η τραγικότητα του γίνε-
ται πιο έντονη γιατί θυμάται τις ωραίες μερες 
στο χωριό αλλά κυρίως γιατί η δ/νση είναι 

ατελής και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να 
φτάσει στον παραλήπτη 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1σκ: ένα αγόρι γράφει σκυφτό υπό το φως 

ενός κεριού 

--- 

25. --- σ.463 Victor De Jovy Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η παρουσία της γυναίκας σ’ όλα τα στάδια 
της ζωής  Διδακτικό  --- 

26. --- σ.463 Αράβικη παροιμία  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Τα δικά μας σφάλματα  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

27. --- σ.463 Coleridge Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η μίξη καλού και κακού στον άνθρωπο Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Για καταλάβετε το 
παιδί σας σ.464-466 

Διασκευή: Ειρήνη 
Μαρμαρά  Γύρω στο παιδί  

Οι απαραίτητες γνώσεις και η εκπαίδευση 
των γονιών στις φυσιολογικές ανάγκες του 

παιδιού για παιχνίδι, φαγητό, ντύσιμο, ύπνο 
αλλά και για το χειρισμό του πόνου του, των 
φόβων του, των δυσάρεστων αισθημάτων του, 

της υγιούς κοινωνικοποιήσεως του 

Παιδαγωγικό  
 

5σκ: με δραστηριότητες παιδιών και 
ενηλίκων ή μεταξύ παιδιών  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση με στόχο τη 
διάπλαση ενός χριστιανικού 

χαρακτήρα: ελεύθε-ρος, 
ανεξάρτητος, δραστήριος, σέβεται 

τον εαυτό του, αποδέχεται τα 
αισθήματα του και τα όρια του, 

γενναίος, γνωρίζει τις ικανότητες 
και τις αδυναμίες του, τολμάει) 

29.Το μικρόφωνο 
σ.467-468 Π. Ακρίτα  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η κρυφή λαχτάρα ενός ιερέα ενός μικρού 
χωριού, να αποκτήσει μικρόφωνο στην 

εκκλησία για να κάνει το κήρυγμα του πιο 
ελκυστικό και αποδοτικό. Κι ενώ όλα 

έδειχναν πως το όνειρό του θα το ‘χει για τα 
Χριστούγεννα, ο επίτροπος που το ’φερνε 
από την πόλη γύριζε μεθυσμένος και το 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
1σκ του Μποστ: ένας ηλικιωμένος ιερέας με 
ανοιχτή την Κ.Δ. μπρο-στά σ’ ένα μικρόφωνο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η δύναμις μου εν ασθενεία 

τελειούται) 
 

‘Χριστός γεννάται, δοξάσατε’ 
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ζωντανό του έσπασε το μικρόφωνο του παπά! 

30.Καταλαβαίνετε τη 
μυστική γλώσσα των 
παιδιών σας; σ.469-

472 

Διασκευή: Α. Μπίμπη Γύρω στο παιδί  
Οι σημαντικές πληροφορίες που παρέχουν 
οι ζωγραφιές και τα σχέδια των παιδιών για 
τον ψυχικό τους κόσμο και τα προβλ. τους 

Ψυχοπαιδαγωγικό  
4φ: ζωγραφιές παιδιών που εξέφρασαν κάτι 

που τους απασχολούσε 
--- 

31.ΗΡΩΔΗΣ σ.472-
473 Νίκος Αρβανίτης  Διάφορα άρθρα  

Θεατρικό σκετς με θέμα την έλευση των 
μάγων και την αίτηση τους για ακρόαση από 
το Βασιλιά Ηρώδη, τον οποίο αγαπάνε και 

εμπιστεύονται οι υπήκοοι του. Ο Η. ζητά τη 
γνώμη των σοφών του Ισραήλ που ξέρουν τις 
Γραφές, πιστεύουν ότι θα έλθει ο Μεσσίας, 
αλλά δεν είναι αυτός που γεννήθηκε στη 

φάτνη, γιατί αυτό θα αποτελούσε βλασφημία 

Εορταστικό – επετειακό – Ιστορικό  

«Ακούσας δε Ηρώδης ο βασιλεύς 
εταράχθη και πάσα Ιεροσόλυμα 

μετ’ αυτού και συναγαγών πάντας 
τους αρχιερείς και γραμματείς του 
λαού επυνθάνετο παρ’ αυτών που ο 

Χριστός γεννάται» Ματθ. Β΄3-4 
Αγιογραφική θεμελίωση:  

γεγονότα της Γραφής 
δραματοποιημένα 

32.Ορατόριο σ.474 Μιχ. Αδάμης  Μουσικά Θέματα  
Η ιστορία της εξέλιξης του μουσικού είδους 

Ορατορίου και οι σημαντικότεροι 
εκπρόσωποί του  

Επιμορφωτικό  --- 

33.Ένα περιδέραιο 
από μπλε πετράδια 

σ.475-476 
Απόδ.: Ι.Ν.Σ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η Τζέην θέλει να κά-νει δώρο στη μεγάλη 
αδελφή της, που τη φροντίζει από τότε που 
χάσανε τη μητέρα τους. Ο καταστηματά-
ρχης, που θρηνεί α-κόμα το θάνατο της 

καλής του, της χαρίζει το περιδέραιο. Η αδε-
λφή της πάει στο μα-γαζί, γιατί δεν πιστεύ-ει, 

ότι η Τζ. μπόρεσε να αγοράσει κάτι τόσο 
ακριβό. Οι δύο νέοι γνωρίζονται και ξεκινά η 

καινούργια ζωή τους 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένα κοριτσάκι με κοτσίδια κοιτάζει το 
περιδέραιο στη βιτρίνα 

--- 

34.Μια 
Χριστουγεννιάτικη 

ιδέα σ.476 
Β.Ν. Διάφορα άρθρα 

Η ιδέα και η 50χρονη ιστορία του 
εορταστικού γραμματοσήμου της Δανίας, 

που τα έσοδά του πηγαίνουν σε κοινωφελείς 
σκοπούς 

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού – Επιμορφωτικό 

2σκ: γραμματόσημα με απεικονίσεις και 
ευχές χριστουγεννιάτικες 

--- 

35.Η αισθητική του 
σπιτιού  
σ.477 

ΕΡΣΗ Αισθητική του 
σπιτιού  Το στόλισμα των τοίχων  

Επιμορφωτικό  
2σκ: ο σωστός και λάθος τρόπος 

τοποθετήσεως των κάδρων πάνω από ένα 
μπουφέ ή ντουλάπι 

--- 

36.Η συναυλία της 
ορχήστρας της 7ης 
στρατιάς των Η.Π.  

σ.478-479 

Κ. Χαραλαμπίδης  Γύρω στη Μουσική 
(Ελεύθερες γνώμες) 

Εντυπώσεις και σχόλια για τη Συναυλία του 
Στρατού των ΗΠΑ και σκέψεις-προτάσεις για 

ανάλογη επιμορφωτική, ειρηνική, 
διαφωτιστική δράση των Ελληνικών 
στρατευμάτων στους ανθρώπους των 

επαρχιακών περιοχών όπου μπορεί να 
φτάσει ο στρατός 

Καλλιτεχνικό – Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

37.Καλλιτεχνική 
κίνησις σ.479 Τασία Πιλάλη Καλλιτεχνική κίνηση 

– Εικαστικά  Έκθεση ζωγραφικής στας Πάτρας 
Ενημερωτικό  

1φ: Προσωπογραφία, έργον της Δίδος Μ. 
Κανούσου  

--- 

38.Περιεχόμενα του 
τόμου 1956  

σ.480 
--- Περιεχόμενα  --- --- --- 
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1ο (35) Τεύχος – Ιανουάριος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Μια ευχή για τον 
καινούργιο χρόνο  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η αλλαγή του χρόνου και η δική μας υπεύθυνη 
στάση απέναντι σε όλα όσα θα μας προσφέρει  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  --- 

2.Από τα θέματα της 
αγωγής  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η αγωγή του λόγου, ως βασικότατο κοινωνικό 

στοιχείο  
Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού και αγωγής  --- 

3.Εκεί που 
πηγαίνετε... σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Οι νέοι που σπουδάζουν στο εξωτερικό και οι 

υποχρεώσεις τους προς την πατρίδα  
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού --- 

4.«Η Ζωή του 
Παιδιού»  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Επέτειος 10 χρόνων κυκλοφορίας της Ζωής του 
παιδιού & οι πρόοδοι του περιοδικού στη μορφή 
αλλά κυρίως στην ποιότητα και την ποικιλία της 

ύλης του 

Ενημερωτικό – Επετειακό  --- 

5.Ένα περιοδικό από 
την Αμερική σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η έκδοση του περιο-δικού ‘Νειάτα’ από την 
ομογένεια της Α-μερικής με σκοπό να περισώσει τη 
γλώσσα, τον πολιτισμό, τα ήθη και τα έθιμα των Ελ-

λήνων, στη β’ και γ’ γενιά των μεταναστών 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6.Η Πίστη  
σ.2 Γ. Δροσίνης  Ποίηση  

Η πίστη, που θεμε-λιώνεται σ’ αυτό που ξεπερνά 
τους νόμους της φύσης και του ορθολογι-σμού κι 

όχι όταν έρχεται ως φυσικό επακόλουθό τους  
Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

(η δύναμη της και η φύση της πίστης) 

7.Μπροστά στον 
τύμβο του Μαραθώνος 

σ.3-4 

Μέλης Νικολαΐδης  
(Ομιλία 

εκφωνηθείσα προ 
του τύμβου του 
Μαραθώνος) 

Διάφορα άρθρα  

Σύνδεση του ηρωικού αγώνα των αρχαίων Ελλήνων, 
στη μάχη του Μαραθώνα, αλλά και όσες άλλες 

φορές χρειάστηκε να αναμετρηθεί ο ελληνισμός, μ’ 
αυτόν της σύγχρονης μάχης των Κυπρίων για την 

ελευθερία τους 

Πατριωτικό – Διδακτικό 
1φ: ο ανδριάς του Αριστοτέλους 

(σύγχρονον καλλιτεχνικόν έργον του 
γλύπτου κ. Νικόλα, που πρόκειται να 

στηθή στην πατρίδα του μεγάλου 
φιλοσόφου) 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ο τύμβος του Μαραθώνα παραλληλίζεται 
με την κλίμακα του Ιακώβ και την τελική 

θεωρία του προσώπου του Θεού) 

8.Η προστασία του 
αναπήρου παιδιού εν 

Ελλάδι  
σ.5-7 

Νέλλη 
Μικρουλάκη  

Κοινωνικά 
θέματα – 

Κοινωνική 
Πρόνοια  

Τα νοσηλευτικά ιδρύ-ματα στην Ελλάδα για τα 
ανάπηρα παιδιά. Νομοθεσία, Σχολαί, Συντονισμός 
του παιδικού αναπηρικού προγράμματος, Διεθ-νείς 
σχέσεις, Ξένη βο-ήθεια, Ανάλυσις προ-γράμματος 
ιδρυμάτων ασχολουμένων με το ανάπηρο παιδί. 

Κοινωνική πρόνοια  --- 

9.Αυτή τη χρονιά τι 
θα κάνετε;  

σ.8 
--- Διάφορα άρθρα  

Μικρά μυστικά που μπορούν να κάνουν τη ζωή 
όλων μας καλύτερη, ευτυχέστερη και πιο 

χαρούμενη 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: χριστουγεννιάτικος διάκοσμος με 
κλαδιά από έλατο, μπάλες και 

αστεράκια 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσευχή και χαρά ) 

10.Πώς αναπτύσσεται 
ο χαρακτήρας του 

παιδιού σ.9-11 

Διασκευή: Ειρήνη 
Ζαχαρία – 
Μαρμαρά  

Γύρω από το 
παιδί και την 

οικογένεια  

«Αφού ένα παιδί δεν γεννιέται καλό ή κα-κό, τι είναι 
εκείνο που το επηρεάζει κατά τα πρώτα χρόνια της 

ζωής του και το κάνη άξιο εμπιστοσύνης ή όχι, 
γενναιώδωρο ή εγωιστή, θαρραλέο ή δειλό;» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

3φ: τρία παιδικά προσωπάκια με 
διαφορετικές εκφράσεις 

«τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου» 

11.Σελίδες από τη ζωή 
μου  
σ.12 

ΡΟΔΗ Σελίδες από τη 
ζωή μου  

Εισαγωγικό σημείωμα για την έναρξη της στήλης 
και ξεκαθάρι-σμα ότι όσα γράφο-νται είναι αληθινός 
και έμπονος προβλη-ματισμός που εκδίδε-ται από 
αγάπη – Με την αλλαγή του χρό-νου η ανάγκη για 
αυ-τοκριτική, απολογι-σμό και προγραμμα-τισμό 

για καλύτερα αποτελέσματα  

Πνευματικού προβληματισμού – 
Διδακτικό   

 
1σκ: μια κοπελίτσα γράφει σ’ ένα 

τετράδιο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εγρήγορση, αυτοκριτική, λογοδοσία, 

ευθύνη, ελευθερία) 

12.Επιστημονική Albert Carnois Γύρω από το  ‘... Κατά τον σ αι με-χρι σήμερον γνωσταί μέθοδοι Ιατρο-παιδαγωγικά – Ψυχολογία   --- 
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παρατήρησις των 
παιδιών σ.13-17 

Απόδοσις: 
Κορνηλία 

Καλογήρου 

παιδί και την 
οικογένεια  

ψυχολογικής εκτιμήσεως του αν-θρώπου είναι: η 
ψυ-χομετρία, η κλινική μέθοδος και η ψυχα-

νάλυσις...μας δίδει σε γενικές γραμμές το 
περιεχόμενο εκάστης μεθόδου, το οποίον εν 

συνεχεία υποβάλλει σε μια κριτική εκτί-μησι για να 
καταλήξη σε μια συνθετική μορ-φή, απαραίτητον 

διά την όσο το δυνατόν πλήρη κατανόησι του 
ανθρώπου’ 

13.Η Ευρώπη της 
«Καρδιάς» σ.18-20 Άννα Ψαρούδα  Ανταποκρίσεις 

από το εξωτερικό  

Γνωστοποίηση στο ελληνικό κοινό της 
πανευρωπαϊκής προσπάθειας του Δομινικανού 
Βέλγου ιερέα να δημιουργήσει το ‘Χωρίον της 

Αγάπης’, όπου σκοπεύει να στεγάσει τους 
πρόσφυγες από τις χώρες του σιδηρούν 

παραπετάσματος, τις κομμουνιστικές, οι οποίοι 
αρνούνται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους αλλά 
και δεν έχουν αφομοιωθεί και ενταχθεί πλήρως στις 

κοινωνίες της Δύσεως 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
3φ: «Ο πατήρ Πίρ υπογράφει στο βιβλίο 
των εγκαινίων του “Χωριού της Αγάπης”» 

- το πρόσωπο μιας ηλικιωμένης 
γυναίκας με μαντήλι – ένας 

ηλικιωμένος, ανάπηρος άντρας με φέσι 
και ρούχα παλιά, κοιμάται σε 

σκαλοπάτια, με τα λιγοστά πράγματά του 
τριγύρω του  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προσφορά έμπρακτης αγάπης, σύμφωνα 

με τις ανάγκες των αναξιοπαθούντων κατά 
το πρότυπο του καλού Σαμαρείτη του 

Ευαγγελίου και πάνω από διαχωρισμούς 
εθνικούς, φυλετικούς, θρησκευτικούς) 

14. --- σ.20 Αυγουστίνος  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η αλαζονεία της αρε-τής, ο φαρισαϊσμός  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Τα φώτα σ.21-22 Μιχαήλ Μητσάκης  
(1895) 

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές 

Σελίδες  

Περιγραφή της τελετής της ρίψεως και ανευρέσεως 
του Σταυρού στη θάλασσα κατά την ακολουθία του 

Αγιασμού των υδάτων την ημέρα των Φώτων 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: ένα Ευαγγέλιο ανοιχτό, ένας 
Σταυρός, ένα δεμάτι βασιλικός κι ένα 

δοχείο με αγιασμό  

«Εν Ιορδάνη βαπτιζο-μένου σου Κύριε, η 
της τριάδος εφανερώ-θη προσκύνησις. 

Του γαρ γεννήτορος η φω-νή 
προσεμαρτύρει σοι αγαπητόν σε Υιόν ονο-

μάζουσα. Και το Πνεύ μα εν είδει 
περιστεράς εβεβαίου του λόγου το 

ασφαλές. Ο επιφανείς Χριστέ ο Θεός και 
τον κόσμο φωτίσας δόξα σοι» 

16.Ελληνική 
Θρησκευτική Ώρα  

σ.21  
Λ. ...Και ένα σχόλιο Δυο λόγια για το συγγραφέα, τη ζωή και την βαθειά 

παρατηρητική του ματιά  Επιμορφωτικό  --- 

17.Χειμαδιά σ.22-23 Αυγή Δαμασκηνού  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η περιγραφή της ζωής των κοπαδιών και των 
βοσκών στα χειμαδιά, μέσα από τις αναμνή-σεις του 

γέρικου σκύ-λου Αράπη, που ‘πε-θαίνει’ ήρεμος  

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: ένας νεαρός βοσκός με γκλίτσα και 
προβιά και 3 προβατάκια δίπλα του  

--- 

18.Από τη ζωή μιας 
ομάδος σ.23 --- 

Στο παιδικό 
τμήμα των 
«Φάρων» 

Πώς τα παιδιά του Φ της Αμφιάλης, βοήθη-σαν 
μυστικά ένα συμ-μαθητή τους, που εξαιτίας του 

θανάτου του πατέρα του, δεν είχε πια χρήματα ούτε 
για τα βιβλία του   

Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό – 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ελεημοσύνη σύμφωνα με τις ανάγκες του 
ανθρώπου, αλλά μυστικά χωρίς να γίνεται 

γνωστό) 

19.Επί Γης Ειρήνη 
και η σύγχρονη νέα 

σ.24 
Α.Κ.  Ψυχολογία της 

γυναικός  

Σκέψεις για την πνευματική κατάρτιση των 
σύγχρονων νέων κοριτσιών, έτσι ώστε να 

ανταπεξέλθουν στα προβλήματα της ζωής που 
ξανοίγεται μπροστά τους. τα θετικά δείγματα από 
τις νέες των ομάδων της ‘Κοινωνικής Μορφώσεως 

της Ελληνίδος’ 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  ‘Επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία’ 

20.Στην αυγή του 
καινούργιου χρόνου  Καίτη Χιωτέλη  Διάφορα άρθρα  Το πώς τα παιδιά υποδέχονται τα κάθε καινούργιο 

ξεκίνημα και πως οι μεγάλοι μπορεί να πέσουν 
Πνευματικού προβληματισμού  

 --- 
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σ.25 στην παγίδα της ρουτίνας και της ισοπέδωσης με 

αποτέλεσμα να γεράσει η ψυχή τους.  
1φ: ένα κοριτσάκι κοιτάζει 

χαμογελώντας ένα στολισμένο δέντρο 

21.Τα φώτα στο 
Βυζαντινό Παλάτι  

σ.26-27 
Π. Αγγελινός  

Τόποι 
τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

«... τον τρόπον, με τον οποίον εωρτάζοντο τα Φώτα 
στα Βυζαντινά ανάκτορα... το τυπικό της εορτής μας 
το διέσωσε ο βασιλεύς Κ. Πορφυρογέννητος εις το 

‘Περί βασιλείου τάξεως’ σύγγραμμά του... μιαν 
ελεύθερη απόδοσι...» 

Επιμορφωτικό – Εορταστικό – Επετειακό  --- 

22.Οι διασκεδάσεις 
του ανδρός σας  

σ.27 
C.R.Adams  Διάφορα άρθρα  

Ο χειρισμός των ανδρικών hobbies από τη γυναίκα, 
ώστε να γίνονται προς κοινό τους όφελος και για το 
καλό του σπιτιού. Οι δύναμη που έχουν οι κοινές 
ψυχαγωγίες και τα ενδιαφέροντα να ανανεώνουν το 

γάμο και να στερεώνουν την αγάπη και το 
ενδιαφέρον των συζύγων 

Ποιμαντική ψυχολογία  
(θέματα γάμου και οικογενειακής ζωής) --- 

23.Η ηρωΐδα της 
φανέλλας σ.28 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  Μορφές  

Σύντομη βιογραφία της προέδρου της ‘Φανέλλας 
του Στρατιώτου Καβάλας’ Κατίνας Χρυσανθάκη, 

που πέθανε τον περασμένο Οκτώβρη, αφού έζησε 
καθηλωμένη από την αναπηρία, μετά από τροχαίο 
σε ώρα καθήκοντος, για τα τελευταία 5 χρόνια της 

ζωής της 

Κοινωνική πρόνοια – Βιογραφία – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η ζωή θυσίας και προσφοράς της 

τιμώμενης) 

24. --- σ.28 Harold Nikolson  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Μυστικό πετυχημένου γάμου  Διδακτικό  --- 

25.Βέλγιο, η χώρα της 
μεγάλης τέχνης  

σ.29-30 

Σάσα Μόσχου – 
Σακορράφου  

Ταξιδιωτικές 
εντυπώσεις  

Η πλούσια ζωγραφική και γενικότερα η 
καλλιτεχνική παραγωγή στο Βέλγιο   Επιμορφωτικό  --- 

26.Παιδικοί Σταθμοί 
ή Νηπιαγωγεία (Day 
Nursery or Nursery 

School)  
σ.31-32 

Ethel Beer  
Γύρω από το 
παιδί και την 

οικογένεια  

Η ιστορία της ίδρυσης και λειτουργάς των Π.Σ. και 
των Νηπιαγωγείων, οι σκοποί που καλούνται να 

εξυπηρετήσουν σήμερα και οι κοινωνικές ανάγκες 
που καλύπτουν  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Παιδαγωγικό 

 
1φ: 4 κοριτσάκια ζωγραφίζουν πολύ 

αφοσιωμένα  

--- 

27.Το Μουσείο 
Μπενάκη και ο 

Ιδρυτής του σ.33-35 

Καίτη Δ. 
Πετροπούλου Μορφές  

Σύντομο βιογραφικό του Αντ. Μπενάκη καθώς και 
του Μουσείου που ίδρυσε και κληροδότησε στο 

Ελληνικό κράτος  

Επιμορφωτικό  
 

2φ: μία μπορντούρα από κέντημα και 
αγγείο από τη συλλογή του Μουσείου 

--- 

28.Το παιδί έχει 
ανάγκη «να αγαπά» 

τον εαυτό του σ.35-36 
S.T. 

Γύρω από το 
παιδί και την 

οικογένεια  

«Άλλοτε νόμιζαν επικίν-δυνα φαντασμένο ό-ποιον 
ήταν ευχαριστη-μένος από τον εαυτό του. Σήμερα 
ξέρουμε πως ακριβώς, όταν αυτό δεν συμβαίνη, 
απειλείται η υγεία του νου. Εδώ αναφέρονται 
μερικοί απλοί, αλλά βασικοί τρόποι για να 

αποκτήση το παιδί εμπιστοσύνη στον εαυτό του» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(η σπουδαιότητα της αγάπης για το χτίσιμο 
ενός καινούργιου κόσμου) 

29.Κάλεσμα σ.37-39 Μαρία Ζαχαρίου  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία μιας νέας ορφανής που πρέπει να φύγει 
στην πόλη να δουλέψει, για να θρέψει τη μάνα της 
και τα τρία αδέλφια της. Η ανακάλυψη της χαράς 

της θυσίας και της αποστολής της στη ζωή, που την 
ωρίμασαν και τη γέμισαν  

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
«η θυσιαστική αγάπη για τους άλλους» 

30.Δίνετε τις ευχές 
σας χάριν του τύπου ή 

χάριν της ουσίας  
σ.39 

--- Τεστ  
Κατά πόσο τα εορτα-στικά αισθήματα και οι 

συνήθειες των ημε-ρών γίνονται από καρ διάς ή για 
τους τύπους 

Ψυχολογία – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  --- 
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31.Ξέρετε να 
τηλεφωνείτε; 

Εμπρός,εμπρός...  
σ.40 

--- Τεστ  
Η διερεύνηση έκφρασης λεπτότητας και καλών 

τρόπων στη χρήση του τηλεφώνου και στις 
συνδιαλέξεις 

Διδακτικό   
 

8φ: που πλαισιώνουν το κείμενο με 
σκηνές από τηλεφωνικές συνομιλίες  

--- 

32.Μουσική-
Αίθουσες-Άνθρωποι Α: 

Η αρχή μιας 
παραδόσεως σ.41-42 

Κ. Χαραλαμπίδης  Γύρω στη 
Μουσική  

«... αρχίζει μια σειρά άρθρων γύρω από τη μουσική 
ζωή της σημε ρινής Γερμανίας, ό-πως την είδε ο 

Δ/της του Μουσικού Τμήμα τος του Παν. Αθηνών.» 
Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  --- 

33.Μια καινούργια 
agenda  
σ. 42 

Χαρά Κρίσπου  Διάφορα άρθρα  
Η σημασία της αξιοποίησης του δώρου του χρόνου, 

ώστε να φτάσουμε στην πραγματοποίηση των 
ονείρων, των στόχων και της αιωνιότητας 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο Θεός Κύριος και δωρητής του χρόνου 
της ζωής μας, τον οποίον καλούμαστε να 
αξιοποιήσουμε σωστά ώστε να φτάσουμε 

στην αιωνιότητα)  

34.Ο μικρός σας λέει 
ψέματα;  

σ.43 
Anne Dervieu 

Γύρω από το 
παιδί και την 

οικογένεια  

Η φυσική και φυσιολογική πνευματική ανάπτυξη 
των παιδιών, στη διάρκεια της οποίας μπερδεύεται 
η φαντασία με την πραγματικότητα και τα μικρά 
εκφράζονται με ψέματα αντικειμενικά, αλήθειες 
όμως υποκειμενικές. Η σκόπιμη απόκρυψη της 

αλήθειας εκ μέρους των μεγάλων, δημιουργεί τον 
κίνδυνο μιας διαρκούς και ένοχης πια, εμμονής στο 

ψέμα  

Ψυχο-παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(η φιλαλήθεια οδηγός στη σωστή 
διαπαιδαγώγηση) 

35.Από την έκθεση 
βιβλιοδεσίας και 

βιβλίου των αδελφών 
Γανιάρη  

σ.44 

Ι. Κεφ.  Διάφορα άρθρα  Ενημέρωση και παρουσίαση της έκθεσης 
βιβλιοδεσίας των αφων Γανιάρη 

Ενημερωτικό  
1φ: βιβλία δεμένα σε ένα ράφι & 

διακοσμητικά κεριά  
--- 

36.Χριστούγεννα  
σ.44 Αρχ. Πολ.  Ποίηση  

Η Γέννηση του Χρι-στού και τα πνευματι-κά δώρα 
ευδοκίας, ειρήνης, φωτισμού, χαράς, αιωνιότητας, 

Ζωής, και κατάρ-γησης του θανάτου 
Πνευματικής οικοδομής – Θεολογικό   Αγιογραφική θεμελίωση  

37.Αύριο θα είμαι 30 
χρονών  
σ.45-47 

H. Markel 
Διασκευή: Άργης 

Μάγγου 

Ψυχολογία της 
γυναικός  

Οι ψυχολογικές αλλαγές ανά 10ετία και τα θετικά 
της ηλικίας των 30 

Ψυχολογία  
1φ: μία νεαρή γυναίκα με παλτό κάθεται 
σκεπτική κι έχει ανοιχτό στα γόνατά της 

ένα βιβλίο 

--- 

38.Τα Βιβλία σ.47 Μ.Β.  Βιβλία  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 
39.Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
σ.48 

Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

Μητέρα 4 αγοριών θε-ωρεί ότι έχει μεγαλώ-σει τα 
παιδιά της κατά τρόπο ώστε να εξελι-χθούν σε 

τεμπέληδες  
Παιδαγωγικό  --- 

40.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.48 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Νεαρή 21 ετών καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να 
φανεί συνεπείς στις αποφάσεις της, για περισσότερο 

από λίγες μέρες 

Ψυχολογία – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής   Αγιογραφική θεμελίωση  

41.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.48 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Μια νέα με αυστηρή αγωγή δεν ξέρει πώς κι αν 
πρέπει να πλησιάσει το νέο που την πρόσεξε Ποιμαντική ψυχολογία – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προσευχή για φωτισμό του νου και των 

αποφάσεων) 
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2ο (36) Τεύχος – Φεβρουάριος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Στη γιορτή της 
μητέρας σ.49 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Όλα όσα οφείλουμε και μπορούμε να δώσουμε 
στη μητέρα είναι δείκτης πολιτισμού κι όχι 

απαραίτητα υπόθεση χρημάτων  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

2.Κι ένας τρόπος 
αναγνωρίσεως σ.49 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σκέψη και πρόταση για παροχή οικονομι-κής 
βοήθειας, από το κράτος ή από τα παι-διά 

τους, στους ηλικι-ωμένους, ώστε να δια-τηρούν 
την οικονομι-κή τους ανεξαρτησία και να έχουν 

πιο αξιοπρεπή γεράματα 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

3.Δέκα χρόνια μετά τη 
«Διακήρυξι» σ.49-50 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η Διακήρυξη της Χριστιανικής Ενώσεως 
Επιστημόνων και τα όσα πρόσφερε στην 

κοινωνία τότε, που κινδύνευε να καταποντιστεί 
και να χάσει τις ρίζες της και την επαφή της με 

τις γνήσιες αλήθειες, από τις μοντέρνες 
επιστημονικές θέσεις που κατέκλυζαν τον τότε 

κόσμο  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Επιμορφωτικό  --- 

4.«Για ν’ ανοίξη ο 
δρόμος» σ.50 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η διαπίστωση ότι ο δρόμος της πίστης δεν έχει 
ακόμα πλήρως ανοίξει. Το χρέος αυτής της 

γενιάς γι’ αυτό το άνοιγμα και η κυκλοφορία 
του νέου ομότιτλου βιβλίου του Π. Μελίτη που 

ερευνά αυτό το πρόβλημα  

Πνευματικού προβληματισμού – 
Ενημερωτικό  --- 

5.Απόσπασμα από το 
“Lettres a sa mère”  

σ.50 

Antoine de Saint - 
Exupėry 

Αποσπάσματα βιβλίων:  
«Από την ωραία 

Ανθολογία «Για τη 
Μάνα» της κας 

Μαγδαληνής Τσά 
κωνα, Εκδόσεις Μαρή, 

1956» 

Γράμμα του σ στη μη-τέρα του, που νοσταλ-γεί 
τη θαλπωρή της, το καταφύγιο που του 

πρόσφερε και λυπάται για τον πόνο που της 
προκάλεσε. Πάντα καταφεύγει, νοερά έστω στην 

αγκαλιά της  

Εορταστικό  --- 

6.Πρότυπα Κοινωνικών 
Εργατών  
σ.51-53 

Τούλα Δ. Γεωργίτσα  
Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια – 

Μορφές  

Η πλούσια και ποικιλότροπη κοινωνική – 
προνοιακή δράση των τριών Ιεραρχών, πρότυπο 

για τους σύγχρονους κοινωνικού εργάτες  

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού – Κοινωνική πρόνοια 

– Βιογραφία  

«... κι άλλα τάλαντα, δώρα του 
Θεού, κρατούν στα χέρια τους και 

δεν θέλουν να φανούν, ούτε γι’ 
αυτά, πονηροί δούλοι που τα 

έθαψαν στη γη... τάλαντον διά το 
οποίον θα δώσουν λόγον» 

«... δι' εμέ το ζην Χριστός και το 
αποθανείν κέρδος...» 

«... του Κυρίου η γη και το 
πλήρωμα αυτής» 

«γίνονται δούλοι όλων» 
«... τοις πάσι τα πάντα» 

7.Τα Νέμεα και οι 
Πανελλήνιοι αρχαίοι 

αγώνες  
σ.54-55 

Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι Τουριστικοί και 

Αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Αναφορά στους 4 σπουδαιότερους 
πανελλήνιους αγώνες της αρχαιότητας, τα 

Ολύμπια, τα Πύθια, τα Ίσθμια και τα Νέμεα. Οι 
μύθοι που σχετίζονται με την καθιέρωση των 

Νεμείων, η εξέλιξη των αγώνων ανά τους 
αιώνες, μέχρι την κατάργησή τους από τον 
αυτοκράτορα Θεοδόσιο και η αναβίωση των 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: το κεφάλι ενός άντρα στεφανωμένο 
με δάφνινο στεφάνι 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Ολυμπιακών αγώνων το 1896 στην Αθήνα, ως 
ελπίδα συναδελφώσεως και συναλλαγής των 

λαών 

8.Σελίδες από τη ζωή 
μου  
σ.56 

ΡΟΔΗ Σελίδες από τη ζωή 
μου  

Μετάφραση του γράμ-ματος μιας γαλλίδας 
ασθενούς, που παλεύ-ει να γαντζωθεί από κάτι 

στη ζωή και δεν θέλει να παραιτηθεί στην 
απελπισία της μοίρας της και οι σκέ-ψεις ο 
αυτοέλεγχος που ασκεί η σ ως έχουσα τόσα 

δώρα, που της γεννούν τόσα ηθικά χρέη 
ενώπιον Θεού και ανθρώπων  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

 
1σκ: μια κοπελίτσα γράφει σ’ ένα 

τετράδιο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη και έργα) 

9.Η «Διακήρυξις» και 
το γυναικείο 
πρόβλημα  
σ.57-58 

Αλεξάνδρα Γ. Καραμάλη  Ψυχολογία της 
γυναικός  

Σκέψεις από την συγκέντρωση για τη 10ετία 
από την κυκλοφορία της Διακηρύξεως της 
Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων – Η 

σημασία και η σπουδαιότητα της Διακήρυξης 
για την στροφή της Επιστήμης, της κοινωνίας 

και των γυναικών στο Χριστιανισμό και τις 
Ευαγγελικές αλήθειες και συγκεκριμένα για τη 

στροφή στο Χριστιανικό Φεμινισμό 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό  «ουκ ένι άρσεν ή θήλυ» 

10.Δεν θα το φάω 
αυτό... ο πατερούλης 
δεν το τρώει σ.58-59 

Διασκευή: Ειρήνη 
Μαρμαρά  Γύρω από τι παιδί  

Πώς οι κάθε είδους διατροφικές συνήθειες των 
γονιών επηρεάζουν σιωπηλά τα παιδιά τους και 

περνάνε από γενιά σε γενιά  

Ιατροπαιδαγωγικό  
 

2φ: ένα αγοράκι κάθεται πεισμωμένο 
μπροστά σ’ ένα γεμάτο πιάτο με φαγητό 
κι ένα κοριτσάκι πιάνει το κουτάλι και 

θέλει να φάει μόνη της  

--- 

11.Από το έργο της Ελ. 
Εταιρείας Προστασίας 

Αναπήρων Παίδων  
σ.60 

Ελισάβετ Ζούππα 
Προϊσταμένη Κοινωνική 

Λειτουργός της 
Ελ.Ε.Π.Α.Π. 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

4 περιπτώσεις παιδιών ‘... τα οποία παρά τας 
μειωμένας σωματικάς των δυνατότητας και 

χάρις εις την επιτυχή θεραπευτικήν αγωγήν και 
κατάλληλον σχολι κήν και επαγγελματι-κήν 
κατάρτισιν προ-σπορίζονται τα προς το ζην, 

προς όφελος της Κοινωνίας εν γένει αλλά ιδία 
της οικογενείας των και του εαυτού των...’ 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  --- 

12.Το πουλάκι... σ.61 Ζαχαρίας Παπαντωνίου  Εκλεκτές Νεοελληνικές 
Σελίδες  

Ο ύμνος στο Δημιουργό μέσα από τα πλάσματα 
της φύσης και συγκεκριμένα με το κελάηδημα 

ενός μικρού πουλιού  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

1σκ: ένα πουλάκι κελαηδεί πάνω σ’ ένα 
κλαρί  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η φύση και τα πλάσμα τα της που 
υπηρετούν τον Δημιουργό και το 

θέλημα Του)  
13.Αισθητική και 

Πνευματική 
Ευαισθησία σ.61 

Λ.  ...Κι ένα σχόλιο  
Ο λεπτός αισθητισμός του σ και η έλλειψη 

πνευματικής ευαισθησίας που του καταλογίζει 
ο σχολιαστής  

Πνευματικού προβληματισμού  --- 

14.Η «Απολύτρωση» 
στο Σολωμό – 

Προσφορά στα 100 
χρόνια από το θάνατό 

του  
σ.62-65 

Νίκος Αρβανίτης  Λογοτεχνία  

Οι επιρροές του ποιητή από την Αγία Γραφή 
και τους Πατέρες καθώς και ο βαθύτερος 

υπαρξιακός και πνευματικός προβληματισμός 
του που απηχείται στα έργα του, με κύριο 

αίτημα του την απολύτρωση 

1φ: Διονύσιος Σολωμός «τη Η΄ Απριλίου 
ΑΨΠΗ΄ Εγεννήθη εις Ζάκυνθον 

Απεβίωσεν εις Κέρκυραν τη θ/κα 
Φεβρουαρίου Α1ΩΝΖ΄ ο αδελφός του 

Δημήτριος μετεκόμισεν εις την πατρίδα 
και εσυνώδευσε τα αγαπητά κόκκαλα 

του αειμνήστου τη ια/κθ Ιουλίου 
Α1/ΩΞΕ» (Γραμμένο στον τάφο του 

Σολωμού) 

*«... το αναστάσιμο του 
Δαμασκηνού: Αναστάσεως ημέρα/ 
και λαμπρυνθώμεν τη πανηγύρει/ 
και αλλή-λους περπτυξώμεθα./ 

Είπωμεν, αδελφοί,/ και τοις 
μισούσιν η-μάς/ συγχωρήσωμέν 
πάντα τη αναστάσει/ και ούτω 
βοήσωμεν/ Χριστός Ανέστη εκ 

νεκρών...» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ΙΕ΄ κεφ. Εξόδου: ‘Λαβούσα δε η 
Μαριάμ, η προφήτις, η αδελφή 
Ααρών, το τύμπανον εν τη χειρί 
αυτής, και εξήλθοσαν πάσαι αι 

γυναίκες οπίσω αυτής μετά 
τυμπάνων και χορών’ 

 
*«Ησαΐα λε΄: Αγαλλιάσθω έρημος 

και ανθείτω ως κρίνον» 
 

*«Αποκ. κα΄: και είπε μοι˙ γέγονε˙ 
εγώ ειμί το Α και το Ω, η αρχή και 

το τέλος» 

15.Ανθρωποι σαν τους 
άλλους  
σ.65-66 

Γ. Άθως  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Ο εορτασμός της μέρας των Χανσενικών και η 
απαραίτητη αυτοκριτική της κοινωνίας, για να 
νη μείνει η επέτειες κενή νοήματος, ουσίας και 

αποτελέσματος – Μαστιγώνει και θίγει την 
διαδεδομένη αντίληψη του κοινωνικού 

αποκλεισμού των Χ αλλά και της 
‘φιλανθρωπίας’ που εξαντλείται στον οίκτο 

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  

*Γρ.Θεολόγου: Λόγος ΙΔ΄, Περί 
Φιλοπτωχείας, Migne 35,876:  

«οι την αυτήν ημίν λαχόντες φύσιν, 
οι εκ του αυτού πηλού 

διηρτισμένοι... οι τον αυτόν 
ενδεδυμένοι Χριστόν... οι 

συγκληρονόμοι της άνω ζωής» 

16.Αυτός ο ξεχασμένος 
προλετάριος: η 

νοικοκυρά  
Claire Pradier  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή την αίτη-ση από τις φεμινιστι-κές 
κινήσεις της Αγγλί ας και Ιταλίας, να θε-

σπισθεί υπέρ της νοι-κοκυράς το προνόμιο των 
κοινωνικών ασφα-λίσεων και της σύντα-ξης, 

παρουσίαση της σκληρής δουλειάς των 
γυναικών στο σπίτι  

Κοινωνικού προβληματισμού  
 

4σκ: με κωμικό τρόπο δείχνουν τα 
καθημερινά καθήκοντα της νοικοκυράς 

--- 

17.Ελένη 
Καντακουζηνή – Η 
Βυζαντινή Αντιγόνη  

σ.68 

Πηνελόπη Ακρίτα  Μορφές  

Η πτώση της Τραπε-ζούντας και το μαρτυ-ρικό 
τέλος της αυτό-κρατορικής οικογέ-νειας, με 
κέντρο το μαρτύριο της τελευταί ας τραγικής 

βασίλισ-σας Ελένης Κατακου-ζηνού-Κομνηνής 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό – Διδακτικό  --- 

18.Μανούλα σ.68 Άννα Ψαρούδα  Διάφορα άρθρα  
Αφιέρωμα στο στη μη-τέρα και στην ευχαρι-
στία των παιδιών, είτε η μητέρα τους ζει, είτε 

έχει μεταβεί πια στην αιωνιότητα  
Εορταστικό – Επετειακό  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Ερωτήσεις που σας 
φέρνουν σε δύσκολη 
θέσι – Όταν τα παιδιά 

σας ερωτούν... σ.69-71 

Elisabet Meier 
Καθηγήτρια στη Σχολή 
Κοινωνικής Εργασίας 

του Πανεπιστημίου της 
Κολούμπια 

Γύρω στο παιδί  

«Έρευνα... πώς θα πρέπει ν’ απαντήση ο γονεύς 
στις ερωτήσεις του παιδιού του, όταν αυτό 

βλέπη έναν άν-θρωπο που μειονεκτεί 
σωματικώς ή πνευμα-τικώς... απαντήσεις 

βασισμένες στη στορ-γή που έχουμε γι’ αυ-τά 
τα άρρωστα ή ανά-πηρα άτομα και στην 

κατανόησι των παιδ.» 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1φ: ένα κοριτσάκι κοιτάει με απορία 
πίσω από μια κουρτίνα  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αδιάκριτη αγάπη και συμπάθεια 

προς όλους) 

20.Σ’ όλο τον κόσμο η 
μητέρα  

σ.72-73 (σαλόνι) 
--- Φωτο-ρεπορτάζ  Η γιορτή της μητέρας που πρέπει να 

γιορτάζεται κάθε μέρα  

Εορταστικό – Επετειακό  
4φ: μητέρες, από διάφορες φυλές, με 

τα παιδιά τους 

Αγιογραφική θεμελίωση 
τιμή στη μητέρα  

21.Τα παιδιά σας και 
οι φίλοι τους – Τα 

παιδιά καταλαβαίνουν 
καλά την στάσι σας 

προς τους φίλους των  

Ethel Beer  Γύρω στο παιδί  

Συμβουλές και παραδείγματα από την 
καθημερινή ζωή διαφόρων παιδιών σχετικά με 
τους φίλους τους και τον τρόπο που οι γονείς 

τους τούς δέχονται  

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

2φ: πιτσιρίκια με τους φίλους τους  
--- 
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σ.74-76 

22.Παιδιά με γερά 
δόντια σ.76 Ι.Ν.Σ. Γύρω στο παιδί  

Η κακή επίδραση των χαλασμένων νεογιλών 
δοντιών, στα μόνιμα και οι τρόποι που 

εφαρμόζονται στην Α-μερική για την πρόλη ψη 
& προστασία τους 

Ιατρο-παιδαγωγικό  --- 

23.Η Γυναίκα στον 
Όμηρο σ.77-80 Αγνή Βασιλακοπούλου  

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά – 

Ψυχολογία της 
γυναικός  

Αποσπάσματα από τα Ομηρικά έπη όπου 
φαίνονται οι γυναικείες μορφές με τις αρετές 
και τις ιδιαιτερότητες του και μπορούμε να 

βγάλουμε συμπεράσματα για τις γυναίκες και 
τη θέση τους στην κοινωνία κατά τους 

ηρωικούς χρόνους 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

24.Ο ρόλος της 
μητέρας στην κοινωνία 

σ.81-84 

Δήμητρα 
Παπακωνσταντίνου 

Ψυχολογία της 
γυναικός  

Η προσφορά της μάνας μέσα στην οικογένεια, 
η διαπαιδαγώγηση και ειδικά η θρησκευτική 

αγωγή του παιδιού ανά τους αιώνες και η 
εξύμνησή της από ποιητές και λογοτέχνες 

Επετειακό – εορταστικό – Αφιερώματα  

Αναφορά στην Παναγία, στη νύχτα 
της Βηθλεέμ και στην ομολογία 
του Μ. Βασιλείου ια τα όσα του 

δίδαξε η μητέρα του για την πίστη 
κι έμειναν μέσα του ανεξίτηλα  

25.Το πρόβλημα της 
μορφωμένης γυναίκας 

σ.85-87 

Εισήγηση της 
B.Bouthious στο 

συνέδριο του Vassar 
Community Religions 

Assossiation 
 

Διασκευή: Α.Μ.  

Ψυχολογία της 
γυναικός  

Μπορεί η μητρότης να θεωρηθή ως ο πιο 
ικανοποιητικός ρόλος για μια μορφωμένη 
γυναίκα; - Τα αντιφατικά ‘πιστεύω’ της – 
Παραλογισμοί – Η μητρότης είναι μια 
σωματική αποστολή – Δάσκαλοι στον 

συναισθηματικό κόσμο του παιδιού – Το να 
βρίσκεσαι σε αγωνία είναι μια κατάσταση 

υγείας 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

26.Οι 365 ημέρες του 
χρόνου σας ανήκουν 

σ.87-89 

Dr. John Schindler 
ιατρός και διευθυντής 

της  Monroe Wis,. Clivic  
Διασκευή: Αγλαΐα 

Μπίμπη 

Διάφορα άρθρα  

«...πώς μπορούμε ελέγ χοντας τις συγκινήσεις 
μας να απομακρύνου-με τις μικροαρρώστιες 

που καταστρέφουν τη καθημερινή μας 
ζωή.»/Πώς επιδρούν οι συγκινήσεις στην υγεία 

μας;/Η σύσπα-σις των μυών σαν αιτί-α 
πόνου/Πώς επιδρά πάνω μας η ταχύπνοι-α η 

προκαλούμενη από τις συγκινήσεις/ Μπορεί να 
μην είναι τα νεύρα σας/Η θερα πευτική 

δύναμις των καλών συγκινήσεων 

Ιατρικό – Ψυχολογία   --- 

27.Οι Παιδικοί Κήποι  
Προς μια 

συγχρονισμένη αγωγή 
σ.90-93 

Jeanne Evrard – 
Fiquemont μετάφρ: 

Βασιλική Δ. Κοκορέμπα 
Γύρω στο παιδί 

Τι εννοούμε με τον ‘Παιδικό Κήπο’; - Τι δεν 
είναι Π.Κ. – Ο αληθινός Π.Κ. – Λίγη ιστορία – Ο 

λαϊκός Π.Κ. – Αξία του Π.Κ. 
Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό  --- 

28. --- σ.93 G. Mauco 

Αποσπάσματα βιβλίων 
 

«Οδηγός για τους 
γονείς: το παιδί από 1-

6 ετών» που θα 
κυκλοφορήση 

προσεχώς στη σειρά 
των εκδόσεων του 

Ινστιτούτου Ι.Ψ. και 
Ψ.Υ.  

Τα γνωρίσματα της  πραγματικής μητρικής 
αγάπης  Παιδαγωγικό – Ενημερωτικό   Αγιογραφική θεμελίωση 

29.Για τη Διασκευή: Κ.Χ. Διάφορα άρθρα  Τα ιδανικά που υπηρετεί κανείς στη ζωή του Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  --- 
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σφυρηλάτηση της 

προσωπικότητος σ.94 
είναι αυτά που τον αναδεικνύουν σε 

προσωπικότητα ή τον κατατάσσουν στους 
αποτυχημένους  

30.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.95-96 
Β.Π. Φοιτήτρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

«Ποια να είναι, η επί-δρασις επί της κληρο-
νομικότητος, των δια-φόρων ασθενειών;... είχα 

αρρωστήσει από φυματίωση...τώρα εί-μαι 
τελείως καλά, αλ-λά μερικές φορές σκέ-πτομαι 

το γάμο, φοβά μαι μήπως μεταδώσω κάποτε 
στα παιδιά, κακή προδιάθεσι...» 

Ιατρικό – ενημερωτικό  --- 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.95-96 
Μια μητέρα  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Ο γιος της, 4,5 ετών δεν τρώει...ζητά να της 
υποδείξουν νηπιαγω-γεία, «...που όχι μόνο τα 
παιδάκια περνούν την ώρα τους αλλά που με 

την κατάλλη-λη διδασκαλία διορ-θώνεται και ο 
χαρα-κτήρας τους και γίνο-νται και 

καλύτερα...»!!   

Ενημερωτικό  --- 

32.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.95-96 
Β.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μητέρα την απασχο-λεί το πείσμα του μι-κρού 
της, η ορθότητα της τιμωρίας που του 

επέβαλλε, και το πόσο στοργική οφείλει να εί 
ναι με τα παιδιά της, δεδομένου ότι εργάζε-ται 

και λείπει πολλές ώρες από το σπίτι 

Παιδαγωγικό  --- 

33.ΜΑΝΑ σ.96 

Juan Ramon Jimenez 
Νόμπελ Λογοτεχνίας 

1956 
Μετάφ:Ν. Σημηριώτη 

Αποσπάσματα βιβλίων: 
Από την Ανθολογία για 
τη Μάνα της Κας Μ. 

Τσάκωνα 

Η σταθερή παρουσία και αξία της Μάνας στη 
ζωή του ανθρώ-που, παρ’ όλες τις αλ-λαγές και 

τα κύματα  
Εγκωμιαστικό – Εορταστικό --- 

34.Τα Βιβλία σ.96 Νίκος Αρβανίτης  Τα Βιβλία – 
Διαβάζοντας Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 
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3ο (37) Τεύχος – Μάρτιος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ημέρα της Ελευθερίας 

σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  Η υποταγή και η επαναστατικότητα  Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής – Επετειακό  
«γεννηθήτω μοι κατά το 

ρήμα Σου» 

2.Κι ο Διονύσιος Σολωμός  
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Το βαθύ νόημα της ελεύθερης υποταγής στο 
σωστό, που πρέσβευε ο Δ.Σ. και διαποτίζει όλο το 

έργο του 

Επετειακό – Πνευματικής 
οικοδομής – Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η ελευθερία από τα πάθη 

δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις και οδηγεί 

και στην ελευθερία από την 
πολιτική σκλαβιά) 

3.Γύρω από μια γιορτή σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η γιορτή της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων, 
με την ευκαιρία της επετείου των 100 χρόνων από 

το θάνατο του Εθνικού μας ποιητή 
Ενημερωτικό – Επετειακό  --- 

4.Με αφορμή την 
προικοδότηση σ.97-98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για τη διανομή βιβλιαρίων 
προικοδοτήσεως σε απόρους κορασίδας, από την 

‘Κεντρική Επιτροπή Προικοδοτήσεως’ 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.«Ένα καινούργιο ξεκίνημα» 
σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ανακοίνωση για την προβολή της ταινίας από την 
ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., με σκοπό την ενημέ-ρωση και την 
ενίσχυ-ση των αναπήρων, των οικογενειών τους 

και των κοιν. εργατών  

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  --- 

6.«Οδηγός της Επισκεπτρίας» 
σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η κυκλοφορία του ομώνυμου εγχειριδίου, με 
σκοπό την κατάρτιση των κοινωνικών εργατών στο 

έργο τους  

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  --- 

7.Από το ημερολόγιο των 
γενναίων σ.98 Ι. Μάγιερ  Αποσπάσματα βιβλίων: Ι. 

Μάγιερ «Ελληνικά Χρονικά» 
Ο Χριστιανικός χαρακτήρας του Ελληνικού αγώνα 

και στάση των Ευρωπαίων Ιστορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Αίτημα των καιρών «Η 
Διακήρυξις» σ.99-101 Δημ. Δ. Κωτσάκης  Διάφορα άρθρα  

Το ιστορικό της κατά-δίκης του ιδεαλισμού και 
της πλήρους επι-κρατήσεως του υλι-σμού. Οι 

πρώτες αντι-δράσεις, οι εκφραστές των δύο 
ρευμάτων, το περιεχόμενο της Διακηρύξεως και 

της Δηλώσεως. Ιστορική και ουσιαστική 
ανασκόπηση και το παρόν της κίνησης 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  --- 

9. --- σ.101 Δ. Σολωμός  Αποσπάσματα: «Στοχασμοί 
του Ποιητή» 

Ο αγώνας των Μεσολογγιτών και το ηθικό 
ανάστημα του  Ιστορικό – Διδακτικό  --- 

10.Η ιδέα της Πατρίδος στην 
μετεπαναστατική ποίησι 

σ.102-105 

Αικατερίνη 
Μαυρομμάτη Λογοτεχνία  

Σύντομη επισκόπηση και ανάλυση μέρους του 
έργου των πρώτων μετά την επανάσταση ποιητών: 

Σολωμού, Κάλβου, Βαλαωρίτη, για το πώς 
εκφράζουν την αγάπη για την πα-τρίδα, πέρα από 

την τεχνική και τη φιλολο γική αξία των έργων 

Επετειακό – Επιμορφωτικό  --- 

11.Παιδικός Κήπος  
σ.106-107 Καίτη Π. Δελότη Γύρω στο παιδί  

Η προσχολική αγωγή στην Ευρώπη και την 
Ελλάδα. Τα νέα ρεύ-ματα και οι τάσεις της 

παιδαγωγικής και της ψυχολογίας. Περιγρα-φή 
των χώρων και του προγράμματος τουΠΚ 

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: δύο παιδιά χτίζουν μια 
γέφυρα με τουβλάκια  

--- 

12.Σελίδες από τη ζωή μου  
σ.108 ΡΟΔΗ  Σελίδες από τη ζωή μου Η μετριότητα και η ολοκλήρωση της 

προσωπικότητας 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

 
1σκ: μια κοπελίτσα με κορδέλα 

στα μαλλιά γράφει σ’ ένα ανοιχτό 
τετράδιο 

--- 
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13.Ανακοίνωσις σ.108 Εκ της Γραμματείας  Ανακοινώσεις  

Η προβολή της βρα-βευμένης ταινίας:Ένα 
καινούργιο ξεκίνημα, στη ΧΑΝ, από την  

ΕΛ.Ε.Π.Α.Π., για εκεί νους που ενδιαφέρο-νται 
για τα αναπηρικά προβλήματα 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
Πρόνοια  --- 

14.Γυναικείες μορφές της 
Ελληνικής Επαναστάσεως – 

Δόμνα Βισβίζη, Ελ. 
Αναϋπόνυφη, Ασήμω 
Γκούραινα σ.109-112 

Λίνα Αγγελοπούλου  Μορφές  Η ζωή, οι αγώνες και οι θυσίες τριών Ελληνίδων 
της Επαναστάσεως 

Ιστορικό – Διδακτικό – 
Επιμορφωτικό  

2φ: πίναξ του Νικηφ. Λύτρα: «Η 
Αναϋπόνυφη φονεύουσα τον 

Άραβα με το δικό του όπλο και 
σώζουσα τα τέκνα της» &  

«Δρομίσκος των Αθηνών της 
Τουρκοκρατίας» 

--- 

15. --- σ.112 Ίων Δραγούμης  Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η σωστή  διαπαιδαγώγηση Παιδαγωγικό  --- 

16.Το Παιχνίδι σ.113-115 Mme Gratiot – 
Alphandéry 

Γύρω στο παιδί -   
Αποσπάσματα: Από το 

βιβλίο «Το παιδί από 1-6 
ετών», που θα κυκλοφορήση 
σε λίγο στη σειρά εκδόσεων 

του Ινστιτούτου Ι.Ψ. και 
Ψ.Υ. 

Ο παιδαγωγικός ρόλος του παιχνιδιού  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένα παιδάκι πίσω από τα 
κάγκελα του κρεβατιού του παίζει 

μ’ ένα αρκουδάκι 

--- 

17.Το Μοναστήρι της 
Καισαριανής σ.115-117 

Παναγιώτης 
Μαθιόπουλος 

Ζωγράφος  

Τόποι Τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί  

Η ανακαίνιση και συντήρηση του μοναστηριού 
και των καλλιτεχνικών του θησαυρών 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  
 

3φ: εξωτερική άποψη του 
Καθολικού της Μονής και 2 

τοιχογραφίες της «Θείας 
Λειτουργίας» του 16ου αιώνα  

--- 

18.Τα Βιβλία σ.117 Νίκος Αρβανίτης  Τα Βιβλία – Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

19.Το πάρσιμο της 
Καλαμάτας σ.118-119 Νίκος Αρβανίτης  Λογοτεχνία – Χρονικό, 

Σκηνές του ’21 
Περιγραφή των γεγονότων που οδήγησαν στο 

πάρσιμο της Καλαμάτας 
Επετειακό – Ιστορικό – 

Πατριωτικό – Επιμορφωτικό  

‘Σώσον Κύριε τον λαόν Σου 
και ευλόγησον την 

κληρονομίαν Σου...’ 
‘Τη υπερμάχω στρατηγώ τα 

νικητήρια...’ 

20. --- σ.119 Γ. Καραϊσκάκης  Αποφθέγματα – Σκέψεις  
 

Τα Βραβεία που δίνει η Ελλάδα  
Από τον Λόγον τού Γ.Κ. εις την Ελευσίνα, 3 

Μαρτίου 1826 
Ιστορικό – Διδακτικό  --- 

21.Ο Ευαγγελισμός στην 
τέχνη σ.120-121 (σαλόνι) --- Φωτο-ρεπορτάζ Πίνακες ζωγραφικής με θέμα τον Ευαγγελισμό 

της Θεοτόκου 

Επιμορφωτικό – Εορταστικό  
 

4φ: οι πίνακες και το ψηφιδωτό 
Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Από το έργο της 
αιμοδοσίας σ.122-124 Κ. Κωνσταντόπουλος 

Προσκλητήριο Εργασίας – 
Κοινωνικά Θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια 

«Επί τη λήξει της αιμοδοσίας τη συνεργασία ΕΕΣ 
και Ε.Φ. παρούσα έκθεσις αποσκοπεί εις το να 

δώση κατά το δυνατόν μίαν εικόνα της 
εξορμήσεως αυτής με τα αποτελέσμά της, αλλά 

και να βοηθήση εις την εξαγωγήν συμπερασμάτως 
χρησίμων διά κάθε κοινωνικόν εργάτην...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(έμπρακτη αγάπη με την 

προσφορά αίματος) 

23.Τασία Θεοφιλάκη 1891-
1955 σ.125-127 Ναυσικά Τσιλίβη Μορφές  

Ο βίος, η μεταστροφή της στην πίστη  και η 
προσφορά προς τον πλησίον, της ιατρού Τ.Θ. – 
Μέλος της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων 

και ιδρυτικό μέλος της ‘Ευσέβειας’ 

Βιογραφία  
1φ: Τασία Θεοφιλάκη 

Ματθ. 19,26: ‘τα αδύνατα 
παρά ανθρώποις –και παρά 
επιστήμη- δυνατά εστί παρά 

τω Θεώ’ 
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Α΄Πέτρ.3, 3-4: ‘ουχ ο έξωθεν 
εμπλοκής τριχών και 
περιθέσεως χρυσίων ή 

ενδύσεως ιματίων κόσμου, 
αλλά τον κρυπτόν της 
καρδίας άνθρωπον’ 

 
Πραξ. 2,46: ‘αφελότης 

καρδίας’ 
 

Φιλιππησίους 2,27: 
‘παραπλήσιον θανάτου’ 

24.Ένα απόσπασμα – Από 
τον αγώνα του έθνους  

σ.127 
Ι. Μάγιερ Αποσπάσματα: Ι. Μάγιερ 

«Ελληνικά Χρονικά» 

Μια στρατιωτική επιτυχία των Ελλήνων εναντίον 
τω μουσουλμάνων, η οποία συνοδεύτηκε από 

οφθαλμοφανή θεία βοήθεια, και τους τόνωσε το 
ηθικό και την πίστη 

Ιστορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Ταξίδι στη Χίο  
σ.128-129 Αλέξης Ζακυνθηνός  Τόποι Τουριστικοί και 

Αρχαιολογικοί – Ταξείδια  
Περιήγηση στη Χίο βήμα-βήμα με τη βοήθεια 

φωτογραφιών  

Επιμορφωτικό  
 

10φ: με διάφορα αξιοθέατα – 
σημεία ιστορικά του νησιού 

Φωτογραφίες του Αλέξη 
Ζακυνθηνού και του Νίκου 

Χαβιάρα  

--- 

26.Μικρές στιγμές... 
Μεγάλες ευκαιρίες που 

χάνονται... σ.130 
Σωτηρία Κροντήρη  Διάφορα άρθρα  

Τα μικρά καθημερινά καθήκοντα που κρύβουν 
μέσα τους μεγάλες ευκαιρίες προσφοράς, 

πνευματικής ανάτασης και εκπλήρωσης χρέους 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(...από τα μικρά, από τα 

πολύ μικρά φθάνει ο 
άνθρωπος και στα πιο 

μεγάλα...) 

27.Μία είν’ η Πατρίδα 
σ.131-132 

Γιάννη Βλαχογιάννη  
1929 

Εκλεκτές Νεοελληνικές 
Σελίδες  

Η λογομαχία του Νάκου του Στουρνάρα και του 
ντελάλη και του παπά, οι οποίοι καλούσαν όλους 
στα προχώματα κι εκείνος συνέχιζε να χτίζει το 

γκρεμισμένο σπίτι του  

Πατριωτικό – Επετειακό – 
Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Πνευματική παρουσία 
του εικοσιένα σ.131 Λ.  ...Και ένα σχόλιο 

Η προσφορά του Γ.Β., που ζωντάνεψε με τρό πο 
απαράμιλλο στα έρ γα του τους χαρακτή-ρες των 
πολεμιστών με τις μικρότητες και του ηρωισμούς 

τους & τους έκανε προσιτούς 

Πατριωτικό – Επετειακό – 
Πνευματικού προβληματισμού  --- 

29.Ας μάθωμε να διαλέγωμε 
την καρριέρα των παιδιών 

μας  
σ.132-133 

Διασκευή εκ του 
Γαλλικού: Νανά 

Θεοδωράκη  
Γύρω στο παιδί  

Η ευθύνη που βαραίνει τους γονείς για το σωστό 
επαγγελματικό προσανατολισμό του παιδιού τους, 

οι κίνδυνοι που καιροφυλακτούν και οι λύσεις 
που δόθηκαν στη Γαλλία 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Παιδαγωγικό  

 
1φ: ένα κοριτσάκι έχει στα γόνατά 
του μια κούκλα και ακουμπά το 

χέρι στο μάγουλο, κοιτώντας πέρα 
θυμωμένο και σκεφτικό  

--- 

30.Ψυχοκινητική ανάπτυξις 
από τη γέννησι έως το 3ο έτος  

σ.134-138 

Υπό του Καθηγητού: 
G. Heuyer – Μετάφρ.: 
Λίτσα Αγγ. Νικολαΐδου 

Γύρω στο παιδί  

Τα στάδια αναπτύξεως του παιδιού κατά τα πρώτα 
3 έτη της ζωής του. Ποιες είναι οι αναμενόμενες 

κατακτήσεις κάθε σταδίου και τι συνιστά την 
παρεκτροπή από τη φυσιολογική ανάπτυξη 

Ιατρο-παιδαγωγικά  --- 
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31.Των Κολοκοτρωναίων 

σ.138 Δημοτικόν  Ποίηση  Η γενναιότητα, η παλικαριά και το μεγαλείο των 
Κολοκοτρωναίων Επετειακό – Εγκωμιαστικό  --- 

32.«Θα κλάψω αύριο» σ.139-
140 

Lillian Roth 
Ε. Καρδάρα Μορφές  

Η προσωπική μαρτυρία της ηθοποιού που έχασε 
πρόωρα τον σύζυγό της που αγαπούσε κι έπεσε 
στον αλκοολισμό με τάσεις αυτοκτονίας, μέχρι 

που επικαλέστηκε τη βοήθεια του Θεού, 
μεταστράφηκε και ξαναγύρισε στη ζωή, 

διαλαλώντας παντού το θαύμα που έζησε και την 
αγάπη του Θεού 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

 
1φ: Η συγγραφεύς του βιβλίου 

Λίλιαν Ροθ 

Αγιογραφική θεμελίωση  

33.«Το ήσουν... είμαι»  
σ.141-143 Αννούλα Ράπτη  Λογοτεχνία – Διηγήματα  

Το πέρασμα από τα νιάτα στην ωριμότητα και η 
επανάληψη όλων των συνηθειών των ‘γέρων’ απ’ 
αυτούς που νομίζουν ότι θα μείνουν πάντα νέοι! 

Διδακτικό  
 

2σκ: θεατές παρακολου-θούν από 
τα καθίσματα ενός θεάτρου με 
διάφο-ρες εκφράσεις και δύο η 

θοποιοί αμήχανοι πάνω στη 
σκηνή, βλέπουν τα χέρια του 

υποβολέα  

--- 

34.Σε τι μπορώ να σας 
βοηθήσω; σ.144 ΚτΕ Σε τι μπορώ να σας 

βοηθήσω;  

Αναγνώστριες ζητούν συμβουλές μα γειρικής, 
ζαχαρο-πλαστικής και γενικά νοικοκυριού και 

απαντάει το περιοδικό  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
2σκ: ένα τραπέζι με γλυ κά και 

φρούτα σερβιρισμένα, μια 
γυναίκα κοιτά με έκπληξη το νερό 
που γέμισε το τραπέζι της, από το 

βάζο 

--- 
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4ο (38) Τεύχος – Απρίλιος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Πάσχα σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Η χαρά της Αναστάσεως που βρίσκεται κρυμμένη στα 
θλιβερά γεγονότα του Πάθους. – Το μήνυμα της 

Αναστάσεως στην καθημερινότητά μας 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
Ιεροσόλυμα, ένδοξη είσοδο, βάγια και κλάδους, 
μύρα στα πόδια του Διδασκάλου, προ-σευχή της 

Γεσθημανή, το Δείπνο με τις Παρα-καταθήκες, το 
προδοτι-κό φίλημα, την αυλή του Άννα και του 

Καϊά φα, το Πραιτώριον, τις κραυγές και τις κατά-
ρες του όχλου, μαζί με τον Πέτρο θα κλαύσω-με τις 
δικές μας προδο σίες και θα γονατίσω-με μπροστά 

στο Σταυρό 
2.Τα 90 χρόνια του 

Μαρίνου Γερουλάνου 
σ.145 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Απόδοση τιμής στον εορτασμό των 90 χρόνων του 
καθηγητού διεθνούς φήμης της Χ.Ε.Ε. Επετειακό – Βιογραφία  --- 

3.«Κοντά στη χήρα και 
το ορφανό» σ.145 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η νέα δραστηριότητα των Φ για τις χήρες και τα 
ορφανά, που σκοπό έχει την πολύ-πλευρη και 

ολόπλευ-ρη  συμπαράσταση 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Από δύο ειδήσεις 
σ.146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σύγκριση δύο ειδήσε ων. Για τους εξοπλι-σμούς και 
την καταδα πάνηση όλο και μεγα-λύτερων ποσών για 
το εκσυγχρονισμό τους και για τον αγώνα του αββά 
Πιέρ να στεγά-σει αστέγους, μεταπου λώντας υλικά 

που βρί σκουν στα σκουπίδια. Τα συμπεράσματα των 
αναγνωστών  

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

5.Οικογένεια του 1957 
σ.146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Ενημέρωση για την 44η ‘Γαλλική Κοινωνική 
Εβδομάδα’ στο Μπορντώ με θέμα ‘Οικογένεια του 

1957’ 

Ενημερωτικό – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  
--- 

6.Μια αξιόλογος 
προσφορά σ.146 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η έκδοση και κυκλοφορία του 3μηνιαίου περιοδικού 
του Εθνικού Συμβουλίου Κοινωνικής Προνοίας 

‘Κοινωνική Πρόνοια’. Κριτική  

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

7.Άρατε πύλας!... 
σ.147-148 

Αλέξανδρος 
Μωραϊτίδης  

1891 

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές Σελίδες 

Περιγραφή της ζωής του μπάρμπα-Κώστα, ο οποίος 
αφού ναυά-γησε πολλάκις στο μικρό λιμάνι του νη-

σιού, υποκρίνονταν με μεγάλη επιτυχία τον Άδη κατά 
την είσο δο του Επιταφίου εντός του ναού. Περι-

γραφή και όλης της περιφοράς του Επιτα-φίου και 
των συμβά-ντων της τελευταίας χρονιάς που ο μπ. Κ. 

υποκρίθηκε τον Άδη 

Εορταστικό  
 

1σκ: ένα καμπαναριό με 
καμπάνα που χτυπάει και 

δίπλα δυο κυπαρίσσια  

«Άρατε πύλας οι άρχο ντες υμών και επάρθη τε 
πύλαι αιώνιοι, και εισελεύσεται ο βασιλεύς της 
δόξης!»/«Τις έστιν ούτος ο βασιλεύς της δόξης;» 

«Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της 
δόξης»/«Δος μοι τούτον τον ξένον!» 

«Τον ήλιον κρύψαντα»/«ξένον Ιησούν και 
ωνειδισμένον...»/«ο Μονογενής Υιός...» 

8.Το μήνυμα των 
ταπεινών σ.147 Λ.  ...και ένα σχόλιο  

Η βίωση των Παθών του Κυρίου από τους ταπεινούς 
και απλούς ανθρώπους όλων των εποχών, με 

αντιπροσωπευτικό το Σκιαθίτικο πλήθος   

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Μορφές Μία... Δύο... 
ή Τρεις... αλλά η 

καρδιά μία σ.149-150 
Σωτ. Κροντήρη  Μορφές  

Αναφορά στις ευαγγελικές περικοπές που μιλούν για 
την Μαρία, την οποία η έρευνα δεν έχει καταλήξει για 

πόσα πρόσωπα αντιπροσωπεύει  

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό (ερμηνεία)  
1φ: «Οι τρεις Μαρίες» 

Απόσπασμα από πίνακα 
του Γκρέκο 

‘όρθρου βαθέος’ 
‘Ηγέρθη ο Κύριος’ 

‘αφέονται αι αμαρτίαι αυτής αι πολλαί, ότι 
ηγάπησε πολύ’ 

‘Μαρία... Διδάσκαλε...’ 

10.Μεγάλη Βδομάδα 
σ.150 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Περιήγηση σε κάθε ια από τις μέρες της Μ. 

Εβδομάδας και τα γεγονότα που συμβαίνουν  
Θεολογικό – Πνευματικής 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
«Την απαρχή Παθών»/«πέντε φρόνιμες και για τις 

πέντε ανόητες παρθένες»/«της αλειψάσης 
γυναικός»/«μετανοίας στεναγμοί»/«Δείπνος 
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Μυστικός κι η θεϊκή ταπεινωσύνη στο Νιπτήρα» 
«Η προδοσία του μαθητή και φίλου, ο Πέτρος, ο 
Πιλάτος, το πραιτώριο»/«Σήμερον κρεμάται επί 

ξύλου...»/«ω γλυκύ μου έαρ...» 
11.Οι πρώτες ύλες για 
μια ολόκληρη ζωή – Η 
κληρονομικότης και τα 

παιδιά μας  
σ.151-153 

Αγλαΐα Μπίμπη Γύρω στο παιδί  
Μελέτη για το πόσο τα γονίδια και τα χρωμοσώματα 
καθορίζουν τη ζωή και την εξέλιξη ενός παιδιού και 

πόση ευθύνη έχει γι’ αυτό το περιβάλλον του  
Ιατρο-παιδαγωγικά  --- 

12.Στα Κάστρα της 
αγάπης – Στο 

Λεπροκομείο Σάμου 
«Άγιοι Ανάργυροι» 

σ.154-155 

Α. Σεβαστιανός  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Εντυπώσεις από την επίσκεψη στο λεπροκομείο 
Σάμου. Ξενάγηση στους χώρους και γνωριμία με τους 
ανθρώπους και τη ζωή τους, την τόσο διαφορετική από 

άλλα λεπροκομεία, γιατί βασιλεύει η χριστιανική 
αγάπη και συμπαράσταση και από τους ανθρώπους 

του νησιού 

Κοινωνική πρόνοια 
 

1φ: «Γενική άποψις του 
Λεπροκομείου » 

Αγιογραφική θεμελίωση  

13.Εγωιστική και 
Κοινωνική Αγωγή 

σ.156 

E. Mounier 
 

Περιληπτική 
απόδοσις: Ηλία 

Δημητρά  

Γύρω στο παιδί – 
Αποσπάσματα 

«...ραδιοφωνικές ομι λίες του φιλοσόφου & ψυχολόγου 
στο Ρ/Σ Παρισίων, που αποτε-λούν εκλαΐκευση του 

βιβλίου του “Traité du Caractère” –   
Η σωστή κοινωνικοποί ηση του παιδιού ή τα λάθη στη 
διαπαιδαγώ γησή, καθορίζουν τη μετέπειτα κοινωνική 

συμπεριφορά του 

Ψυχο- παιδαγωγικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(στροφή της ψυχολογίας, της φιλοσοφίας και της 

παιδαγωγικής προς το Συνάνθρωπο και τον 
Αλτρουισμό) 

14.Ταξειδιωτικές 
εντυπώσεις από ένα 
Πάσχα στην Πόλη  

σ.157-161 

Μαριάννα 
Γεωργαντή  

Τόποι Τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση στην Πό-λη, πριν από τα γεγο-νότα του ’55 
– Φανάρι /Αγιά Σοφιά/ Τείχη/ Μονή της Χώρας/ 

Παναγία Βλαχερνών/ Πέραν/Καπαλί 
Τσαρσί/Πριγκιπόνησα: Πρώτη/Αντιγόνη/ Χάλκη/ 

Πρίγκιπος  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό–
Εορταστικό  

2φ: εξ. άποψη της Αγ. 
Σοφιάς με τους μιναρέδες 
και πανοραμική άποψη 

του Βοσπόρου, όπου 
φαίνεται το Ντολμά-

Μπαχτσέ 

«Χριστός Ανέστη» 
 

«Οψίας δε γενομένης...» 
 

«άνω σχώμεν τας καρδίας...» 
 

15.Μόνος σ.161 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Η μοναξιά του Χρι-στού στο μαρτύριο ση-ματοδοτεί τη 
μοναξιά του κάθε ανθρώπου στο δικό του πόνο με 

μόνο συμμέτοχό του το Θεό, ο οποίος ορί-ζει τόσο την 
Μεγ. Πα-ρασκευή του καθενός μας όσο και την 

Αναστάσιμη μέρα του! 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Το Ραδιόφωνο και 
οι άλλες τέχνες  

σ.162-163 

Αλέξης 
Ζακυθηνός  Διάφορα άρθρα  Η δυνατότητα συμβολής του ραδιοφώνου στον 

πολιτισμό  
Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό --- 

17.Οδηγός για την 
ευτυχία στη ζωή είναι 

τα δικά μας λάθη  
σ. 163 

Διασκευή: Ελένη 
Κ. Σταθοπούλου Διάφορα άρθρα  

«Ένας κανόνας... η αποτυχία/Λιποψύ-χισμα στο 
αντίκρυ-σμα της ζωής/Δεν είμαστε η εξαίρε-σις/Η 
σελίδα με τα ανεκτέλεστα «πρέ-πει»/πώς να απότυ-

γχάνουμε «έξυπνα» /Σκεύη οστράκινα κρατούν κάτι το 
υπέροχο και θείο» 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  «σκεύη οστράκινα κρατούν κάτι το υπέροχο και 
θείο» 

18.Ανταποκρίσεις από 
το Εξωτερικό  
Α΄ Γερμανία,  

Β΄ Γαλλία: Vercheney 
σ.164-166 

Maurice Moyal 
Διασκευή: Όλγα 

Κοσμίδου 

Ανταποκρίσεις από το 
Εξωτερικό  

Εντυπώσεις από την κοινωνική πρόνοια στη Δ. 
Γερμανία και το αξιοθαύμαστο έργο ενός Γάλλου που 

περιμάζεψε τα ορφανά του πολέμου κι έφτιαξε γι’ 
αυτά ‘Το σπίτι του Φωτός’, λαμπρό παράδειγμα της 
αναμόρφωσης του κόσμου από έναν άνθρωπο με 

πίστη 

Διδακτικό –Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό – 

Κοινωνική πρόνοια 
5σκ: αξιοθέατα 

χαρακτηριστικά από 
μεγάλες πόλεις του 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(Φροντίδα για τα παιδιά, τα ορφανά, τη νεολαία, 

τους εργαζόμενους, τους γέρους, τους αρρώστους, 
τους ξένους) 

120ο Ψαλμ: ‘Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, 
όθεν ήξει η βοήθειά μου’ 
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κόσμου και δύο χελιδόνια 

που πετούν  
19.Γρηγόριος 
Β΄Πατριάρχης 

Κων/πόλεως ο Κύπριος 
σ.167-168 

Παναγ. Γ. 
Νικολόπουλος Μορφές  Βιογραφία του Πατριάρχη  Βιογραφικό – Ιστορικό – 

Επιμορφωτικό  --- 

20. --- σ.167 Γρηγόριος ο 
Κύπριος  

Αποσπάσματα: «Εκ 
του «Διηγήσεως 

μερικής λόγος τα καθ’ 
εαυτόν περιέχων» 

Γρηγορίου του 
Κυπρίου» 

Ένα μικρό απόσπα-σμα της αυτοβιογρα-φίας του, 
όπου εξηγεί τον πόθο του να σπου δάσει, τα 

οικογενεια-κά επεισόδια και εμ-πόδια που είχε και τε-
λικά η οριστική από-φασή του να εγκατα-λείψει 
κρυφά το σπίτι για να ακολουθήσει σπουδές στη 

Νίκαια  

Αυτοβιογραφία – 
Διδακτικό  --- 

21.Η Τζένυ σ.168-171 Νίκος Αρβανίτης  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η πλούσια μοναχοκό-ρη Αθηναίων αστών, που δεν 
δίνει ποτέ ελεημοσύνη και τρέ-φει το σκύλο της με τα 
καλύτερα φαγητά, συνέρχεται και ξεσπά σε δάκρυα 

μετανοίας όταν Μ. Πέμπτη αντι-κρίζει τον Εσταυρωμέ-
νο και Τον ταυτίζει με το φτωχό και κλαμένο παιδί 

που συνάντησε στο δρόμο!  

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(στο πρόσωπο του Εσταυρωμένου όλοι οι φτωχοί 
και ταπεινοί της γης που σταυρώνονται από την 

απληστία και την ασπλαχνία των πλουσίων) 

22.Κάτι για το πρωινό 
σας σ.172 Paul Mayer  Διάφορα άρθρα  

Συμβουλές για το απα ραίτητο του πρωινού γεύματος 
αλλά και για μια σωστή περιε-κτικότητα σε ό,τι πραγ 
ματικά χρειάζεται ο οργανισμός για να ξεκινήσει τη 

μέρα του  

Ιατρικά  --- 

23.Συνάντησις εις 
Εμμαούς 

Από την Ευαγγελική 
διήγηση σ.173-174 

Διασκευή: Μαρία 
Ζαχαρίου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η Ευαγγελική διήγηση δοσμένη σαν μια ιστορία, με 
έμφαση στο μήνυμα που αφορά τους χριστιανούς 

όλων των αιώνων  

Πνευματικής οικοδομής – 
Ερμηνευτικό  

1φ: «Εις Εμμαούς. 
Απόσπασμα από πίνακα 

του Rembrant» 

«Λάβετε φάγετε» 
«Μείνε μαζί μας Κύριε» 

«Μεθ’ υμών ειμί μέχρι συντελείας του Αιώνος» 

24.Τι συμβαίνει με την 
προσευχή; σ.175 

Από το Αγγλικό: 
Σεμίραμις Σ. 
Κουτελάκη 

Διάφορα άρθρα  

Η προσευχή˙ σε ώρες δύσκολες, για τους εχθρούς, για 
τους φί-λους, για όσους βρί-σκονται σε ανάγκη. Η 

ενεργοποίηση της βούλησης, η κάθαρση από τα πάθη, 
ο δυνα-μικός χαρακτήρας της προσευχής, η επιρροή 

της στη ζωή των άλλων 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Η Γραφή λέγει: Ο Κύριος μετέβαλλε τη δυστυχία 
του Ιώβ, όταν προσηύχετο για τους συνανθρώπους 

του» 

25.Αρτούρο Τοσκανίνι 
σ.176-177 Κ.Χ. Μορφές  

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του μαέστρου 
Τοσκανίνι, αναφορά στη ζωή, το έργο του κα την 

προσφορά του στη μουσική   

Βιογραφία  
 

2φ: ο Τοσκανίνι και τα 
χέρια ενός μαέστρου που 

διευθύνει 

--- 

26.Πάσχα σ.177 Τούλα 
Αθανασιάδου  Διάφορα άρθρα  

Η πραγματική βίωση του Πάσχα αποτελεί σταθμό 
μέσα στη ζωή και το χρόνο. Σύνδεση του μηνύματος 
του με το μαρτύριο των Κυπρίων και ελπίδα για την 

απελευθέρωσή  

Εορταστικό – 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Παντρεύεται ο 
Πρόεδρος... σ.178-179 Πην. Ακρίτα  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ο πρόεδρος αποφασίζει να παντρευτεί μια κοπέλα 
που πριν χρόνια σε μια έφοδο των ανταρτών στο 
χωριό, την πήρανε μαζί τους για 3 μέρες, την 

ατιμάσανε και την άφησαν να επιστρέψει. Όλη η 
οικογένειά της πήρε βαριά την προσβολή και η ίδια 
ήταν ζωντανή-νεκρή. Ο γάμος της ήταν Ανάσταση για 
την ίδια και τον πατέρα της και μέγα σκάνδαλο για τη 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού   

 
1σκ: γαμπρός, νύφη και 
κουμπάρος μπροστά σ’ 
έναν ιερέα που τελεί το 

μυστήριο 

--- 
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μικρή κοινωνία του χωριού   

28.Σελίδες από τη ζωή 
μου  

σ.179 
ΡΟΔΗ Σελίδες από τη ζωή 

μου  
Η αναγνώριση της αξίας και η απόλαυση της 

μουσικής και διαβάσματος Διδακτικό  --- 

29.Οι τελευταίες μέρες 
πάνω στη γη  
σ.180-181 

Hezel Beck 
Andre Διάφορα άρθρα  

Αυτοβιογραφικό άρ-θρο της συζύγου ενός καθηγητή-
γεωπόνου στο πανεπιστήμιο της Αϊόβα, η οποία δια-

γνώστηκε με καρκίνο παγκρέατος στα 42 της και 
περιγράφει τη ζωή και τις σκέψεις της κατά την 

αναμονή του θανάτου  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Διδακτικό  
--- 

30.Δέκα εντολές για να 
ξαναβρήτε την ψυχική 

σας γαλήνη σ.181 
--- Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  
Πρακτικές και πνευματικές συμβουλές για καλύτερη 

ζωή  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

31.Επιλογή 
Ψυχαγωγικού Υλικού  

σ.182-185 
Ήβη Ακριβού  Διάφορα άρθρα  

«Η εργασία αυτή είχε σκοπό να καταγράψη τα φιλμς 
και τους δί-σκους που αναφέρο-νται μέσα στα τεύχη 
της “Pedagogie” των ετών 1952, 53, 54... και 55. Τα 
περισσό-τερα των έργων αυτών είχαν προβληθή σε 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου» 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

32.Ο 1ος χρόνος του 
παιδιού σας: τι να 

περιμένετε μήνα με 
μήνα σ.186-187 

--- Γύρω στο παιδί  Τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού κατά τον πρώτο 
χρόνο της ζωής του, δοσμένα σε 12 σκίτσα  

Ιατρο-παιδαγωγικό  
12σκ. ικανότητες που ανα 
πτύσσει το παιδί ανά μήνα 

--- 

33.Ένα παιδί που 
μεγάλωσε σε τροφό 

σ.188-189 

Mme Giabicani - 
Teysépre Γύρω στο παιδί  

«Μια συζήτησις στην “Ecole des Parents” του 
Παρισιού, σε ειδι-κό κύκλο διευθυνόμε-νο από την 

Mme Gia-bicani – Teysépre, an cient chef de 
Clinique de la Faculté de Médecine de Paris» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

34.Ο Εσταυρωμένος 
του Ρίο-Γιανέϊρο σ.189 Ε. Μανιάτη Ποίηση  Περιγραφή του αγάλματος της πόλης και των σκέψεων 

που πιθανόν κάνει Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

35.Μουσική – 
Αίθουσες – Άνθρωποι 

Β΄ 
Η Διάσωση ενός 

παρελθόντος σ.190-91 

Κ. 
Χαραλαμπίδης  

Μουσικά θέματα – 
Γύρω στη μουσική  

Η εμμονή του Γερμανικού λαού να διατηρήσει, να 
καλλιεργήσει και να μεταδώσει στις νέες γενιές ό,τι 

πιο όμορφο, εκλεκτό και εκλεπτυσμένο δημιούργησε 
στο πέρασμα των αιώνων ο λαός αυτός, συντελεί στην 
μεταπολεμική άνθιση και στο πλήθος των θαυμαστών 
επιτευγμάτων, που επιδεικνύει σε όλους τους τομείς. 

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού – 
Διδακτικό – 

Επιμορφωτικό  

--- 

36.Η Ελληνική 
Κεραμουργία και η 
έκθεση του Πάνου 
Βαλσαμάκη σ.191 

Α.Δ.Ζ. Από την καλλιτεχνική 
κίνηση – Εικαστικά  

Η αρχαία ελληνική τέχνη της κεραμικής, το πενιχρό 
παρόν της, σε επίπεδο κρατικό και οι αξιόλογες 

ατομικές προσπάθειες με έμφαση στην εργασία και τις 
εκθέσεις του Βαλσαμάκη 

Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό  --- 

37.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 

Μια Ελληνίδα 
από τον 

Όλυμπον της 
Κύπρου 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Κύπρια αναγνώστρια εκφράζει τις ευχαριστίες της για 
την έκδοση του ΚτΕ και νοιώθει τιμή για την 

καταγωγή της  
Πατριωτικό  --- 

38. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; σ.192 

Ξενητεμένη 
Ελληνοπούλα  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Ευχές για τον ΚτΕ και για την απελευθέρωση της 
Κύπρου  Πατριωτικό  --- 

39. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια νέα εκφράζει τον πόνο της για την άσχημη 
οικογενειακή ατμόσφαιρα στην οποία ζει καθώς οι 

γονείς της είναι σε διαρκή πόλεμο και τα παιδιά δεν 
μπορούν να αναπτυχθούν ομαλά 

Ποιμαντική ψυχολογία  --- 
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5ο (39) Τεύχος – Μάιος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Τι θα κερδίσουν; 

σ.193 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την απαγόρευση της κυκλοφορίας του ΚτΕ 
στην Κύπρο Ενημερωτικό – Πατριωτικό --- 

2.Μπροστά σε μια 
επανάστασι σ.193 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Διευκρίνιση για τις νέ-ες παιδαγωγικές μεθό δους που 
προσπαθεί να διαδώσει ο ΚτΕ και για τα αποτελέσματα 

που περιμένουν  
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

3.Για να έχωμε 
φωτισμένες μητέρες  

σ.193 
Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
«...Για να έχωμε φωτισμένες μητέρες! Να ποια είναι η 

κυρία φροντίς του περιοδικού.» Ενημερωτικό -Παιδαγωγικό  --- 

4.«Οργανισμοί 
Κοινωνικών Εργάτιδων» 

σ.193-194 
Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Το παράδειγμα της Γαλλίας με τους ‘Οργανισμούς 

οικογενειακών εργατίδων’ Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Ελπιδοφόρες 
ειδήσεις σ.194 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ένας πλούσιος Αμερι-κανός στα χνάρια του Σβάιτσερ 
Τελείωσε την ιατρική, που είχε ε-γκαταλείψει και ίδρυ-

σε νοσοκομείο στη ζού γκλα της Αϊτής, μαζί με τη 
γυναίκα του  

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Κυριακή σ.194 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Η έλλειψη του Κυρια-κάτικου εκκλησια-σμού είναι σαν 
έλλει-ψη και άγνοια του ήλι ου από τη ζωή μας. Στην 
ουσία είναι απου σία του νοητού Ηλίου, του Χριστού, 

του Φω-τός του αληθινού... 

Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 

7.Κεραμεικός – 
Δίπυλον  

Η νεκρόπολις των 
Αθηνών και η 

μνημειώδης είσοδος 
της αρχαίας πόλεως 

σ.195-198 

Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Κεραμεικού, 
στο μουσείο του και στην ιστορία του  

Επιμορφωτικό  
4φ: «Ο Ταύρος του Κ επί του τάφου του 

Διονυσί ου», «Το ανάγλυφο με την Ηγησώ 
του Προξέ-νου», «Άποψις των ανα-
σκαφών του Κ», «Το επιτύμβιο της 

Δήμητρος και της Παμφίλης» 

--- 

8.Η τακτική μου με τα 
μικρά παιδιά σ.198-

199 
F. S. Heard Γύρω στο παιδί  

Οι παιχνιδιάρικοι και «διπλωματικοί» τρόποι που 
χρησιμοποιεί η σ, για να τα βγάλει πέρα με τις 
απορίες, τις α-νησυχίες, την περιέρ-γεια και τη 

ζωηράδα της μικρής των 3 ετών 

Παιδαγωγικό  --- 

9.Γνωριμία με τη 
ζωγραφική σ.200-202  Κ.Γ.Ξ. Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  

Η γεωμετρική διάσταση της αρχαίας Ελληνικής 
ζωγραφικής και γλυπτικής που πέρασε και στη 

Βυζαντινή αγιογραφία και καταφέρνει να αποδώσει τις 
μορφές και το μήνυμα τους με άλλο βάθος 

Επιμορφωτικό  
 

3φ: ανάγλυφο.: «Αθηνά Συλλογισμένη, 
Εθνικό Μουσείο Αθηνών»/ ψηφιδωτό: 

«Αγ. Ιω. Πρόδρομος, απόσπασμα από τη 
‘Δέησι’ της Αγ. Σοφίας Κων/πόλεως, 

ιβ΄αι.»/ 
 τοιχογραφία: »Οι δίκαιοι από την 
Ανάστασι, Μονή της Χώρας, ιδ΄αι.»  

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ...» 
 

«εκ του κόσμου τούτου» 

10.Η ανθρώπινη 
συμβίωση – Ηθική, 
Δίκαιον, Εθιμοτυπία 

σ.203-204 

Σάσα Μόσχου  Διάφορα άρθρα  Οι κανόνες εύρυθμης λειτουργίας που διέπουν την 
ανθρώπινη κοινωνία 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής  

*«ου φονεύσεις» 
*«ου μισήσεις» 

*Παύλος: «ου μόνον διά την 
οργήν αλλά διά την συνείδησιν» 

11.Επίσκεψις και 
Βοήθεια στον πονεμένο 

άνθρωπο σ.205-208 
Εύα Πολιτάκου 

Προσκλητήριο 
Εργασίας – 

Κοινωνικά θέματα – 

Πρακτικές συμβουλές και καθοδήγηση των 
επισκεπτριών στο έργο τους, ώστε να αποφύγουν 

παγίδες κατά την εξακρίβωση  και να είναι η βοήθειά 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 
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Κοινωνική πρόνοια τους ουσιαστική. 

12.Το Σκυλάκι σ.209-
210 

Στέφανος Δάφνης  
1932 

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές 

Σελίδες 

Η ιστορία του τούρκι-κου εγκαταλελειμμέ-νου τζαμιού 
που στον τρούλο του φύτρωναν ‘σκυλάκια’ που θαύμα 
ζαν οι τουρίστες & έκο βαν τα παιδιά για τον Επιτάφιο. 
Η μορφή του, μοιάζει με νεκρο-κεφαλή & από μέσα 

της βγαίνει νέα ζωή! 

Διδακτικό – Αλληγορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

(«... σκορπίστε το σπόρο επί 
τόπου στις αλέες, ‘στα πεταχτά’, 

όπως ο καλός Σπορεύς του 
Ευαγγελίου...») 

13.Μαγιάτικη 
Φιλοσοφία! σ.209 Λ. ...Και ένα σχόλιο Σχολιασμός του κειμένου και το μήνυμά του  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

14.Μόνα τους τα 
παιδιά θα μάθουν τις 

συνήθειες της υγιεινής! 
σ.210-212 

Frances Freer 
Selden Γύρω στο παιδί  Η εκμάθηση των μικρών παιδιών στη χρήση της 

τουαλέτας 

Ιατρο-παιδαγωγικό 
 

1σκ: ένα παιδάκι κάθεται στο γιογιό του  
--- 

15.Γυναικεία 
Κοινωνικά 

Επαγγέλματα στην 
Ελλάδα σ.213-218 

Κ. Καλογήρου  Ψυχολογία της 
γυναικός  

Επαγγελματικός προσανατολισμός: δίνονται μια σειρά 
από γυναικεία κοινω-νικά επαγγέλματα, τα προσόντα 

που απαι-τούνται, οι τομείς δράσης τους και που 
παρέχονται οι ανάλογες σπουδές:  

Αδελφή νοσοκόμος, Κοινωνική λειτουργός, 
Επισκέπτρια αδελφή, Μαία, Νηπιαγωγός, 

Διδασκάλισσα Οικοκυρικής, Διδασκ. προβληματικών 
παιδιών 

Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: 
προσφορά στο συνάνθρωπο 

16.Κατρίνα Α΄ σ.219-
222 

Sally Salminen 
Διασκευή: Εύφη 

Καρδαρά  

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Ο γάμος της Κ & του Γ. Η μετοίκιση στην καλύβα του. 
Αναγκάζε ται να ξενοδουλεύει & ο Γ λείπει στα καράβι-
α. Μεγαλώνει μόνη της το παιδί. Η συμπεριφορά της 

και η γέννηση του παιδιού έχουν ευεργετική επίδραση 
στον άστο χαρακτήρα του άντρα της 

Διδακτικό – Κοινωνικού προβληματισμού  
 

1σκ: μια κοπέλα με φουστάνι και καπέλο 
εποχής, κρατάει στ χέρι της ένα τρουβά 
και κοιτάζει ένα ξύλινο σπίτι στο βάθος 

του δρόμου 

--- 

17.Ξέρετε να πολεμάτε 
με τη μοναξιά σας;  

σ.222-223 

Διασκευή:  
Αγλαΐα Μπίμπη 

Διάφορα άρθρα – 
Ψυχολογία  

Το κοινό ανθρώπινο πρόβλημα-ασθένεια της μοναξιάς. 
Τα είδη της, οι τρόποι αντιμετωπίσεως της και οι 

πνευματικοί καρποί που μας χαρίζει αν την 
διαχειριστούμε καλά 

Πνευματικής οικοδομής – Ψυχολογία  

*...προτροπή του Απ. Παύλου: 
«ευχάριστοι γίγνεσθε» 

 
*«Ο παροιμιαστής ομιλεί για τον 

Θεό ως τον επιστηθιώτερον 
παντός αδελφού» 

 
*«Εγώ ειμί μεθ’ υμών, πάσας τας 

ημέρας της ζωής υμών» 
18.Σελίδες από τη ζωή 

μου  
σ.224 

ΡΟΔΗ  
Σελίδες από τη ζωή 

μου – Διάφορα 
άρθρα 

Η ανανέωση της φύσης και η πνευματική ανανέωση του 
ανθρώπου  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Σκέψεις... σ.224 Gabr. Mistral  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η καρποφορία των ευλογιών του Θεού στη ζωή των 
ανθρώπων Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Ο ρόλος των γονέων 
εις την κοινωνική 
προσαρμογή του 

παιδιού σ.225-229 

Hélène Gratiot – 
Alphandéry 

 
Chef de traveaux a 
l’ école des Hautes-

Études, Paris 

Γύρω στο παιδί  Σε τι συνίσταται η προσαρμογή και μελέτη των 
συνθηκών με τις οποίες αυτή επιτυγχάνεται Ψυχο-παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
υποταγή στις κοινωνικές 

συνθήκες και στις αρχές και 
εξουσίες, αλλά και αντίσταση ή 
θαρραλέα άρνηση τους όταν οι 

περιστάσεις το απαιτούν  
21.Αδελφούλες σ.229 Αμαλία Δεδότση  Ποίηση  Νοσταλγία για τις παλιές, παιδικές, αδελφικές φίλες.  --- 
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Πού να βρίσκονται και ποιο δρόμο να ’χουν άραγε 

διαβεί! 

22.Γιατρός δεν 
γίνομαι! σ.230-232 Π. Ακρίτα  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Πατέρας και γιος ερί-ζουν για το ιατρικό μέλλον του 
γιου, ο ο-ποίος δεν θέλει να α-κολουθήσει την οικο 

γενειακή παράδοση. Γράφεται στην Ιατρική αλλά δεν 
ασχολείται μέχρι που ο πατέρας τον επισκέπτεται απρό 
οπτα και βλέπει ξεκά θαρα την αλήθεια της ζωής του. 

Στον τελευ ταίο καυγά ο πατέρας υποχωρεί στην 
επιμονή του νέου 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένας νεαρός όρθιος με το χέρι 
κατεβασμένο πάνω στο γραφείο, ενός 
ηλικιωμένου άνδρα, που τον κοιτά με 

ορθάνοιχτα μάτια όλο έκπληξη. Πίσω του 
κρεμασμένο το κάδρο ενός άλλου άνδρα. 

Τρεις γενιές στο ίδιο σκίτσο 

--- 

23.Ο ευτυχισμένος 
πρίγκηψ σ.232-235 

Oscar Wilde 
Μετάφρασις από το 

πρωτότυπο: 
Ι.Ν.Σπανίδης 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Το ολόχρυσο άγαλμα του ευτυχισμένου πρίγκιπα, δίνει 
εντολές σ’ ένα χελιδόνι να μοιράσει στους φτωχούς ένα-
ένα τα πετράδια του και φύλλο-φύλλο το χρυσάφι του 

Διδακτικό  
 

1σκ: το ολόσωμο άγαλμα ενός πρίγκιπα 
με τη στρατιωτική του φορεσιά, ενώ γύρω 

του πετάνε χελιδόνια και στο βάθος 
φαίνεται ένα σπίτι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Η Αντωνίτσα μας 
σ.236 Δ. Κόντη  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η άγνοια του σ για το δράμα της Α που ήταν παράλυτη 
και φυματι-κή και ζούσε στο ίδιο σανατόριο! Η βαρύτε-

ρη δυστυχία του πλησίον 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
συμμετοχή στον πόνο του 

πλησίον 

25.Τι πρέπει να ξέρετε 
για τα πειράγματα 

σ.237-239 

Διασκευή: Β. 
Σμυρλή 

Γύρω στο παιδί – 
Πρακτικά θέματα 

παιδαγωγικής  

Οι μορφές και τα είδη των πειραγμάτων. Πότε το 
πείραγμα θεωρείται υγιές και ευχάριστο και πότε 

πρέπει να προκαλεί την προσοχή και την παρέμβαση 
του ενηλίκου 

Παιδαγωγικό  --- 

26.Η Παιδεία στο 
Μαρόκο σ.240 Άννα Ψαρούδα Ανταποκρίσεις από 

το εξωτερικό 

«... η θλιβερή κατάστα σι εις την οποία βρί-σκεται η 
μόρφωσι των παιδιών αλλά και των μεγάλων στο 

Μαρόκο» 
Ενημερωτικό  --- 

27. --- σ.240 --- Γελοιογραφίες  
1: 5 πιτσιρικάδες ανεβαίνουν σε μια ζυγαριά για να 
κάνουν τη διαίρεση 100:5=20 και 2: ένα μωρό στην 

κούνια, απαντάει στο τηλέφωνο! 
Χιούμορ  --- 
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6ο (40) Τεύχος – Ιούνιος 1957 
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1.Εξετάσεις σ.241 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για το θεσμό των εξετάσεων, που ό-λα κρίνονται από μια 
στιγμή & από την υπο κειμενική κρίση των ε ξεταστών. Η 

σπουδαιό τητα του ήρεμου ψυ χολογικού κλίματος  
Παιδαγωγικό  --- 

2.Καλοκαίρι σ.241 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Οι ευκαιρίες που προ σφέρουν οι καλοκαιρι νές διακοπές για σύσ 
φιξη οικογενειακών δεσμών και άνοιγμα πνευματικών οριζό-ντων, 

ώστε να είναι γό νιμες και αποδοτικές 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό  --- 

3. Απ’ ό,τι βλέπομε 
σ.241 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για την απρε-πή κοινωνική συμπερι φορά νέων κοριτσιών 
σε λεωφορείο, αλλά εί ναι γενιά με εξαιρετικές ικανότητες και 

δυνατότητες που δεν πρέπει να τις αφήσει αναξιοποίητες 

Διδακτικό – Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό  --- 

4. ...και τι ζητάμε  
σ.241-242 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Η παραπάνω και οι αντίστοιχες εκδηλώσεις, αποδείξεις ελλιπούς 
διαπαιδαγώγησης  

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

5. Για να συγκρίνωμε 
σ.242 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Εφαρμογή κοινωνικών θεσμών και λειτουργία κοινωνικών 
ιδρυμάτων σε Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, ως παραδείγματα προς 

μίμηση 

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6.Ταξειδεύοντας  
σ.242 Τούλα Αθανασίου  Αποσπάσματα  

Εικόνες από την Ελληνική ύπαιθρο και το μεγαλείο των ναών σε 
σύγκριση με τα χαμόσπιτα, που δηλώνει τη βαθειά πίστη και 

θρησκευτικότητα του Έλληνα 
Πνευματικής οικοδομής  --- 

7.Γνωριμία με τη 
ζωγραφική Β΄ σ.243-

245 
Κ.Γ. Ξυνόπουλος  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Εικαστικά  

Συνέχεια της αναλύσεως των στοιχείων της μορφής της 
Βυζαντινής τέχνης. Ο τόνος. 

Επιμορφωτικό 
 

3φ: «Πορτραίτο από το Φαγιούμ της 
Αιγύπτου, 2ος αι μ.Χ.», «Η Κοίμησις της 
Θεοτόκου, απόσπασμα από τοιχογραφία 
της μονής της Λαύρας του Αγ. Όρους, 
Θεοφάνης ο Κρης ιστ΄αι», «Ο Αναστάς, 
από τοιχογραφία της Αναστάσεως της 

Μονής της Χώρας ιδ΄αι» 

--- 

8. --- σ.245 Δ. Σολωμός  

Ποίηση  
Από την 
Ελληνίδα 
Μητέρα 

Η σπουδαιότητα της ψυχής έναντι όλων των υλικών ανέσεων  Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Ένα κήρυγμα Αγάπης 
σ.246-247 Abbé Pierre Διάφορα άρθρα  

«...μέρος μιας σειράς κηρυγμάτων... από το Ραδιόφωνο και την 
Τηλεόρασι... γενικό τίτλο ‘Προλεγόμενα του πολιτισμού’ με 
ειδικώτερη έρευνα των θεμάτων της πείνας, της υγείας, της 
κατοικίας, της εργασίας και της μορφώσεως των συγχρόνων 

ανθρώπων που δυστυχούν και υποφέρουν.» 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Πάτερ Ντυβάλ: ο 
τραγουδιστής της 

αγάπης σ.247 

Διασκευή: 
Ευτυχία Διαμαντή Μορφές  Ο πάτερ Ντ. που τα ιεραποστολικά του κονσέρτα τον έκαναν 

διάσημο μέσα σ’ ένα χρόνο. Η ιδιαιτερότητα της ιεραποστολής του Πνευματικής οικοδομής – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Στέλλα Αντωνιάδου 
σ.248 Στεφ. Βασιλειάδης  

Μορφές της 
Ελληνικής 
Επαρχίας  

Σύντομο αφιέρωμα στη μνήμη της Σ.Α. που υπήρξε η μάνα της 
Δράμας, και πέθανε πριν από ένα χρόνο. Οι αρετές της. 

Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1φ: η Σ.Α. 
Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Σαμοθράκη σ.249-
250 

Ίων Δραγούμης 
1909  

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές 

Σελίδες 

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις από το ταξίδι του στη Σαμοθράκη.  
Το νησί που το ζώνει η θάλασσα κι από τη μια φαίνεται να το 
περιορίζει κι από την άλλη όμως του ανοίγει, του προσφέρει 

δρόμους διάπλατους για άλλους κόσμους. 

Διδακτικό – Πατριωτικό  --- 
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13.Η ψυχή του τοπίου 

σ.249 Λ.  ...Και ένα μικρό 
σχόλιο Το νόημα του κειμένου, το μήνυμά του για μας Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό – 

Επιμορφωτικό  --- 

14.Ο Σολωμός και το 
21 σ.250-252 Ζωή Μουρούτη Λογοτεχνία  Ο τρόπος με τον οποίο ο Σ παρουσίασε το ’21 και τα 

κατορθώματα των αγωνιστών του  
Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό – 
Επιμορφωτικό – Ιστορικό – Πατριωτικό   

Ησαΐας: «Εξεγείρου Σιών, 
ένδυσαι την ισχύν σου 

Σιών» 

15.Προβλήματα της 
συγχρόνου οικογενείας  

Α΄-Β΄  
σ.253-255 

Αντιγόνη 
Μπακοπούλου 
και Ευαγγελία 

Κοτζιά 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

«... εκθέσεις δύο κυριών, αι οποίαι είναι χαρακτηριστικές και 
εκφράζουν τας απόψεις δύο ελληνίδων μητέρων... εκφράζουν 

ωρισμένες μόνον απόψεις και τις παρουσιάζομε σαν αφορμή προς 
συζήτησιν αυτού του βασικού θέματος... απαιτεί πολλή προσοχή 

και μελέτη.» 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Κοινωνική πρόνοια --- 

16.Μέθοδοι Αγωγής εις 
τον Παιδικόν Κήπον  

σ.256-259 

Jeanne 
Figuemont  Γύρω στο παιδί  

«Οι Π.Κ. μπορούν να παρουσιάζουν καταφα νείς διαφορές αναλό-
γως των χρησιμοποιου μένων μεθόδων. Θα μελετήσωμε τας μεθό-

δους σε ό,τι πιο χαρα κτηριστικόν παρουσιά ζουν» Froebel, 
Montessori, Decroly 

Παιδαγωγικό  --- 

17.Η γυναίκα στο 
αρχαίο και σύγχρονο 
Δίκαιο... σ.259-260 

Βλ. Σαμαρτζής  Ψυχολογία της 
γυναικός  

Σύντομη παρουσίαση κάποιων διατάξεων του Ρωμαϊκού Δικαίου 
που αφορούν τις γυναίκες και σύγκρισή τους με αντίστοιχες του 
σημερινού, χωρίς να έχει εξαλειφθεί η μειονεκτική αντιμετώπιση 

της γυναίκας από το νομοθέτη 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό  --- 

18.Η άλλη μου φωνή 
σ.261-262 Risë Stevens Μορφές  

Αυτοβιογραφία της καλλιτέχνιδος όπου εστιάζει κυρίως στα 
περιστατικά της εύρεσης της πίστης μέσα της και στο πόσο τη 

στήριξε αυτή η πίστη στα δύσκολα γεγονότα της ζωής της 

Βιογραφία – Διδακτικό 
 

2φ: η R.S. όπως εμφανί-στηκε στο 
Φεστιβάλ Αθηνών στο ρόλο του Ορφέως 
στην ομώνυμη όπερα του Cluck και η  

R.S. με τον μικρό γιο της Νίκυ κάτω από 
την Ακρόπολη 

«Αγάπα τον πλησίον σου» 
 

«Τω τύπτοντί σε επί την 
σιαγώνα πάρεχε και την 

άλλην» 

19.Μια αξιοθαύμαστη 
προσπάθεια –  

ένα θαύμα 
αλληλεγγύης και 
συμπαραστάσεως  

σ.263-264 

Διασκευή εκ του 
Γαλλικού: ΑΝ. Ν. 

Κονταράτου  

Κοινωνική 
πρόνοια  

Η συνεργασία του Αβ-βά Πιέρ με μια δεσποι νίδα που της 
ανέθεσε το μεγάλωμα ορφανών & εγκαταλελειμμένων παιδιών και 

τους πρό-σφερε οικογενειακή θαλπωρή   
Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Κατρίνα Β΄ σ.265-
268 

Sally Salminen 
Διασκευή: Εύφη 

Καρδαρά  

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Γέννηση των άλλων 3 παιδιών,  θάνατος της μικρής, φευγιό των α-
γοριών στα καράβια, πνιγμός του δεύτερου, σκληρή συμπεριφορά 

του πρώτου & αλλαγή του, θάνατος του Γ 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με φουστάνι και καπέλο 
εποχής, κρατάει στ χέρι της ένα τρουβά 
και κοιτάζει ένα ξύλινο σπίτι στο βάθος 

του δρόμου 

--- 

21. --- σ.268 James M. Barrie  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η διάπλαση της γυναι κείας προσωπικότητας χάρη στην αγάπη 
του άντρα της  Διδακτικό  --- 

22.Μάθετε τη γλώσσα 
των ποδιών  
σ.269-270 

--- Ψυχολογικό 
τεστ  Ο τρόπος που κάθονται τα παιδιά μαρτυρεί το χαρακτήρα τους  

Ψυχολογία  
12φ x 2: τα πρόσωπα 6 παιδιών & τα 

πόδια τους & η σωστή αντιστοιχία  
--- 

23.Η επιστροφή του 
πατέρα  

σ.271-272 

Αλέξης 
Ζακυθηνός  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η αναμονή του πατέ-ρα που βυθίζει τη μη-τέρα σε πένθος και τα 
παιδιά σε προσδοκίες. Η έλευσή του γεμίζει χαρά το σπίτι αλλά & 

απομυθοποιεί τη μορ-φή του στα μάτια τους 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

24.Διαπρεπής 
Ελληνίστρια Μοναχή 

σ.272-273 
Ε.Δ. Μορφές  

Σύντομη βιογραφία & παρουσίαση του έργου της διαπρεπούς 
ελληνίστριας, καθηγήτριας αρχ. ελληνικών στη Βραζιλία & 

απόσπασμα από την ομιλία της, κατά την εκδήλωση προς τιμήν 

Διδακτικό – Πατριωτικό – Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  «Ιδού η δούλη Κυρίου» 
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της στην Αθήνα. 

Απονομή του Αργυρού Σταυρού του Βασιλικού Τάγματος της 
Ευποιΐας από την Α.Μ. τον Βασιλέα Παύλο διά μέσου του Έλληνα 

Πρεσβευτή στη Βραζιλία το 1955 

25.Οδηγός σας η 
συνείδησή τους  

σ.274-275 

Marjorie S. 
Hilderbrand  Γύρω στο παιδί  

Η αποδοχή της συγγνώμης και της ομολογίας των παιδιών, ως 
ασφαλούς μεθόδου για την καλλιέργεια της ειλικρίνειας, του 

θάρρους και του καλού χαρακτήρα 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η τιμωρία για την πράξη, 

όχι στο πρόσωπο και 
επιείκεια στην τιμωρία όταν 

η πράξη ομολογείται) 
26.Η αρετή της 

ευγνωμοσύνης σ.275-
276 

A.J.Cronin Διάφορα άρθρα  
Παραδείγματα από έκφραση ευχαριστίας ή το αντίθετο με 

σχολιασμό των αποτελεσμάτων που έφεραν. Η αξία του 
‘ευχαριστώ’ 

Πνευματικής οικοδομής – Κοινωνικού 
προβληματισμού – Καλοί τρόποι 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Ζητείτε και ευρήσετε» 

27.Η μάνα του αλήτη 
σ.277-280 Νίκος Αρβανίτης  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ορφανή μεγαλώνει στα άπονα χέρια του ορφανοτροφείου & ε-νός 
άτεκνου & βάρβα-ρου ζευγαριού. Γνωρί-ζει ένα νέο την αφήνει 
έγκυο & φεύγει στα καραβιά. Προσπαθεί να μεγαλώσει το παιδί 
της τίμια & του κρύ-βει την αλήθεια, με-χρι τη στιγμή που ανα 
γκάζεται να μιλήσει στο δάσκαλο γιατί δεν μπορεί να πάρει το 

πιστοποιητικό γεννήσε ως για το απολυτήριο. Το μυστικό 
διαρρέει. Τους αποφεύγουν ό-λοι, το παιδί μεθάει συνέχεια. 
Συνέρχεται χάρη στην προσευχή της και φεύγουν για μια 

φτωχογειτονιά 

Διδακτικό – Κοινωνικού προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

(στιγματισμός του 
Φαρισαϊσμού και της 

κοινωνικής υποκρισίας, που 
περιορίζει την αγάπη μόνο 

στους οικείους και 
αδιαφορεί για τη δυστυχία 
και τον πόνο των άλλων)  

28.Το Θαύμα σ.280 
Wil. Chaumet 

Μετάφραση απ’ το 
Γαλλικό: Τ.Δ.Γ. 

Ποίηση  
Ο θάνατος και η ανάσταση της κόρης του Ιαείρου. Το ευαγγελικό 

κείμενο εμπλουτισμένο με περιστατικά της ζωής του Ι. του 
θανάτου της μικρής και των αισθημάτων και του πόνου της μάνας 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

29.Η συναισθηματική 
ζωή των εγκατα-

λελειμμένων παιδιών  
σ.281-284 

George E. 
Gardner Γύρω στο παιδί  

«...σύντομη σκιαγρα-φία των καταστρεπτι-κών αποτελεσμάτων ε-πί 
της συναισθηματι-κής ζωής του παιδιού, λόγω του χωρισμού των 
γονέων...τα οποία επιδρούν στον ψυχικό κόσμο του & αναστέλ-
λουν την ψυχική του ανάπτυξι & ωριμότητα & προκαλούν συγ-

κρούσεις & συμπλέγ-ματα, που πρέπει να λύνωνται...» 

Ψυχο-παιδαγωγικό – Ψυχολογία – 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

30.Μουσική – Αίθουσες 
– Άνθρωποι Γ΄: Ένας 

ευεργετικός 
ανταγωνισμός σ.285-

286 

Κ. Χαραλαμπίδης  Μουσικά 
θέματα  

Η σπουδαιότητα της μουσικής στη λατρεία & η μεγάλη προσοχή 
που δίνουν στις Προτε σταντικές και τις Καθο λικές εκκλησίες για 
τη μουσική παιδεία, την εκτέλεση & την επιμε-λημένη παρουσία 

της στους Ναούς   

Επιμορφωτικό --- 

31. --- σ.286 --- Γελοιογραφίες  

Ένας πιτσιρίκος εκπαι δεύει ένα τεμπέλη σκύλο πιο ψηλό απ’ τον 
ίδιο/ένας αριστο-κράτης ζητάει τον αξι-ωματικό της Π.Υ. ενώ το 

σπίτι του καίγεται/  
ένα πουλάκι σε κλου βί κοιτάζει με απορία μια κυρία που φοράει 

καπέλο σα κλουβί! 

Χιούμορ --- 

32.Από την 
καλλιτεχνική μας 

κίνηση σ.287 

Παναγιώτης 
Μαθιόπουλος 
Χαράκτης – 
Ζωγράφος  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Εικαστικά  

Έκθεση σύγχρονης Ι-ταλικής χαρακτικής της Εθνικής Χαλκο-
γραφίας Ρώμης και Έκθ Κινεζικής Τέχνης  Ενημερωτικό  --- 

33.Στην προσμονή ενός 
παιδιού σ.288 «ΑΝΤΑ» Μόδα  Ραπτική της εγκυμοσύνης: η φούστα που μεγαλώνει!  

Επιμορφωτικό (μαθήματα ραπτικής) 
4σκ: μια γυναίκα που προβάρει τα 
ρούχα και πατρόν για τη φούστα 

--- 
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7ο (41) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Φεμινισμός του 1957  

σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις 

Ο ομιλία λήξης των ετήσιων ομιλιών στην αίθουσα του 
συλλόγου ‘Απόστολος Παύλος’, με θέμα ‘Φεμινισμός’ 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και 
Πνευματικού προβληματισμού  --- 

2.Ηγέτις με ευθύνη  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Τα μέχρι τώρα επιτεύγματα του Φ και η ευθύνη της γυναίκες 
που απορρέει, αλλά και που πρέπει να στραφεί στις πνευμ. 

αξίες για να εμπλουτιστεί και να δυναμώσει  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού --- 

3.Για την παιδεία  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Με αφορμή δημοσίευμα εφημερίδας για τη συγκρότηση 
επιτροπών για τ θέματα της παιδείας, σχόλιο, 

προβληματισμός και προτάσεις για την παιδεία  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού --- 

4.Μετά το Γυμνάσιο 
σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Η ανεργία που μαστί-ζει τους νέους, η επι-μονή τους για 
κάποια κορεσμένα επαγγέλμα τα και η ανάγκη σω-στού & 

συστηματικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Η 
ενασχόληση των κορι-τσιών με επαγγέλματα κοινωνικής 
προσφο-ράς μέσα στα πλαίσια του πνευμ φεμινισμού 

Κοινωνικού προβληματισμού --- 

5.Η κυρία ιατρός  
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 
Με αφορμή το θάνατο της συζύγου του Α. Σβάιτσερ, λίγα 

λόγια για τη ζωή και την προσφορά της Βιογραφία – Διδακτικό   Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Ένας απολογισμός 
Προνοίας σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 
Ο απολογισμός των κύκλων προνοίας των Συνεργαζομένων 

Χριστιανικών Σωματείων ο ‘Απόστολος Παύλος’ Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Οι ομάδες της 
Κοινωνικής Μορφώσεως 

Ελληνίδος σ.290 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Το κλείσιμο των εργασιών των ομάδων Κ.Μ.Ε., η επιστολή 
που δόθηκε στα κορίτσια και η ομιλία για το σκοπό των 

ομάδων  
Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Henry Norris Rusell  ο 
πρύτανις των Αμερικανών 
αστρονόμων σ.291-292 

Στ. Πλακίτης  Μορφές  

Με αφορμή τον πρόσφατο θάνατο του αστροφυσικού, 
αναφορά στο επιστημονικό του έργο, στους δεσμούς του με 
την Ελλάδα και στην θερμή υποστήριξη του στις θέσεις της 

Δηλώσεως της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό – 
Επιστημονικό  
1φ: του H.N.R. 

--- 

9.Γνωριμία με τη 
ζωγραφική Γ΄σ.293-296 Κ.Γ. Ξυνόπουλος Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  
Η αξία του χρώματος στη βυζαντινή ζωγραφική και η 

έκφραση της ουσίας και του πνεύματός της  

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

  
3φ: «Άγγελος, τοιχογραφία ιγ΄αι, 

Μιλέζεβα Σερβίας», «Ιησούς Χριστός, 
τοιχογραφία του Πανσέληνου 

Πρωτάτο Αγ, Όρους ιδ΄αι, Αντίγραφο 
του Κ.Ξ.», «Ιησούς Χριστός, Ψηφιδωτό 

Μονή της Χώρας ιδ΄αι» 

«εκ του κόσμου τούτου» 
«παρά το μνήμα επιστάς» 
Α΄Τιμ. δ΄5: «αγιάζεται διά 

λόγου Θεού εντεύξεως» 
«λύχνου του σώματος» 

«Θεού του ζώντος... φοβερόν το 
εμπεσείν εις χείρας Αυτού»! 

«υιών του φωτός» 
«Ωραίον κάλλει... εν τη 

ταπεινώσει αυτού» 
Ησαΐας νγ΄3: «...Και είδομεν 
αυτόν, και ουκ είχεν είδος 
ουδέ κάλλος, αλλά το είδος 
αυτού άτιμον και εκλείπον 

παρά πάντας τους υιούς των 
ανθρώπων...» 

 
«ο ελεήμων... ο πράος και 

ταπεινός τη καρδία» 

10.Στοχασμοί σ.296 Henriette 
Charasson  Αποσπάσματα  Προσευχή στον Κύριο με τη λήξη και την έναρξη της μέρας. 

Σκέψεις για τις δωρεές του Θεού, για το Παράδεισο... Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Για τον πόνο του Π. Αγγελίνος  Διάφορα άρθρα  Η αγάπη και η φροντίδα της γης για τον πόνο του ανθρώπου  Αλληγορικό – Πνευματικής --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ανθρώπου σ.297 οικοδομής  

12.Καλοκαίρι στη Σκιάθο 
σ.298-299 

Λίνος Μπενάκης 
(κείμενο - 

φωτογραφίες) 

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Φωτορεπορτάζ – Ξενάγηση στη Σκιάθο μέσα από τις 
φωτογραφίες  

Επιμορφωτικό – Φωτορεπορτάζ  
11φ: σημαντικά σημεία του νησιού  --- 

13.Ένα σχολείο 400 ετών 
– Μια πρωτότυπη 

διαθήκη  
σ.300 

Β. Σμυρλής  Διάφορα άρθρα  Η ιστορία 400 χρόνων του σχολείου του Ρέπτον  Επιμορφωτικό  --- 

14.Προβλήματα της 
συγχρόνου οικογενείας 

σ.301-303 
Κατερίνα Περίδη  

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας 

Απόψεις μιας μητέρας γύρω από το θέμα: «Ποια η 
κατάστασις της συγχρόνου Ελληνικής οικογενείας» από το 

Φροντιστήριο Μητέρων του Ινστιτούτου  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Κοινωνική 

πρόνοια  

«ένεκα τούτου καταλείψη 
άνθρωπος τον πατέρα αυτού 

και την μητέρα» 
«Ολιγόπιστε εις τι εδίστασες;» 
«αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις» 

15.Το Βιβλίο μέσα στον 
κόσμο σ.303 --- Ειδήσεις  Ενημέρωση για μια έρευνα της Ουνέσκο σχετικά με τις 

εκδόσεις βιβλίων παγκοσμίως  Ενημερωτικό  --- 

16.Η ρυθμική 
γυμναστική κατά το 
σύστημα Jacques 

Dalcroze σ.304-305 

Καίτη 
Παπαϊωάννου  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – Χορός   

Σύντομη βιογραφία του J.D. και ερμηνεία της μουσικό-
κινητικής μεθόδου που ανέπτυξε  Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

17.Ανταποκρίσεις από το 
εξωτερικό σ.306-308 

Όλγα Κοσμίδου  
Düsseldorf 

Ανταποκρίσεις από 
το εξωτερικό  

Αυστρία: μια Βιεννέζα έλυσε το πρόβλημα μονίμου στέγης 
174 εργαζομένων γυναικών – Ολλανδία: Κινητό Μουσείο – 

Γερμανία: Στις 8/3/1957 ήταν η Παγκόσμιος Ημέρα 
Προσευχής των Γυναικών 

Ενημερωτικό  

«Τις ημάς χωρίσει από της 
αγάπης του Χριστού;» 

Προς Ρωμ 35-39 του η΄κεφ 
Προσευχή αγ. Φραγκίσκου της 

Ασσίζης: «... κάνε, Κύριε, να 
φέρνω Φως, όπου βασιλεύει το 

Σκοτάδι... όχι να 
παρηγορούμαι, αλλά άλλους 

να παρηγορώ...» 
18.Ένα Κερκυραϊκό 
προικοσύμφωνο του 

1521 σ.309-310 
Κ. Νησιώτης  Διάφορα άρθρα  Η προίκα  Επιμορφωτικό – Κοινωνικού και 

Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Ο Εαυτός μας: ο 
χαμένος κρίκος για την 

κατανόησι της 
συμπεριφοράς σ.310-

315 

Richard M. 
Brandt Ψυχολογία  

«...διερεύνησι τεσσά-ρων θεμάτων: σχέσι του εσ. κόσμου 
προς τη συμπεριφορά, χα-ρακτηριστικά του εσ. κόσμου, 
ανάπτυξί του & ρόλος του καθηγη-τού στο να επιφέρη την 

αυτό-αναδιοργάνω σι...γιατί η θεωρία της συμπεριφοράς που 
πα ραλείπει τη λειτουργία του εσωτ. κόσμου είναι 

ανεπαρκής...» 

Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

20.Δόστε στο παιδί σας 
ευκαιρία να εργάζεται  

σ.316 

Irma Simonton 
Black Γύρω στο παιδί 

Η μεγάλη σημασία που έχει για την ωριμότητα του παιδιού 
& τη σωστή αγωγή του, το να συμμετέχει στις δουλειές του 

σπιτιού  

Παιδαγωγικό  
1σκ: ένα κοριτσάκι που σκουπίζει --- 

21.Η επαγγελματική 
εκπαίδευσις εις το 
Ισραήλ σ.317-320 

--- Διάφορα άρθρα  

«Το κείμενον...έχει συνταχθή από το Τμήμα Επαγγελματικής 
Εκπαιδεύσεως του Υπουργείου Εργασίας του Κράτους του 
Ισραήλ και περιγράφει την εν γένει προσπάθεια...γύρω από 

το θέμα της επαγγελματικής εκπαιδεύσεως...» 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

22.Ο πιο ευτυχισμένος 
άνθρωπος του κόσμου 

σ.321-324 

Albert Maltz 
Μετάφρ. Νίκου 

Αττικού  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

«...ο πόνος ενός...παι-διού της σημερινής βασανισμένης 
γενηάς. Η κραυγή που βγαίνει από τα στήθη του...εί-ναι η 

κραυγή αγωνίας που ξεχύνεται από μυ ριάδες στόματα: Δου-
λειά! Δόστε μας δου-λειά! Η τραγική αυτή επίκληση 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό 

 
1σκ: δύο άντρες που συνομιλούν  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πάλη με την απελπισία και με 
τις αντιξοότητες, επιμονή που 

φέρνει τη νίκη) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
αποτελεί, για τους σημερινούς χριστιανούς, ένα ακό-μη 
κίνητρο για μια ρε αλιστική αντιμετώπι-ση των μεγάλων 

προβλημάτων του σύγχρονου ανθρώπου» 

 

23.Το πρόβλημα του 
χαρτζιλικιού στα παιδιά 

σ.324-325 
Dr. P. Le MOAL 

Γύρω στο παιδί – 
Από τα προ-
βλήματα της 

καθημερινής ζωής  

Η διαχείριση χρημάτων από τα παιδιά. σημεία που πρέπει 
να προσέξουν οι γονείς και απαντήσεις σε προβληματισμούς 

τους  

Παιδαγωγικό  
1σκ: ένας πιτσιρίκος απολαμβάνει το 
παγωτό χωνάκι και στο βάθος ένας 

πλανόδιος παγωτατζής 

--- 

24.Κατρίνα Γ΄ σ.326-331 
Sally Salminen 
Διασκευή: Εύφη 

Καρδαρά  

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Το υπόλοιπο της ζωής της Κ με τις περιπέτειες των δύο 
αγοριών της, τις στεναχώριες και τις χαρές που τις χάρισαν  

Διδακτικό ? 
1σκ:μια κοπέλα με ρού-χα εποχής, 
κρατάει στο χέρι της ένα τρουβά και 
κοιτάζει ένα ξύλινο σπίτι στο βάθος 

του δρόμου 

«Κι επί γης ειρήνη» 

25.Το Καράβι σ.331 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  
Ένα καράβι που δεν έφευγε για τ’ ανοιχτά και που στην 

ουσία σπαταλούσε τη ζωή του σε πολύ μικρότερα ταξίδια απ’ 
αυτά που μπορούσε να κάνει   

Αλληγορικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

26.Πέντε τρόποι για να 
διασκεδάσετε στο σπίτι 

σ.332-333 
--- Ψυχαγωγία  Οδηγίες για παιχνίδια που μπορούν να παίξουν οι γονείς με 

τα παιδιά τους, σε χώρους του σπιτιού και σχεδόν ανέξοδα 

Παιδαγωγικό – Ψυχαγωγικό  
6σκ: που επεξηγούν τις οδηγίες που 

δίνονται με λόγια  
--- 

27.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.334 Κ.Γ.Ξ. Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  
Η έκθεση του γλύπτη Καπράλου, στην αίθουσα της 

Ηλεκτρικής Εταιρείας 

Ενημερωτικό  
1φ: ανάγλυφο του Χ.Κ.: Αντίστασι 

1951, μια γυ-ναίκα κυρτωμένη απ’ το 
βάρος του μπόγου που κουβαλά, 

πάνω στον οποίο κάθεται ένα πουλί  

--- 

28.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.335-336 

Παναγιώτης 
Μαθιόπουλος  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – Εικαστικά  «Από την έκθεσι των Βυζαντινών μωσαϊκών της Ραβέννας» 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό – 
Ιστορικό 

1φ: ένα από τα ψηφιδωτά της 
Ραβέννας που απεικονίζει δύο 

γυναικείες μορφές  

--- 

29.Καλοκαίρι! Η εποχή 
των διαγωνισμών σ.335 --- Γελοιογραφίες  Μια γατούλα παίζει με ένα ζευγάρι γυαλιά κι ένα βιβλίο 

Χιούμορ  
3φ: η ίδια γατούλα σε 3 διαφορετικές 

στάσεις με τα γυαλιά και το βιβλίο 
--- 

30.Αλληλογραφία σ.336 Μια μητέρα  Αλληλογραφία 
Αναγνωστών  

Μια μητέρα αντιμετωπίζει πρόβλημα στο ζήτημα του 
φαγητού της 3χρονης μικρής της   Παιδαγωγικό  --- 

31. Αλληλογραφία σ.336 Β.Κ. (Χίον) Αλληλογραφία 
Αναγνωστών  

Έκθεση Ελληνικού Χριστιανικού Βιβλίου στη Χίο, αλλά η 
περιγραφή  υστερεί για να δημοσιευθεί Ενημερωτικό  --- 

32. Αλληλογραφία σ.336 Ν.Β. (Βόλον) Αλληλογραφία 
Αναγνωστών  

Το στιγμιότυπο από τους σεισμούς του Βόλου δεν θα 
δημοσιευθεί γιατί είναι μεγάλο Ενημερωτικό  --- 

33. Αλληλογραφία σ.336 Συρ. Γ. – Χιον. Γ.  Αλληλογραφία 
Αναγνωστών  

«... ευχαριστούμε για την ωραία σας περι-γραφή της 
απελευθε-ρώσεως του Αρχιεπι-σκόπου Μακαρίου... μια 

ευτυχής σύμπτω-σις για σας... ας ευχη-θούμε γρήγορα να 
ζή-σουμε και τη στιγμή της απελευθερώσεως της Κύπρου» 

Ενημερωτικό – Ιστορικό  --- 

34. Αλληλογραφία σ.336 Ποτ. Ζαχ.  Αλληλογραφία 
Αναγνωστών  

«Ελάβαμε το ποίημά σας. Δυστυχώς δεν ενεκρίθη από τη 
συντακτική επιτροπή.» --- --- 

35. Αλληλογραφία σ.336 Ε.Μ. (Ν. 
Φάληρον) 

Αλληλογραφία 
Αναγνωστών  

«Αν κρίνωμε από το κομμάτι που μας στείλατε, ίσως κάποτε 
να γράψετε κάτι που θα δημοσιευθή...» --- --- 

36. --- σ.336 --- Ανακοινώσεις  Κυκλοφορία του επόμενου τεύχους  Ενημερωτικό  --- 
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8ο (41) Τεύχος – Οκτώβριος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Στην αφετηρία σ.337 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ευχές και προσδοκίες για την έναρξη της νέας 
χρονιάς Επετειακό  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Νέοι δρόμοι σ.337 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Δύο νέα σχολεία του συλλόγου Ελληνική 
Παιδεία, που συγκροτήθηκαν κι άρχισαν να 

λειτουργούν τη νέα χρονιά 
Ενημερωτικό (διαφήμιση ) --- 

3.Και τα εκπαιδευτήρια 
σ.337 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Εντυπώσεις από την επίσκεψη στα εκπαιδευτήρια 

στην Πεύκη Αμαρουσίου  Ενημερωτικό (διαφήμιση ) --- 

4.Τα παιδιά και ο 
κινηματογράφος σ.337-338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο και ενημέρωση για τις παιδικές ταινίες 
του Διεθνούς Κιν/κού Φεστιβάλ στο Λίντο της 

Βενετίας 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Γύρω από το έργο του 
Ινστιτούτου σ.338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το έργο του Ινστιτούτο Ι.Ψ.καιΨ.Υ. με αφορ-μή 
την β΄ έκδοση του βιβλίου ‘Η κρίσις της 

εφηβικής ηλικίας’ 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6.Χωρίς σχόλια  
σ.338 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Γράμμα ενός ζεύγους Ελλήνων συνεργατών που 
εργάζονται, ως Ψυχίατρος και Ψυχολόγος, στο 

Ψυχιατρείο του Σικάγο. Σκέψεις για το μοντέρνο 
άνθρωπο! 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

7.Μια ευχάριστη δύση – 
Από το πρόβλημα του 

γήρατος σ’ όλο τον κόσμο  
σ.339-343 

Μαίρη Φουσιάνη  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Τα γηρατειά ως καινούργιο πρόβλημα που έχουν 
να αντιμετωπίσουν οι προηγμένες κυρίως χώρες, 

λόγω της αύξησης του προσδόκιμου ζωής. Ο 
τρόπος που διάφορες χώρες αντιμετωπίζουν το 

πρόβλημα  

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Επιμορφωτικό  

 
1φ: μια γιαγιά με τσεμπέρι 
που πλέκει, χαμογελαστή 

--- 

8.Οι παιδικές αγροτικές 
φωληές και η Μακεδονική 

γωνιά  
σ.343-344 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου 

Γύρω στο παιδί – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η ίδρυση & λειτουρ-γία των Π.Φ. από τη σύζυγο 
του υπουργού, κα Νία Στράτου. Η δραστηριό 

τητα, το έρ-γο, η παρουσία στο εξ., η προσφορά 
τους  

Κοινωνική πρόνοια  
1φ:τα παιδάκια στη Φω-ληά 

της Καστανούσας, που 
διακρίνεται στο βά-θος...το 
λυόμενο σπίτι που χάρισε η 
Σουηδ. Ορ γάνωσις Rada 

Barnen 

--- 

9.Απόψεις για την ψυχική 
εξέλιξι του παιδιού σ.345-

348 

Μ.Σ.Πουλάκης 
Νευρολόγος – 

Παιδοψυχίατρος  
Γύρω στο παιδί  

Απαρίθμηση και προσπάθεια αξιολόγησης των 
διάφορων παραγόντων που επηρεάζουν την 

ψυχική συγκρότηση  
Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

10.Κατανόηση σ.348 Agnès Richomme 
Συζυγικά 

προβλήματα – 
Θέματα γάμου  

Η σπουδαιότητα της κατανόησης στο γάμο 
προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η αγάπη και 

το ενδιαφέρον 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Ψυχολογία 
Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Άγιον Όρος  
σ.349-350 

Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου 1925 

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές 

Σελίδες  

Περιγραφή του τοπί-ου, των Καρυών & της Μ 
Βατοπεδίου στο Άγ. Όρος (με ένα τόνο ει-ρωνείας 

& απαξίωσης) 

Επιμορφωτικό  
 

1φ: η Μονή της Σίμωνος 
Πέτρας στον Άγιον Όρος  

--- 

12.Το ιατρικό ημερολόγιο 
σ.350 --- 

Αποσπάσματα – 
Πρακτικές 

Συμβουλές για τις 
νέες μητέρες  

Τα όσα προσφέρει το τοπίο, το ταξίδι και τα όσα 
είναι κανείς έτοιμος και δεκτικός να δει, να 

καταλάβει 

Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

13.Οι αδυναμίες των 
μαθηματικών εις τους 

εφήβους  
Πέτρος Μποζώνης  Γύρω στο παιδί 

Διάλεξη του Γάλλου Μαθηματικού F. Hotuat, σε 
συγκέντρω ση σχολικών ψυχολό-γων στην 
επαρχία του Σηκουάνα στη Γαλλία – Τα 

Παιδαγωγικό  --- 
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σ.351-353 προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παι διά στα 

μαθηματικά & τα ψυχολογικά τους αίτια 

14.Αγάπη ή χαμός; Α΄ 
σ.354-357 

Απόδοσις: Ειρ. 
Καραμανώλη Διάφορα άρθρα  

Η αναγκαιότητα και σπουδαιότητα της αγάπης 
στη ζωή του ανθρώπου, προκειμένου να έχει 

ισορροπία και υγεία ψυχοσωματική. – Φύλακας 
της ζωής/ Το θαύμα του ανδρός και της 

γυναικός/ Λύτρωσις από τον εαυτό μας/ Της 
αγάπης η δίδυμη κληρονομιά/ Ο φόβος των 

αναμνήσεων μας.  

Ψυχολογία – Πνευματικής 
οικοδομής 

Κορ. ιγ΄: ‘Η αγάπη μακροθυμεί, 
χρηστεύεται, η αγάπη ου ζηλοί, η αγάπη ου 
περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ ασχημονεί, 

ου ζητεί τα εαυτής, οι παροξύνεται, ου 
λογίζεται το κακόν, ου χαίρει επί τη αδικία, 

συγχαίρει δε τη αληθεία. Πάντα στέγει, 
πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα 

υπομένει...’ 
 

‘Βάζουν το καινούργιο τους κρασί μέσα σε 
παλιά μπουκάλια’ 

15.Και η επιτυχία είναι μια 
τέχνη σ.358-359 Αγλαΐα Μπίμπη Διάφορα άρθρα  

Οι δυνατότητες που έχουν όλοι για την επιτυχία, 
που όμως τελικά δεν επιβραβεύει παρά μόνο 

τους εργατικούς! 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

(όσα ο άνθρωπος χρειάζεται για την επιτυχία 
του έχουν δοθεί ως δώρα, χρειάζεται μόνο να 
δουλέψει για να καλλιεργήσει, να αυξήσει και 

να πολλαπλασιάσει τα τάλαντά του!) 

16.Αυτοκριτική σ.359 Μ.Ν.Λ. 

Διάφορα άρθρα  
Από τις εκθέσεις του 

φροντιστηρί-ου 
μητέρων του 

Ινστιτούτου Ι.Ψ. και 
Ψ.Υ. 

Μια μητέρα κάνει την αυτοκριτική της ως 
χριστιανή και ελπίζει να αποδώσει καρπούς 

πνευματικούς καλύτερους και περισσότερους απ’ 
ότι μέχρι τώρα, χάρη στη συμμετοχή της στο 

Φροντιστήριο 

Ψυχολογία – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(Σολομών, 10 εντολές, κρίση αυστηρή έστω 

και πατρική, φωνή της συνείδησης, 
απαιτήσεις από τους χριστιανούς, το χωράφι 

της ψυχής, οι πνευματικοί καρποί) 

17.Νέες αντιλήψεις για τα 
παιδικά κέ-ντρα 

διασκεδάσεως - Το 
ενδιαφέρον για την 

ψυχαγωγική γλυπτική 
μεγαλώνει σ.360-361 

--- Γύρω στο παιδί  Τα βραβευμένα έργα από ένα διαγωνισμό 
ψυχαγωγικής γλυπτικής στην Αμερική 

Επιμορφωτικό  
 

5φ: γλυπτά σχήματα σε 
αμμουδιά του Σηάτλ, στην 

Αλαμπάμα, στην 
Καλλιφόρνια, στη Μινεσότα 
αλλά και στη Στοκχόλμη  

--- 

18.Το Χανσενικό 
πρόβλημα στην Ελληνική 

νομοθεσία σ.362-364 
Γιάννης Άθως  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική Πρόνοια  

Η νομοθετική πλευρά του προβλήματος. Πώς το 
αντιμετώπισε παλαιότερα η Πολιτεία και πώς το 
αντιμετωπίζει σήμερα, που οι αντιλήψεις για τη 

νόσο Χάνσεν έχουν υποστή ριζική αλλαγή 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  --- 

19.Το παιδί σας πρωτοπάει 
στο σχολείο!... σ.365-367 J. Morgoulis  

Γύρω στο παιδί 
Χρονικά της 

καθημερινής ζωής  

Παραδείγματα από συμπεριφορές παιδιών που 
πήγαν πρώτη φορά στο σχολείο και παιδαγωγική 

αξιοποίησή τους   
Ψυχό- Παιδαγωγικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη προσαρμοσμένη στις ανάγκες του 

παιδιού) 

20.Η αληθινή ιστορία του 
Χανς  

σ.367-368 
Κάλλη Νικηφόρου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία του καθυστερημένου νοητικά Χανς, 
που το μόνο που έμαθε να κάνει στη ζωή του 

ήταν να περιποιείται και να φροντίζει τον κήπο.. 
κι όμως ήταν τόσο ευτυχισμένος! 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  
1σκ: ένας αγρότης των Άλπεων 

με το χαρακτηριστικό 
καπελάκι με το φτερό και στο 

βάθος χιονισμένες 
βουνοκορφές κι ένα μεγάλο 

σπίτι 

--- 

21.Αστέρι του βραδυού Ε. Μαϊνάς  Ποίηση  Η εναπόθεση των θλί-ψεων στο αστέρι & η Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 
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σ.368 παρηγοριά που προ-σφέρει. Η ενατένιση της 

θλίψης των άλλων προσφέρει παρηγοριά για τις 
δικές μας 

22.Από την νέαν αγωγήν 
σ.369-371 

Angela Medici 
Απόδοσις: Καίτη 
Νικολακοπούλου 

Γύρω στο παιδί  

Τα προβλήματα της ν.π./ Ντεκρολιανή 
παιδαγωγική/Σχολικά κτίρια & υλικόν/ 

Ελεύθεραι δράσεις/ Διαμόρφωσις του χα-
ρακτήρος/ Εξατομί-κευσις της εκπαιδεύ-σεως/ 

Διαλογή των μα θητών/ Σχέσεις μετα-ξύ 
διδασκάλων και μαθητών/ Διαγωγή των 

διδασκάλων 

Παιδαγωγικό  --- 

23.Οι χαμένες γυναίκες 
του Παρισιού σ.371-373 Lowell Bair  Διάφορα άρθρα  

«Η εμπνευσμένη προ-σπάθεια ενός ανθρώ-που 
για τη σωτηρία των Γαλλίδων από τους 

διεφθαρμένους εκβιαστές» 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Η περυσινή ζωγραφική 
σ.374-376 Αλέξης Ζακυθηνός  Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  
Κατάλογος των σημαντικοτέρων εκθέσεων που 

πραγματοποίησαν Έλληνες ζωγράφοι στην Αθήνα.  
Ενημερωτικό – Καλλιτεχνική 

κίνηση  --- 

25.Μια ωραία ιστορία  
σ.376-377 

Gracia Fresco Του 
Συνδέσμου 

Montessori της 
Ρώμης 

Γύρω στο παιδί 

Η επιλογή των ιστοριών για τα παιδιά της 
προσχολικής ηλικίας, η επιμονή τους στην 

πανομοιότυπη  επανάληψη και η ανάγκη τους να 
εξερευνήσουν τον άγνωστο γι’ αυτά κόσμο που τα 

περιβάλλει  

Παιδαγωγικό  
1σκ:μια κυρία σε πολυ-θρόνα 

διηγείται κάτι σ’ έ να 
κοριτσάκι με κοτσίδι-α που 

την παρακολου-θεί με 
προσοχή, καθι-σμένο σε 

σκαμνί μπροστά της 

--- 

26.Τα παιδιά-θαύματα 
σ.378-379 

Brigitte Abel 
Διασκευή: Μαρία 

Σέρρου  
Διάφορα άρθρα  

Παραδείγματα διασήμων που υπήρξαν παιδιά 
θαύματα στην εποχή τους. Οι δυσκολίες, οι 

παγίδες και οι κίνδυνοι, στη διαπαιδαγώγηση 
αυτών των παιδιών  

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό  --- 

27.Λορεττα Γιούγκ  
σ.380 

Διασκευή: Ευτυχία 
Διαμαντή  

Διάφορα άρθρα  
(Φως από το 
Χόλλυγουντ) 

Οι απόψεις της ηθοποιού για το γάμο, την 
οικογένεια και τον προορισμό της γυναίκας, που 

αντηχούν τη βαθειά της πίστη και την 
πνευματική της καλλιέργεια 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  «το Πνεύμα όπου θέλει πνει» 

28.Η Νέα Μονή Χίου 
σ.381-382 Πηνελόπη Ακρίτα  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Η ιστορία της Νέας Μονής της Χίου, δια μέσου 
των αιώνων μέχρι τις μέρες μας 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό 
  

1φ: μια άποψη της Μονής 
μέσα στο βουνό,  

--- 

29.Από την Έκθε-σι του 
ζωγράφου Πέτρ. Βαμπούλη  

σ.382 
Κ.Γ.Ξ. Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  Σχόλιο για την επιδεξιότητα του καλλιτέχνη 

Ενημερωτικό - Επιμορφωτικό 
1φ:«Άγιος Φίλιππος 

αντίγραφον- εκ της αγίας 
Κυριακής Αιγίνης» 

--- 

30.Αθόρυβη Συμβολή 
σ.382 --- Το Βιβλίο  Το περίπτερο του χρι-στιανικού εντύπου με τίτλο 

«Εκδόσεις Ζωής» για πρώτη φορά στη Δ.Ε.Θ. Ενημερωτικό  --- 

31.Μουσική – Αί-θουσες – 
Άνθρω-ποι: Δ΄ Χώροι 
μουσικής και λίγα 

παράξενα  
σ.383-384 

Κ. Χαραλαμπίδης  Μουσικά θέματα  
Οι αίθουσες μουσικής που υπήρχαν ή υπάρχουν 
τώρα σε πόλεις της Γερμανίας, το κοινό, κάποια 

παράξενα 
Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

32.Τα Βιβλία σ.384 Μ.Κ. Τα Βιβλία  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  «Εις υμών εστίν ο διδάσκαλος, ο Χριστός. Εις 
υμών εστίν ο καθηγητής, ο Χριστός» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Παρακολουθώντας το 
δορυφόρο σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ο πρώτος τεχνητός δορυφόρος της γης τέθηκε σε τροχιά. 
Σκέψεις για τη δύναμη και τις δυνατότητες του ανθρώπου 

να υποτάξει τα πάντα στη φύση. 
Πνευματικού προβληματισμού --- 

2.Ας μην ξεχνάμε  
σ.385 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και οι σκέψεις που 
γεννά για το χρέος στους νεκρούς και τις υποσχέσεις Πατριωτικό  --- 

3.Από την έκθεσι του 
σύγχρονου σπιτιού  

σ.385 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η Έκθεση με τα είδη οικιακής χρήσης, στο Ζάππειο. 
Σκέψεις για την αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη μέσα 

στα όρια μιας μόνο γενιάς, στην υπηρεσία της νοικοκυράς 
και για το πού τελικά αναζητείται και βρίσκεται η ευτυχία 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

4.Σύγχρονα 
πλεονεκτήματα σ.385-386 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Τα πλεονεκτήματα από τις ανέσεις των σύγχρονων 
νοικοκυ-ριών: η γυναίκα έχει περισσότερο χρόνο για την 
οικογένειά της και δεν κουράζεται τόσο και η κατάργηση 
του θεσμού των ‘υπηρετριών’, που έφερνε πολλά στοιχεία 

δουλείας 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Και μια άλλη σκέψις 
σ.386 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Σκέψεις και για την ποιότητα της κατοικίας ως οίκημα, 

που πρέπει να είναι εξασφαλισμένο για όλους Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(τα αγαθό και δη το 
αγαθό της κατοικίας 

είναι για όλους) 
6.Από τις ειδήσεις των 

εφημερίδων σ.386 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  Σύγκριση δύο γυναικείων μορφών από τις εφημερίδες Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική 
θεμελίωση 

7. --- σ.386 Charlotte Bronté Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η σεβαστή ζωή των άγαμων γυναικών  Πνευματικού προβληματισμού  --- 

8.Είσθε, Κυρία μου, 
ευτυχισμένη; σ.387-388 Ελ. Σταθοπούλου Ψυχολογία της γυναικός  

Χωρίς να αναφέρεται ανοιχτά, το άρθρο διαπραγματεύεται 
το θέμα των συζυγικών σχέσεων και το πόσο 

διεστραμμένες ή σεμνότυφες ή υπερευαίσθητες αντιλήψεις 
κυριαρχούν, με αποτέλεσμα να χάνεται η ευτυχία και να 

υπάρχουν τόσοι αποτυχημένοι γάμοι  

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

(τοποθετεί τις σχέσεις 
των συζύγων στη σωστή 
και σώζουσα διάσταση 
τους, σύμφωνα με το 

πνεύμα του 
Ευαγγελίου) 

9.Από τις επιστολές του 
Κοραή  
σ.388 

Αδαμάντιος Κοραής  
1832 

Εκλεκτές Νεοελληνικές 
Σελίδες  

Επιστολή του Κ προς τον Αβράμιον Ομηρόλην Διευθυντή 
της Ευαγγελικής Σχολής στη Σμύρνη, για την αληθή 

παιδεία που οφείλει να μεταλαμπαδεύει στους μαθητές 
του 

Πνευματικού προβληματισμού και 
Οικοδομής – Ιστορικό  

Β΄Κορ. θ΄6: ‘Ο 
σπείρων επ’ ευλογίαις 

επ’ ευλογίαις και 
θερίσει’ (*2) 

 
Β΄Κορ. ζ΄2: ‘ουδένα 

ηδικήσαμεν’ 
 

Κολοσσ. γ΄26: ‘ο 
αδικών κομιείται ο 

ηδίκησεν’ 
10.«Παιδεία και 

Ψευδοπαιδεία» σ.388 Δ.  ...Και ένα σχόλιο Σχόλιο για τη γνήσια και την κίβδηλη παιδεία σύμφωνα 
με τα κριτήρια του Κ.  Πνευματικού προβληματισμού  ‘...ψυχές πλασμένες 

«κατ’ εικόνα»...’ 
11.Ζαγόρι – Η Μονή της 
Αγίας Παρασκευής στο 
Μονοδένδρι σ.389-390 

Παν. Μαθιόπουλος  Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Περιγραφή της τοποθεσίας, του ναού και των 
τοιχογραφιών του και σχόλιο-παρέμβαση για άμεση 

διάσωση αυτών των θησαυρών  

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
--- 
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1φ:Χαρακτηριστική άποψις του 

ναού της Αγίας Παρασκευής 

12.Ένα παιδί ζιζάνιο  
σ.391-393 

Από τα πρακτικά 
της Ecole des 
Parents των 
Παρισίων  

Γύρω στο παιδί 
Οι δυσκολίες ενός ζευγαριού να διαπαιδαγωγήσουν και ‘να 

τα βγάλουν πέρα’ με το 3χρονο υπερκινητικό  αγοράκι 
τους 

Ιατρο-παιδαγωγικό  --- 

13.Δεν είναι τόσο φοβερό 
ένα σκοτεινό δωμάτιο! 

σ.393-394 
Π.Ν. Διάφορα άρθρα  Συμβουλές διακόσμησης έτσι ώστε να φωτίζεται ένα 

σκοτεινό δωμάτιο που δεν ‘το βλέπει ο ήλιος’ 
Επιμορφωτικό – Συμβουλές 

διακόσμησης  --- 

14. --- σ.394 Rousseau Αποφθέγματα – Σκέψεις  Ελευθερία και αρετή  Διδακτικό  Αγιογραφική 
θεμελίωση 

15. --- σ.394 Burton Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η αξία του πιστού φίλου Διδακτικό  Αγιογραφική 
θεμελίωση 

16. 
Κινηματογράφος και κοινή 

γνώμη – Ένα σύγχρονο 
μεγάλο θέμα  
σ.395-396 

Νίκος Γιαρδόγλου Ανταποκρίσεις από το 
εξωτερικό  

‘...το 1933 η παραγωγή ταινιών στο Χόλλυγουντ έφθασε σ’ 
ένα επίπεδο διαφθοράς τέτοιο, που όλοι οι τίμιοι θεαταί 
εξανέστησαν και επεχείρησαν να υψώσουν φράγμα στο 

κύμα της λάσπης που κατέκλυε τις οθόνες. Η προσπάθεια 
τους όμως, μεμονωμένη καθώς ήταν, αποδείχθηκε 
ανίσχυρος. Ο κιν/κος κριτικός W. Mooring εκθέτει 

κατωτέρω το πώς ωργανώθηκε τότε στις ΗΠΑ η Λεγεών της 
Κοσμιότητος για την αντιμετώπισι του όλου προβλήματος 

του κοινωνικού αντικτύπου των κιν/κων ταινιών’ 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

 
(η δεοντολογία του 

κιν/φου στηριζόμενη 
σε χριστιανικές αρχές 

και αξίες) 

17.Η μουσική για τα 
παιδιά – Προβλήματα 

αγωγής και καλλιέργειας 
σ.397-400 

Στέφανος 
Βασιλειάδης  

Καλλιτεχνική κίνησις – 
Μουσική  

Η αναγκαιότητα της προσφοράς στα παιδιά της πλούσιας 
και αξιόλογης μουσικής κληρονομιάς μας και οι τρόποι 

που μπορεί αυτό να επιτευχθεί: η μουσική στο 
σχολείο/...στο σπίτι/ η Παιδική μουσική και οι 

οργανώσεις για παιδιά, τα ωδεία, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί 
κλπ/ τα παιδιά ταλέντα/ μερικά πρακτικά 

συμπεράσματα/ Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά; 

Παιδαγωγικό  --- 

18. Προσκύνημα στα 
Τρέστενα – Στο σπίτι που 
γεννή-θηκε ο π. Ευσέβιος 
Ματθόπουλος σ.401-402 

Π.Μ. Μορφές  Προσκύνημα στο πατρικό σπίτι του ιδρυτού της ‘Ζωής’ και 
λίγα λόγια για τη ζωή και την προσφορά του  

Επιμορφωτικό – Βιογραφία  
 

1φ: ο π. Ευσέβιος  
1σκ: το σπίτι που γεννήθηκε 

Παύλος: ‘Μνημονεύετε 
των ηγουμένων υμών 
οίτινες ελάλησαν υμίν 
τον λόγον του Θεού’ 

(Εβρ. 13,7) 
 

(Φιλιπ. 2,16 «ότι ουκ 
εις κενόν έδραμον 

ουδέ εις κενόν 
εκοπίασα») ‘ουκ εις 

κενόν έδραμεν, ουδέ 
εις κενόν εκοπίασεν’ 

19. Περιπλάνηση σ.402-
404 

Σώτος 
Χονδρόπουλος  

Λογοτεχνία – Μυθιστόρημα 
– Αποσπάσματα: από το 
μυθιστό-ρημα Απαλός 

Άνεμος η ζωή ενός 
κοριτσιού, που 

εκυκλοφόρη-σε αυτές τις 
μέρες από τις εκδόσεις Κ. 

Απόσπασμα που περι-γράφει την σκληρή δουλειά της νέας 
στο γραφείο, την καταφυ-γή της στην προσευχή και την 

προστασία του Αγγέλου, τους ανήθι-κους υπαινιγμούς του 
αφεντικού της, την  οι κονομική της εκμετάλ λευση & το 
στήριγμα που έβρισκε στο φτω-χό βιοπαλαιστή φύλα-κα. 
Ο αγώνας της να κρατήσει τις αρχές & τη τιμή της στην 

πόλη 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένα κορίτσι με αυστηρό 
συντηρητικό ντύσιμο και πλεξούδα 

τα μαλλιά 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 
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Κακουλίδη 

20. --- σ.404 Κικέρων  Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η φιλία  Διδακτικό  Αγιογραφική 
θεμελίωση 

21.Τι έχουν ανάγκη τα 
παιδιά  
σ.405 

Clarence G. Moser 
συγγραφέως του 

βιβλίου: 
“Understanding 

Boys” 

Γύρω στο παιδί  

Η ανάπτυξη είναι ο στόχος του κάθε παι-διού. Εξαρτάται 
όμως από τα αισθήματα των μεγαλυτέρων για το άτομό του 

& από τα δι κά του για τον εαυτό του. Παράθεση αυτών 
των προϋποθέσεων  

Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(πνευματική ανάπτυξη 
και ωρίμανση των 
παιδιών βασισμένη 

στην αγάπη των 
γονιών) 

22.Η σκλαβιά της 
σεξουαλικής ελευθερίας –  

Η ηθική κρίσις στην 
Αμερική  σ.406-409 

Howard Whitman Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Άρθρο του H.W. στο περιοδικό ‘Better Homes and 
Gardens’. ‘...με μεγάλη κυκλο-φορία, με γενικά ενδι-

αφέροντα & που δεν μπορεί να κατηγορη-θή για 
μονομέρεια ή ‘πουριτανισμό’, έρχε-ται με συντριπτικά 

στοιχεία και αριθμούς να φωνάξη & να κατά-δείξη αυτό 
που καλεί ‘σκλαβιά’ της σεξουα-λικής ελευθερίας... οι 

κύριες γραμμές του...’ 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Κοινωνική 

πρόνοια  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

Επιστροφή στις ηθικές 
αρχές του Ευαγγελίου 
για τη διασφάλιση της 

ελευθερίας και της 
ευτυχίας 

 
«... στις σελίδες της 

Βίβλου, Παύλου, προς 
Ρωμαίους κεφ. 

α΄στ.26, αναφέρεται η 
ομοφυλοφιλία σαν 

βδελυρότης» 

23. --- σ.409 --- Καλλιτεχνική κίνηση – 
Εικαστικά  

Η ανθογραφίες της Τζένη Αργυρού στην αίθουσα του 
Παρνασσού 

Ενημερωτικό – Ανακοινώσεις 
1φ: πίνακας ζωγραφικής βάζο με 

τριαντάφυλλα  
--- 

24.Η μέση ηλικία, η 
κατάλληλη εποχή να ζήσης  

σ.410-411 
Zelba Popkin Διάφορα άρθρα  

Η αμερικανίδα σ αφηγείται τη ζωή της και παραδείγματα 
άλλων, κατά τη μέση ηλικία και την απόφασή της να 
χαρίσει στον εαυτό της ανεξαρτησία και καινούργιες 

εμπειρίες 

Διδακτικό – Πνευματικού και 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

25.Παιδεία και Κρίσις 
σ.412-415 

Απόδοσις: Μαίρη Ν. 
Λογιάδη  Διάφορα άρθρα  

Παρουσίαση των κυριότερων γραμμών του βιβλίου που 
στοχεύει στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, μέσα από 
«τις κατευθύνσεις που πρέπει ν’ ακολουθήση η αγωγή του 

παιδιού ώστε να προσαρμοσθή προς τις απαιτήσεις της 
εποχής που μόλις τώρα αρχίζει...όπου μετά τη διάσπασι 
του ατόμου έχει ο άνθρωπος την δυνατότητα να διαλέξη 

ανάμεσα στην ολική καταστροφή και την σχεδόν απόλυτη 
ευημερία. Εποχής όπου το μυαλό του ανθρώπου...έχει 

αναπτυχθή με ρυθμό πολύ ταχύτερο από το ρυθμό 
αναπτύξεως της ηθικής του προσωπικότητος... η 

ανθρωπότης ψάχνει να βρη την πίστι που θα την βοηθήση 
να σηκώση στους αδύναμους ώμους της το οικοδόμημα 

της σύγχρονης προόδου, με τις απεριόριστες δυνατότητες 
και ευθύνες που της δημιουργεί...» 

Βιβλιοπαρουσίαση-Βιβλιοκριτική – 
Παιδαγωγικό – Κοινωνικού και 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Θεολογικό   

Αγιογραφική 
θεμελίωση και 
τεκμηρίωση 

(προσοχή: έχει πολλά 
σημεία που δείχνει 

εφαρμογές του 
Ευαγγελίου) 

26.Μια ιστορία αγάπης η 
πιο όμορφη του κόσμου... 

σ.416 
Raoul Follereau 

Αποσπάσματα: 
«Ταξιδεύοντας στις χώρες 
των Χανσενικών» του R.F. 

Η αγάπη ενός νεαρού ζευγαριού που μετά την ασθένεια 
της συζύ γου ο άντρας της την ακολουθεί στο λεπρο-

κομείο & στήνει το ξυ-λουργείο του, ενάντια στα εμπόδια, 
Διδακτικό  Αγιογραφική 

θεμελίωση  
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που εκυκλο-φόρησε στη 
σειρά των εκδόσεων της 

Δαμασκού 

μόνο για είναι κοντά της  

27.Καραμεική τέχνη και 
«τέχνη» στη μικρή πολιτεία 
της φωτιάς και της λάσπης 

σ.417-418 

Αλέξης Ζακυθηνός  Ρεπορτάζ – Διάφορα άρθρα  
Συναντήσεις του αρθρογράφου με τρεις γνωστούς 

κεραμοποιούς του Αμαρουσίου στα εργαστήρια τους. 
γνωριμία με την τέχνη τους και τις ιδιαιτερότητες της 

Επιμορφωτικό  
2φ:Ο αγγειοπλάστης Γ. Ντελαβίνιας 

στο εργαστή ριό του, στο Μ. 
ανάμεσα στα αγαπημένα του έργα - 
Μια γωνιά από το εργοστάσιο του 

Σταμ. Φιλιππαίου, στο Μ. Οι 
εργάτριες διακοσμούν φλιτζάνια του 

καφέ» 

«Εν αρχή ήν... η γη...» 

28.Μετά τη βροχή  
σ.419-420 Νίκος Αρβανίτης  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ένας άντρας λίγο πριν τα 50 του αναλογίζεται την άδεια 
ζωή του, καθώς με τους αυστη ρούς οικονομικούς 

υπολογισμούς του, τα είχε όλα αλλά δεν είχε την ευτυχία 
& την παρουσία ανθρώπων & οικογένειας  

Διδακτικό  
 

1σκ: ένας ηλικιωμένος άντρας 
κάθεται στο γραφείο του και 

κοιτάζει το ημερολόγιο, ενώ δίπλα 
του στο τασάκι καίει ένα τσιγάρο 

--- 

29.Αγαπη ή χαμός; Β΄ 
σ.421-423 

Simonton Blanton 
Αμερικανός 
Ψυχίατρος  

 
Διασκευή:  

Ειρ. Καραμανώλη  

Γυναίκεια θέματα – θέματα 
γάμου – Διάφορα άρθρα -  

Αποσπάσματα βιβλίων  

Η ψυχολογική ανά-γκη των πρωτόγονων ορμών στον 
άνθρωπο (επιθετικότητα, ορμές, αισθήσεις) που πρέπει να 

δαμαστούν, να χα-λιναγωγηθούν & να διοχετευτούν 
δημιουρ γικά, μέσα από την αγάπη, η έλλειψη της οποίας 
αποσυντονίζει & διαλύει τον άνθρω-πο & κάθε δεσμό του. 

Το να δίνης είναι κέρ-δος/ Το όνειρο της ου ράνιας 
αγάπης/ Μια συνταγή για ευτυχι-σμένο γάμο/ Το λίκνο 

της αγάπης/ Η μαγι-κή ανταπόδοσις/ Δά-σκαλος ή 
αστυφύλα-κας;/ Η δόξα των αι-σθήσεων/ Η ακαδη-μία 

της φύσεως/ Η χαρά της ζωής 

Ψυχολογία --- 

30.Sarah Chakko  
σ.424 

Frankfurt am Main  
Ο.Ν.Κ. 

Ανταποκρίσεις από το 
εξωτερικό  

Σύντομο βιογραφικό της S.C. της Ινδής Χριστιανής, που 
έφτασε να γίνει και Πρόεδρος του Π.Σ.Ε. το 1951 Βιογραφία  Ζωή «εν Χριστώ» 

31.Δύο κάτω των δύο 
σ.425-427 

Διασκευή: Ανδρούλα 
Μ. Πετρίδου  Γύρω στο παιδί  

«Όταν το μεγαλύτερο παιδάκι είναι κι αυτό μωρό, ο 
ερχομός του νέου δημιουργεί ιδιαί-τερα προβλήματα. Κι 
όμως υπάρχουν δυνα-τότητες για άνετη & ευτυχισμένη 

οικ. ζωή» 

Παιδαγωγικό  
1σκ: μια μητέρα έχει στην αγκαλιά 

ένα παιδάκι και μπροστά της σε 
κούνια ψάθινη ένα βρέφος 

--- 

32. Η Άνοδος!... σ.427 Αντιγόνη 
Μπακοπούλου  Διάφορα άρθρα «Εντυπώσεις από την εκδρομή των κυριών προνοίας του 

Ελληνικού Φωτός στην Πάρνηθα» Πνευματικής οικοδομής  

«Δόξα εν υψίστοις 
Θεώ...» 

 
«την ειρήνην του Θεού 

την υπερέχουσαν 
πάντα νουν» 

33.Ασχολίες στο σπίτι 
σ.428-429 ΑΝΤΑ Διάφορα άρθρα  

«Ετοίμασε τώρα το Φθι νόπωρο, καλή μαννού λα, χρήσιμα 
πραγμα-τάκια για το χειμωνιά-τικο ντύσιμο του παιδι ού 

σου!/η άνετη & εύκολη ρόμπα» 

Επιμορφωτικό – Ψυχαγωγικό  
 

8σκ: 1πατρόν και τα ρούχα του 
μωρού και της μαμάς φορεμένα 

--- 

34.Ψυχολογικοί 
Συμβουλευτικοί Σταθμοί 

Συζύγων στην Αγγλία  
σ.430-432 

A. Isambert Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η λειτουργία των συμβουλευτικών σταθμών συζύγων. Το 
έργο τους και οι στόχοι τους  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

35.Καινούργια Ιστορία Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Αποτροπή από τη στείρα ανασκόπηση στο παρελθόν & Διδακτικό – Πνευματικής --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.432 στροφή στο δημιουργικό μέλλον οικοδομής  
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10ο (44) Τεύχος – Δεκέμβριος 1957 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Καινούργια Γέννησι  
σ.433 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων με την οικειοποίηση 

των πνευματικών δώρων που προσφέρουν 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Εορταστικό – 
Επετειακό  

Αγιογραφική θεμελίωση  

2.«Το ιστορικόν του 
μαθητού μου» σ.433 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  Καινούργια έκδοση του Ινστιτούτου Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

3.Φέρετε πάλιν τον 
Χριστό στα Χριστούγεννα 

σ.433 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Παιδαγωγικοί τρόποι με το έμπρακτο παράδειγμα, 
προκειμένου τα παιδιά να βιώσουν την αλληλεγγύη 

και το πραγματικό νόημα των Χριστουγέννων 
Παιδαγωγικό – Εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πίστη με έργα που 
διδάσκονται κατά τη 

διαπαιδαγώγηση) 
4.Η Μαρία Μοντεσσόρι 
και η σύγχρονη παιδα-

γωγική σκέψις  
σ.434 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Το Διεθνές Συνέδριο στη Ρώμη των οπαδών της 
Μοντεσσοριανής αγωγής Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

5.Ένα βιβλίο για παιδιά 
σ.434 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Νέα έκδοση της Δαμασκού ‘Όλοι μαζί’. Σειρά 

διηγημάτων για μικρά και μεγάλα παιδιά 
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό 

– Επιμορφωτικό  --- 

6.Για του φίλους του 
περιοδικού σ.434 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Κάλεσμα για διεύρυνση του κύκλου των 
αναγνωστριών με την προσφορά ως δώρο μιας 

ετήσιας συνδρομής 
Ενημερωτικό – Διαφήμιση  --- 

7.Οι καμπάνες των 
Χριστουγέννων σ.435-

437 
Διασκευή: Ε. Μορφοπούλου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η προϋπόθεση της αγάπης για τον εορτασμό των 
Χριστουγέννων. 7 παλιές καμπάνες που έριζαν 

μεταξύ τους για το ποια έχει την καλύτερη φωνή και 
μία μικρή τελευταία που πονούσε και προσπαθούσε 

να τις φιλιώσει 

Διδακτικό – Αλληγορικό – 
Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

8.Δυο μικροί νέγροι  
σ.437-441 

Clara Laidlaw Μφρ: Νικ. 
Αττικός  

Μφρ. ποιήματος: Χαρά 
Κρίσπου 

Λογοτεχνία – Διήγημα  

‘η υπόθεσις... ξετυλίγε ται στην Αμερική με το 
οξύτατο πρόβλημα του διαχωρισμού λευ-κών & 
μαύρων, παίζει εντελώς δευτερεύοντα ρόλο. Η 

κεντρική ιδέα ξεπερνά τις φυλετικές διακρίσεις, 
εγγίζει το μεγάλο θέμα που λέγε ται έμπρακτος 

Χριστια νισμός κι αγκαλιάζει το θεμέλιο της ευτυ-
χίας ανθρώπων, την χριστιανική Αγάπη.’ 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένα κλαδί 
τριανταφυλλιάς με τρία 

άνθη 

Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Κάρυλ Τσέσσμαν – Ένα 
μεγάλο πρόβλημα 

σ.442-445 
Γ. Ν. Καψοκέφαλος  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Ο προβληματισμός, αυτοβιογραφικού χαρακτήρα, 
ενός νέου  με αντικοινωνική συμπεριφορά που 

έφτασε μέχρι τον προθάλαμο του θανάτου, σχετικά 
με τα αίτια της εγκληματικότητας.  

Κοινωνικού – Πνευματικού 
και Παιδαγωγικού 
προβληματισμού 

«...Δεν είδαν τον 
εγκληματήσαντα σαν τον 

παραστρατημένο άσωτο της 
παραβολής, που είχε 

ανάγκη την αγάπη του 
πατέρα...» 

10.Αίμα, πολύ αίμα... 
σ.445-448 

«Από τη συλλογή παιδικών 
διηγημάτων «Όλοι μαζί...» που 
κυκλοφορούν αυτές τις ημέρες 

αι εκδό-σεις Δαμασκός, με 
πολύχρωμο εξώφυλ-λο και 

ωραιότατη διακόσμησι» 

Λογοτεχνία – Παιδικό 
διήγημα  

Ο Α ζηλεύει & τραυμα τίζει τον Λ απ’ το φόβο του 
χτυπάει χάνοντας πολύ αίμα. Η ζωή του κινδυνεύει. 
Ο Λ δεν κρατά κακία. Κινητο-ποιεί όλο το χωριό για 

να δώσουν αίμα κι έτσι σώζεται ο Α. 

Διδακτικό 
 

2σκ:θάλαμος νοσοκομείου 
με ασθενείς & επισκέπτες 

και 1 κουκουνάρα  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη προς στους εχθρούς, 

ανεξικακία ) 

11.Αγαπη ή χαμός; Γ΄ 
σ.449-452 

Simonton Blanton Αμερικανός 
Ψυχίατρος  

 

Γυναίκεια θέματα – 
θέματα γάμου – Διάφορα 

άρθρα -  

Ανυπόμονη καρδιά/ Οι μάσκες της εχθρότητος/ Τα 
μέσα χρόνια/ Αξιαγάπητοι/ Αυτοανακάλυψις-Πίστις-

Αγάπη 

Ψυχολογία – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Κοινωνικού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η διοχέτευση της 

επιθετικότητας και των 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Απόδοσις: Ειρ. Καραμανώλη  Αποσπάσματα βιβλίων  προβληματισμού παθών σε αγαθούς σκοπούς, 

στον πνευματικό αγώνα, διά 
μέσου της αγάπης) 

12.Βοηθήστε το παιδί 
σας να διαλέξη το 
μελλοντικό του 

επάγγελμα σ.452-453 

Διασκευή: Ρ.Ν.Ν. Γύρω στο παιδί  

Η αδιόρατη επίδραση των γονιών & συμβου-λές για 
τη συνειδητή & ενεργητική δραστη-ριοποίηση τους, 

στα μεγαλύτερα χρόνια του παιδιού, ώστε να το 
βοηθήσουν ουσιαστικά και σωστά  

Παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(ανακάλυψη και 
καλλιέργεια των ταλάντων) 

13.Η αφέγγαρη νύχτα 
του Ληξουρίου σ.454-

455 
Αλέξης Ζακυθηνός  Τόποι τουριστικοί και 

Αρχαιολογικοί – Ταξείδια  
Νοσταλγική περιγραφή του παλιού Ληξουρίου, πριν 

τους σεισμούς 

Επιμορφωτικό  
2φ: Σπ. Μελετζή, παλιές 

φωτογραφίες από το Ληξούρι 
πριν από τον καταστροφικό 

σεισμό 

--- 

14.Πώς θα βοηθήσετε 
τον άνδρα σας να 

προκόψη σ.456-461 

D. Carnegie Διασκευή: Αργή 
Μάγκου 

Ψυχολογία της γυναικός – 
Αποσπάσματα βιβλίων: 
«περίληψη του βιβλίου 
όπως δημοσιεύθηκε στο 
αμερικανικό περιοδικό 

Coronet» 

«...έγινε γρήγορα γνωστό σ’ όλο τον κόσμο κι έχει 
ευρύτατη κυκλοφορία, αφορά βεβαίως τον 

αμερικανικό τρόπο ζωής. Η Ελληνίς αναγνώστρια θα 
συναντήση ασφαλώς ωρισμένα σημεία που θα της 

φανούν κάπως περίεργα. Εν τούτοις, οι απόψεις του 
παρουσιάζουν αρκετό ενδιαφέρον κι αυτό μας έκανε 

να δώσωμε στον ΚτΕ την περίληψί του...» 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Πνευματικού και  

Κοινωνικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
 

1σκ: ένα χαμογελαστό 
ζευγάρι μεσηλίκων όπου ο 

άνδρας κάθεται και η 
γυναίκα στέκει πίσω του, 
όρθια,  προστατευτικά 

Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Στοχασμοί 
χριστουγεννιάτικοι  

σ.461 
Χαρά Κρίσπου Διάφορα άρθρα   Σκέψεις για τη Γέννηση του Χριστού και την Κένωση Εορταστικό – Θεολογικό  

«σχήμα της ταπεινώσεως 
ημών» «σύμμορφον της 

δόξης αυτού» (Phl. 3,21: το 
σώμα της ταπεινώσεως ημών 

σύμμορφον...) 
 

«μιας των Σαββάτων» (Ματθ., 
Πράξ.) 

16.«Κατάλληλον δια 
ανηλίκους»; σ.462-464 

Άννα Ψαρούδα Μπενάκη 
(Από υλικό σχετικών 
γερμανικών ερευνών) 

Γύρω στο παιδί  

Τα κριτήρια για την καταλληλότητα των ταινιών για 
παιδιά, η έλλειψη και οι κίνδυνοι μιας κρατικής 

παρέμβασης και η αναγκαιότητα της διαμόρφωσης 
σωστών κριτηρίων από τους γονείς και παιδαγωγούς, 
οι οποίοι τελικά είναι και οι μόνοι αρμόδιοι για να 

κρίνουν μια ταινία ως κατάλληλη δι’ ανηλίκους 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού 
και Πνευματικού 
προβληματισμού  

  
3φ:ποικίλες αντιδράσεις 
μικρών θεατών καθώς 

παρακολουθούν ταινίες 
FOTO:Wolfgang Brudny 

--- 

17. --- σ.464 John Mc Neil  Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η προσφορά στο Χριστό της θέλησής μας και της 
μετανοίας μας Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Η Ποίησις σ.465 Φώτος Πολίτης 
1922  

Εκλεκτές Νεοελληνικές 
Σελίδες  

Το πανανθρώπινο αίσθημα και μήνυμα της ποίησης 
που γίνεται εφικτό μόνο με το άνοιγμα του ‘εγώ’ και 

την έξοδο από τα κλειστά όρια του 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Φωνή πάντα 
σύγχρονη... σ.465 Δ.  ...και ένα σχόλιο Η διαχρονικότητα του μηνύματος του Φ.Π. για την 

έξοδο από το ‘εγώ’ Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Απόψε που είναι 
Χριστούγεννα  Σωτ. Κροντήρη  Λογοτεχνία  

 
Εορταστικό   
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.466 

21.Το κουκλοθέατρο σα 
βασική ψυχαγωγία του 

παιδιού σ.466-467 
Αυγή Δαμασκηνού  Γύρω στο παιδί  Ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του κουκλοθέατρου  Παιδαγωγικό  --- 

22. Οικογενειακαί 
Συναισθηματικαί 

Ανάγκαι  
σ.468 

Mme le Dr M.H.Revault d’ 
Allonnes Σύμβουλος ιατρός 

της Σχολής Γονέων του 
Παρισιού  

Προβλήματα της 
συγχρόνου οικογενείας 

Έκθεση ορισμένου αριθμού κλινικών περιπτώσεων, 
για την προφανή αξία της συναισθηματικής 

αμοιβαιότητας μεταξύ των συζύγων και μεταξύ 
γονέων και παιδιών. Η συναισθηματική αμοιβαιότητα 
του οικογενειακού συνόλου και οι συνέπειες που έχει 

στην εν γένει συμπεριφορά 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Κοινωνικού και 
Πνευματικού  

προβληματισμού 

--- 

23.Ένας μακρύς δρόμος 
σ.473-474 Arvid Lydecken (Φιλλανδία) Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η αρρώστια της αδελ-φής του & η φτώχεια της 
οικογένειας κάνει τον Ilmari να γράψει γράμμα στον 
Ιησού ζη τώντας Του μόνο μια κούκλα για την αδελ-
φή του, για να γίνει καλά. Η κούκλα & τα υπόλοιπα 
δώρα έρχο-νται με το γιατρό & ο μικρός ζει το θαύμα 

του 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η απλή και χωρίς 

αμφιβολίες πίστη του 
παιδιού που γεννά το 

θαύμα) 

24.Είμαι τέλεια μητέρα; 
σ.474-475 Διασκευή: Στέλλα Μερκούρη Ψυχολογία της γυναικός  

Τα λάθη που, ως παιδιά κρίνοντας αυστηρά τους 
γονείς, υποσχόμαστε ότι δε θα κάνουμε ποτέ και που 

τελικά τα κάνουμε πολλαπλάσια  

Ποιμαντική ψυχολογία –
Παιδαγωγικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
«Όταν κάνετε ένα λάθος, 

παραδεχτήτε το και 
ομολογήστε το. Βέβαια, δεν 

είναι εύκολο πάντοτε...» 
«Έσφαλα & ελπίζω ότι θα με 

συγχωρήσετε» 

25.Το πνεύμα των 
Χριστουγέννων σ.475 Μαρία Ζαχαρίου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για την ουσία του μηνύματος των 
Χριστουγέννων που εκφράζεται στις ανθρώπινες 

σχέσεις και χειρονομίες  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Εορταστικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

26.Χαρούμενες 
Χριστουγεννιάτικες ιδέες  

σ.476 
ΑΝΤΑ  Διάφορα άρθρα – 

Διακόσμηση σπιτιού  
«...με τις πιο θερμές ευχές για τα Χρ,...& μερικές 

χαρούμενες γιορταστικές διακο-σμήσεις για το σπίτι 

Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό  

3φ: ιδέες χριστουγεν. 
διακόσμησης  

--- 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.477-478 
Συν+πλην- Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 

Μια υποψήφια ζητά συμβουλή γιατί όλοι την 
προτρέπουν να δώσει εξετάσεις για το Πολυτεχνείο 

εκείνη νοιώθει ότι έχει κλίση στα φιλολογικά  

Συμβουλευτικό – 
Επαγγελματικού 
προσανατολισμού   

--- 

28. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.478 
Κ.Β. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 

Μια νέα ανακάλυψε ένα πρόβλημα υγείας που τη 
βαραίνει και την απογοητεύει για το μέλλον της και 

τις σπουδές της  

Συμβουλευτικό – 
Ποιμαντική ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 

29. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.478 
Ε.Δ. Βόλος  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 
Μητέρα ζητά συμβου-λή για την 5χρονη κό-ρη της 
που ξεριζώνει τα μαλλιά της και τρώει τα νύχια της  

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Παιδαγωγικό – 
Συμβουλευτικό  

--- 

30.Περιεχόμενα του 
τόμου 1957  
σ.479-480 

--- Περιεχόμενα  Περιεχόμενα 1957 Ενημερωτικό  --- 

31.Τα βιβλία σ.480 Μ.Β.Κ. Βιβλία  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 
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1ο (45) Τεύχος – Ιανουάριος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. Καθώς αλλάζει ο 

χρόνος σ.1 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  Η αξιοποίηση του χρόνου της ζωής 
μας 

Επετειακό/εορταστικό – 
πνευματικής οικοδομής  --- 

2.Το ιστορικό του 
παιδιού μου» σ.1 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Το νέο βιβλίο του Ινστιτούτου 
Ιατρικής Ψυχολογίας και ψυχικής 

Υγιεινής 
Ενημερωτικό  --- 

3. Έκθεσις 
Σολωμού σ.1 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Η έκθεση Σολωμού που οργάνωσε το 
Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, με την 

ευκαιρία του Σολωμικού έτους, 
συμ-πλήρωση 100 χρ. απ’ το θάνατό 

του. 

Ενημερωτικό – Επετειακό  --- 

4.Από τα έργα 
κοινωνικής 

πρόνοιας σ.1-2 
Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Σύντομη αναφορά στο έργο και 
παρουσίαση του νέου ιδρύματος της 

ΕΛ.Ε.Π.Α.Π. 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας Αγιογραφική θεμελίωση 

5. Ακούστε τη 
φωνή τους  

σ.2 
Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

«Η λέπρα νικήθηκε, έμεινε όμως ο 
λεπρός» η κοινωνική προκατάληψη 

που οδηγεί στην κοινωνική 
απομόνωση και περιθωριοποίηση  

Ενημερωτικό  
(παγκόσμια ημέρα Χανσενικών 

που θα εορτασθή την 
τελευταία Κυριακή του 
Ιανουαρίου, όπως έχει 

καθιερωθεί) 

Αγιογραφική θεμελίωση 

6. Η σχολική 
υγιεινή από τη 

σύγχρονη σκοπιά  
σ.2 

Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  Η ψυχική υγεία εξίσου σημαντικός 
τομέας της Σχολικής Υγιεινής Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

7. Από τις Διεθνείς 
Κινήσεις  

σ.2 
Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Η Διεθνής Γυναικεία Ένωσις δια την 
καταπολέμησιν του Αλκοολισμού 
και οι πολύπλευρες συνέπειες του 

αλκοολισμού 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

8.Η γυναικεία 
μορφή στη 

Μινωική Κρήτη  
σ.3-5 

Καίτη Δ. Πετροπούλου Μορφές  Η θέση της γυναίκας στη Μινωική 
κοινωνία και θρησκεία 

Επιμορφωτικό  
3φ – 1: Η Θεά των Όφεων, 
Φαγεντιανή, Κνωσός 2: Αι 

Κυαναί Κυρίαι. Συμπλήρωσις 
εκ τεμαχίων Μεσομινωικών 

τοιχογραφιών. Κνωσός  
3: Τοιχογραφία εικονίζουσα 

κόρη, την γνωστή υπό το 
όνομα “La Parisienne”. 

Κνωσός  

--- 

9. ΑΦΙΕΡΩΜΑ σ.5  Π. Σπυράλης Ποίηση  
Εγκώμιο στην «... μάννα, την 

αδελφή, τη σύντροφο, γυναίκα 
Ελληνίδα.» 

Εγκωμιαστικό  --- 

10. Καλή Χρονιά 
σ.6 Agnes Richomme 

 
Η παρουσία του Θεού στη ζωή μας, 
ανάλογα με το κατά πόσο εμείς το 

επιτρέπουμε 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

*«... αυτή η ειρήνη που υποσχέθηκαν οι 
άγγελοι πάνω απ’ το Σπήλαιο της 

Γεννήσεως...» 
11. Ήλιος του 

Μάρτη  
σ.6 

Χαρά Κρίσπου Ποίηση  
Ο ζεστός ήλιος του Μάρτη! Η χαρά 

που έρχεται ύστερα από τις 
δοκιμασίες και τις δυσκολίες 

Αλληγορικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
12. Μητέρες, 

μάθετε και εσείς 
κάτι από τη 

Δασκάλα! σ.7-8 

Ειρήνη Μαρμαρά 
Διασκευή Γύρω στο παιδί  

Συμβουλές για το πώς οι μητέρες 
μπορούν να οργανώνουν τη ζωή στο 
σπίτι παίρνοντας παραδείγματα από 

τη ζωή στο σχολείο  

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό Αγιογραφική θεμελίωση 

13. Από τα 
προβλήματα της 

συγχρόνου 
οικογενείας σ.9-11 

Π. Χαρακιάδη Επιμέλεια 
συντάξεως 

 
Προβλήματα Συγχρόνου Οικογενείας 

Αποτελέσματα έρευνας του Φ 
σχετικά με το που πρέπει να 

βρίσκεται δεοντολογικά και με βάση 
τις αρχές του χριστιανισμού η 

οικογένεια και που βρίσκεται στην 
πραγματικότητα 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού 

*Αγιογραφική θεμελίωση: η αρχή της 
αγάπης, της συζυγικής πίστης, ο γάμος 
δεσμός ισόβιος αλλά και ζων και πέραν 

του τάφου, εκεί όπου εκτείνεται το αιώνιο, 
η πιστότης μεταξύ των μελών της οικ., η 
οικ. εργαστήριο αγωγής και αγιασμού, η 
τεκνογονία, για τη διαιώνιση της ζωής. 
*«η δε γυνή ίνα φοβήται τον άνδρα...» 

(Εφεσ.ε΄33)/«ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της 
γυναικός...»(Εφεσ.ε΄23) 

*«Οι άνδρες αγαπάτε τας εαυτών γυναίκας 
καθώς και ο Χριστός ηγάπησε την 

εκκλησίαν και εαυτόν παρέδωκεν υπέρ 
αυτής...» (Εφεσ.ε΄25) 

14. Όταν η 
γυναίκα ξέρει ν’ 
αγαπά σ.11-12  

Ε. Καρδάρα Διάφορα άρθρα 

Η αγάπη του καλλιτέχνη προς τις 
γυναίκες της ζωής του (μητέρα, 
αδελφή και σύζυγο) και το πόσο 

πολύ τον στήριξε η δική τους αγάπη 

Διδακτικό  
3φ έργα του ζωγράφου 

1:πορτραίτο της γυναίκας του 
στην Πινακοθήκη της 

Φραγκφούρτης 2:Πορτραίτο 
της μητέρας του και της 
αδελφής του 3:Κύκλος 

Παιδιών. Πίνακας του Thomas 
από το 1872 

--- 

15. Το νόθο τέκνο 
– Η νομική του 
θέση σ.13-15 

Odile Roullet του 
Δικηγορικού Συλλόγου 

της Γενεύης 
Κοινωνικά Προβλήματα 

Η νομική θέση του νόθου τέκνου 
μέσα στην κοινωνία. Την 

«πρωτόγονη» κοινωνία, την αρχαία 
Ρώμη, τα πρώτα χριστιανικά χρόνια 

και τη σύγχρονη κοινωνία 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
και πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: η ηθική 
τελειότητα του ανθρώπου έγκειται στην 

τελείωση της αγάπης  

16. Προσευχή για 
όλα τ’ αξιολύπητα 

πλάσματα του 
κόσμου  

σ.15 

Ποίημα του Ραούλ 
Φολλερώ με την ευκαιρία 

της IV παγκόσμιας 
ημέρας των λεπρών – 

μεταφρ: Ν. Γιαρδόγλου 

Ποίηση θρησκευτική  

Προσευχή για την έξοδο του 
ανθρώπου από τον εαυτό του και 
στροφή του ενδιαφέροντός του και 
της έμπρακτης αγάπης του προς 
όλους όσους έχουν ανάγκη και 

ειδικά για τους λεπρούς 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη προς 
αυτούς που ξέρουμε ότι δεν μπορούν να 
μας το ανταποδώσουν, κι όχι προς τους 
οικείους και ομοίους μας και σ’ όσους 
μας αγαπάνε, έξοδος και υπέρβαση του 

εαυτού μας, όλοι οι άνθρωποι παιδιά του 
Θεού και αδέλφια μεταξύ τους, προσευχή 

για τους φτωχούς και τους άρρωστους, 
συγχώρεση για το φόβο που μας 

αποτρέπει από την προσφορά βοήθειας 

17. Η αυγή των 
ελπίδων  

σ.16 

Γεώργιου Β. 
Τσοκοπούλου 
(λογοτέχνη) 

 
Χρονογράφημα για το 

πρωτοχρονιάτι-κο φύλλο 
μιας εφημερίδας του 

Εκλεκτές Νεοελληνικές Σελίδες  
 

– Λογοτεχνία – Διηγήματα  

Η βιαστική καθημερινότητα που 
σαρώνει στο πέρασμα της την 

ελπίδα, την ανάπαυση και τη λήθη. 
*«... οι γραμμές του αποκαλύπτουν 

μελαγχολία και αμφιβολία, που 
ευνοούνται απ’ το ρυθμό της 
σύγχρονης ζωής κι απ’ την 

Πνευματικού προβληματισμού 

*«... ο Θεός όταν έπλασε τον κόσμο...» 
*«... Ο άνθρωπος, ο οποίος ηθέλησε να 

αποσκιρτήση από την ευεργετικήν 
θέλησιν του Θεού του αραβικού θρύλου, 

αισθάνεται την ανάγκην να επιστρέψη 
προς αυτόν, όπως ο αμαρτωλός υιός...» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1902 περαστική λάμψη των γιορτινών 

ελπίδων...»  

18. Στην 
Ανδαλουσία – Μια 

νέα κοπέλλα 
ελεύθερη: Η 

ΚΑΤΑΛΙΝΑ σ.17-
19 

Διασκευή: Μαρία Σέρου 
– η κατωτέρω αφήγησις 

προέρχεται από μια 
έρευνα του Georges 

Govy για τη σημερινή 
Ισπανίδα που την ξέρομε 
τόσο λίγο, μ’ όλο που η 

απόστασις που μας 
χωρίζει δεν είναι και τόσο 

μεγάλη. 

Διάφορα άρθρα  

Η ζωή των γυναικών στην 
Ανδαλουσία, μέσα από μια 

«εκπρόσωπό τους», την Καταλίνα. 
Παρουσίαση όλων των 

πατροπαράδοτων παραδόσεων, των 
εθίμων αλλά και της μειονεκτικής 
θέσης των γυναικών στην κοινωνία 

και στο γάμο 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
 

1σκ μια κοπέλα με ενδυμασία 
εποχής ιππεύει ένα μαύρο 

άλογο 

--- 

19. Το 
επαναστατημένο 
παιδί σ.20-21 

Dr R. Diatkine Γύρω στο παιδί Η επαναστατικότητα στο παιδί και 
τον έφηβο. Αίτια και συνέπειες 

Παιδαγωγικό – Ψυχολογικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

20. Θυμός και 
Δειλία  

σ.21-22 
Emil Moussat Γύρω στο παιδί – Μια ενδιαφέρουσα 

προσωπική περίπτωσις 

Η προσωπική εμπειρία ενός άντρα 
που διηγείται πως στα παιδικά του 

χρόνια, πολέμησε με το θυμό και τη 
δειλία του και τα νίκησε 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό – 
Ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση:  
ο αγώνας κατά του πάθους του θυμού και 

της δειλίας 

21. Νήπια χωρίς 
οικογένεια σ.23-26 Ο. Ν. Κοσμίδου  Απόσπασμα βιβλίου της Άννας Freud 

και Dorothy Burlingham  

Οι ελλείψεις που παρουσιάζουν τα 
παιδιά που μεγαλώνουν σε 

ιδρύματα, σε σχέση με τα παιδιά 
αντίστοιχων ηλικιών που 

μεγαλώνουν σε οικογένεια 

Παιδαγωγικό – Ψυχολογίας – 
Ενημερωτικό – Κοινωνικής 

Πρόνοιας 
4φ νηπίων στην καθημερινή 

ζωή τους 

--- 

22. Τόμας Μέρτον 
– ο άνθρωπος, ο 
συγγραφέας, ο 

ασκητής σ.27-28 

Ε. Καρδαρά  Μορφές  
Τα παιδικά και πρώτα νεανικά 

χρόνια του Μέρτον και η 
μεταστροφή-μετάνοιά του 

Βιογραφία – Διδακτικό  «Πάτερ ημών» 

23. Το δώρο του 
γιδοβοσκού σ.28 

J. Aicard – απόδοση από 
το Γαλλικό Τ.Δ.Γ. Ποίηση θρησκευτική  

Περιγραφή της νύχτας της 
Γεννήσεως με πολλά στοιχεία 

φαντασίας 

Πνευματικής οικοδομής –  
    Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

24. Ελληνικά 
Μοιρολόγια σ.29-

31 
Π. Ακρίτα  

Μελέτες 
 

Διάφορα Άρθρα 

Η απεικόνιση του πόνου και του 
θρήνου για το θάνατο, στα ελληνικά 
μοιρολόγια από την αρχαιότητα ως 

τους νεότερους χρόνους 

Επιμορφωτικό  --- 

25.Επιστροφή σ.31 Π. Α. Ράλλης  Ποίηση  
Η επιστροφή στη ζωή και τις χαρές 
της μετά από τη βαριά θλίψη και 

τον πόνο 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής --- 

26. Η αγάπη 
νίκησε, τα τείχη 

γκρεμίστηκαν σ.32 
R. Follereau 

Αποσπάσματα βιβλίων – Σελίδες 
Ημερολογίου («... προσωπικές 

εντυπώσεις του μεγάλου ευεργέτου των 
Χανσενικών ασθενών από την επίσκεψί 

του εις την Ελλάδα επ’ ευκαιρία του 
εορτασμού της 3ης παγκοσμίου ημέρας 

Χανσενικών την 29 Ιαν.1956...») 

Ο ενθουσιασμός, η χαρά και  η 
ευγνωμοσύνη με την οποία 

υποδέχτηκαν οι πρώην λεπροί και 
οι συγγενείς τους τον R. F.  

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

27. Το αγόρι μου, 
κοιμήθηκε βαθειά  

σ.32 
Ε. Μ. Ποίηση  Ο θρήνος για το μικρό γιο που 

πέθανε Επιτάφιο  --- 
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28.Η Παναγία των 
εφτά συμβόλων 

σ.33-35 
Οδυσσέας Χριστοδούλου 

Σελίδες ημερολογίου 
(Η παρακάτω ιστορία ήταν γραμμένη 

σε κάτι κιτρινισμένα χαρτιά κολλημένα 
πίσω από μια τουρκόφωνη Σύνοψη, 

που βρέθηκε μαζύ μ’ άλλα 
παληοπράγματα στο δημοπρατήριο της 
Πλατείας Αβησσυνίας-Μοναστηράκι-

Αθηνών. Προέρχονταν απ’ το 
νοικοκυριό μιας γρηάς δασκάλας, ου 
πέθανε κατάμονη στον προσφυγικό 

συνοικισμό της Σαφράμπολης, για να 
πληρωθούν τα έξοδα της κηδείας της. 
Είναι κάτι παράξενες αναμνήσεις της 

φτωχής πρόσφυγος, που τις αντιγράφω 
όπως ήσαν.) 

Η ιστορία μιας εικόνας της 
Παναγίας, που φιλοτέχνησε ο νονός 

της όταν ήταν παιδί και που στη 
θέση του Χριστού είχε ένα σταυρό 
με μια φλόγα στο μέσο. Αυτή η 

εικόνα πέρασε στα χέρια διαφόρων 
καλλιτεχνών, που ο καθένας απ’ 
αυτούς, με πρώτυπο αυτή την 

εικόνα, ιστορούσε μια άλλη δική 
του, με άλλη τεχνοτροπία και 

διαφορετικό κάθε φορά σύμβολο 
στη θέση του αρχικού σταυρού 

Θεολογικό (θεολογία της 
εικόνας της Παναγίας) 

*«Ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου» 
*«Ο βασιλεύς των αγγέλων» 

*«Φωτοδόχον λαμπάδα τοις εν σκότει 
φανείσαν...» 

*«Εγώ ειμί το Φως του κόσμου» 
*«Χαίρε πύρινε στύλε οδηγών τους εν 

σκότει» 
*«Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατυτέρα 

νεφέλης» 
*«Ο απτόμενος των ορέων και 

καπνίζονται» 
*«Ο περιβαλλόμενος φως ως ιμάτιον» 
*«Ο περιπατών επί πτερύγων ανέμων» 

29. Άγια Νύχτα 
σ.35 Αικ. Π. Ποίηση  Ύμνος στη Γέννηση του Λυτρωτή για 

τα όσα φέρνει στη ζωή των ανθρ.  Εγκωμιαστικό – Εορταστικό  *«... και επί γης ειρήνη...» 
*«Δόξα εν υψίστοις Θεώ!» 

30. Πορτραίτα 
γονέων σ.36 Διασκευή από το Γαλλικό  Γύρω στο παιδί Οι τρεις διαφορετικοί τύποι γονιών Παιδαγωγικό – Διδακτικό  

3σκ με γονείς και παιδί  

31. Από την 
προνοιακή εργασία 

στην Αμερική  
σ.37-39 

Margaret Steward 
μεταφρ: Ήβης 

Οικονομίδου (Κοινωνικής 
Λειτουργού) 

Κοινωνική Πρόνοια – Κοινωνικά 
Θέματα 

Παρουσίαση υποδειγματικού 
τρόπου λειτουργίας της Οργάνωσις 

Εξυπηρετήσεως Οικογενειών 
Ενημερωτικό  

*«... η πίστη που ο Χριστός μας είπε ότι 
“μπορεί να κινήση βουνά”» 

 
*«εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των 
αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 

εποιήσατε» 

32. Γνωρίζετε ότι τα 
παιδιά σας σας 

κρίνουν; σ.40-41 
Dr R. F. Hertz Γύρω στο παιδί   

Αποτελέσματα έρευνας μεταξύ 
100.000 παιδιών κάτω των 15 

χρόνων, για να σχεδιάσουν «Κανόνες 
για τους γονείς» 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό – 
Ενημερωτικό  

 
1σκ ενός θυμωμένου παιδιού  

Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη, στοργή 
και ειρήνη μέσα στο σπίτι είναι τα βασικά 

αιτήματα των παιδιών και οι βασικές 
προϋποθέσεις για να μεγαλώσουν σωστά 

και ισορροπημένα  

33. Στην ιτιά από 
κάτω  

σ.42-44 
Μαρία Ζαχαρίου Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η επιστροφή ενός ξενιτεμένου στον 
τόπο του όπου όλα και όλοι έχουν 

αλλάξει κι έχουν χαθεί και ο 
απολογισμός της ζωής του 

Πνευματικού προβληματισμού 
 

1σκ ένας άντρας ηλικιωμένος 
κάθεται στη ρίζα ενός δέντρου 

Αγιογραφική θεμελίωση: η ματαιότητα 
της ανθρώπινης ζωής, το αληθινό νόημα 
των όσων ζει ο άνθρωπος και η αληθινή 

ζωή που αρχίζει πέραν του τάφου – 
περιγραφή μιας κυριακάτικής 
λειτουργίας – όλο το κείμενο 

διαποτισμένο από σκηνές, πρόσωπα, ήθη 
και έθιμα διαποτισμένα από την εκκλησία 

και την πίστη 
34. Στον καθρέφτη 

σ.44 Μ.  Ποίηση  Αυτογνωσία  Πνευματικής οικοδομής «Και ψυχή, ει μέλλει γνώσεσθαι αυτήν, εις 
ψυχήν αυτή βλαπτέον»: Πλάτων  

35. 
Προβλήματα 
καλλιτεχνικής 

δημιουργίας σ.45 

Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική Κίνησις  

Προβληματισμός γύρω από την 
προσφορά της μοντέρνας τέχνης στο 

σύγχρονο άνθρωπο. Κατά πόσο 
εξυψώνει ή «... αντιθέτως κατέρχεται 

στα σκοτάδια ενός αρρωστημένου 
υποσυνειδήτου και ζητάει εκεί 

εντυπώσεις της στιγμής, 

Επιμορφωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
συναισθήματα ακαθόριστα και 
ακατανόητα, προσπαθώντας να 

πρωτοτυπήση εις βάρος της αγνής, 
της αληθινής Τέχνης;...» 

36.Καλημέρα, 
τριαντάφυλλο σ.45 Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  Εγκώμιο στο τριαντάφυλλο  Αλληγορικό  --- 

37. Μουσική – 
Αίθουσες – 

Άνθρωποι (Ε’ 
Επίλογος: μικροί 

και μεγάλοι 
άνδρες)  

σ.46 

Κ. Χαραλαμπίδης 
Μουσικός Διευθυντής 

Πανεπιστημίου Αθηνών 
Μουσικά Θέματα  

Η σύνδεση καλλιτεχνικής κίνησης 
και πολιτισμού μιας χώρας καθώς 

και Τέχνης και Πίστης 

Επιμορφωτικό – κοινωνικού 
και πνευματικού 
προβληματισμού 

--- 

38. Πώς θα 
υποβιβάσωμε 

ακόμη την βρεφική 
θνησιμότητα σ.47-

48 

Robert Broca  Γύρω στο Παιδί 

Τα αίτια, οι συνθήκες και τα μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται για τον 

περιορισμό της βρεφικής 
θνησιμότητας. Αποτελέσματα 

διακρατικής έρευνας  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό 
Ιατρικό  --- 

39. Επιστολαί  

(Αναγνώστριες) 
Όμιλος Ψυχαγωγίας 

Παιδιού 
Ελένη Θεοχάρη-Περάκη 

και Ελένη Κοτσίρη  
 

Ενημέρωση από τον Όμιλο 
Ψυχαγωγίας Παιδιού, για τη δράση 
και τα αποτελέσματα της ομάδος 
του Κουκλοθεάτρου Αθηνών ‘Ο 

Μπαρμπά-Μυτούσης’, με αφορμή 
δημοσίευμα στο προηγούμενο 

τεύχος του ΚτΕ 

Ενημερωτικό  --- 
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2ο (46) Τεύχος – Φεβρουάριος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Βοήθεια για τη 
Μητέρα σ.49 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η σύγχρονη απαιτητική πραγματικότητα που 
έχουν να αντιμετωπίσουν οι μητέρες του 

σήμερα 

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

2.Στην επέτειο των 
‘Ακτίνων’ σ.49 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Το αρνητικό πνευματικό περιβάλλον της 
εποχής που άρχισαν να εκδίδονται οι Ακτίνες 

και πόσο τελικά το περιοδικό διαμόρφωσε 
και άλλαξε τα δεδομένα 

Πνευματικού 
προβληματισμού --- 

3.Είκοσι χρόνια 
αγώνος σ.49 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Η επέτειος 20 χρόνων κυκλοφορίας των 

Ακτίνων και η προσφορά τους Επετειακό  --- 

4.Υψηλόφρων 
ανθρωπισμός σ.49-50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σχόλιο (θετικό) επί των προτάσεων της 
ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση της 

παιδείας 
Ενημερωτικό  --- 

5.Το γλωσσικό ζήτημα 
σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σχόλιο (θετικό) επί των προτάσεων της 
ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση της 

παιδείας 
Ενημερωτικό  --- 

6.Επαγγελματική 
εκπαίδευσις σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σχόλιο (θετικό) επί των προτάσεων της 
ειδικής επιτροπής για την αναδιοργάνωση της 

παιδείας 
Ενημερωτικό  --- 

7.Ηρωικοί 
εκπαιδευτικοί σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η εθνική δράση και η βράβευση του 
δασκάλου Κων/νου Ιωαννίδη από την 

Ακαδημία Αθηνών 
Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

8.Ελληνίδες της 
Κύπρου σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η αποφυλάκιση των Κυπρίων γυναικών από 
τις Βρετανικές φυλακές και η υποδειγματική 

εθνική στάση τους κατά τη διάρκεια της 
κράτησης τους 

Ειδησεογραφικό – Διδακτικό   ---- 

9.Αδούλωτοι Έλληνες 
σ.50 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Η δήλωση των αποφυλακισμένων Κυπρίων 

γυναικών, το βράδυ της αποφυλακίσεως τους Ειδησεογραφικό – Διδακτικό  --- 

10.Χρόνια πολλά 
μαννούλες σ.51 Α.Μ. Στη γιορτή της 

Μητέρας 
Ένα ευχαριστώ σε όλες τις μητέρες, που 

έφεραν στη ζωή «δροσερό αέρα» 

Επετειακό  
 

1φ ενός μικρού 
χαμογελαστού αγοριού 

(αμερικανάκι!) 

--- 

11. Μεγάλα Έργα!  
σ.52-55 Ι.Θ.Κ. Από την δράσιν των 

εκπαιδευτικών μας 

Η δράση των εκπαιδευτικών εντός και εκτός 
σχολείου, στις κοινωνίες όπου υπηρετούν 
αλλά και σε μουσουλμανικές κοινότητες 

Ενημερωτικό – Διδακτικό – 
Εγκωμιαστικό  *«Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε...» 

12. Τα παιδιά μου 
και τα δώρα τους 

σ.55-56 
Μάννα ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γύρω στο παιδί  

Άραγε προξενούμε πάντα την χαρά που 
φανταζόμαστε στα μικρά μας παιδιά όταν 

τους δίνουμε τα δώρα τους;  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια νεαρή μητέρα και 
ο γιος της και στο μέσον ένα 
χριστουγεννιάτικο δέντρο με 
πολλά παιχνίδια και πακέτα 

--- 

13. Εξηράνθη η 
καρδία μου (Ψαλμός 

101,5)  
σ.56 

Ελ. Μαϊνάς Ποίηση  Η αποξήρανση της καρδιάς εξαιτίας των 
ταλαιπωριών της ζωής 

Αλληγορικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  Εξηράνθη η καρδία μου (Ψαλμός 101,5) 

14. ΣΟΥΝΙΟ Το Λίνα Αγγελοπούλου Τόποι αρχαιολογι-κοί Ιστορική και αρχαιολογική καταγραφή του Επιμορφωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
μαγευτικό ακρωτήρι 

της Αττικής  
σ.57-59 

και Τουριστικοί  Σουνίου   
2φ. 1: Η κεφαλή του 
‘Κούρου του Σουνίου’ 

2: Γενική άποψις του ναού 
του Ποσειδώνος μετά την 

αναστήλωσι και τις 
ανασκαφές 

15. – σ.59 T. B. MEYER  Λόγια σοφίας Τα δάκρυα  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση: τα δάκρυα και αξία τους 
ενώπιον του Θεού  

16. Β΄ Οι 
«ανταγωνισταί» της 

οικογενείας σ.60-62 

Π. Χαρακιάδη 
Επιμέλεια 

Από τα προβλήματα 
της συγχρόνου 

οικογενείας 

Έρευνα για αίτια της κακής κατάστασης της 
σύγχρονης μέσης Αθηναϊκής οικογένειας 

Κοινωνικό -Κοινωνικού   
προβληματισμού --- 

17. Το παιδί σας 
μεγαλώνει σ.62-64 

Έλσα Παϊσίου Από το 
βιβλίο του 

Αμερικανού ιατρού 
Edgar A. Doll 

Γύρω στο παιδί  Τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού 

Ιατροπαιδαγωγικό  
 

2σκ με οικογενειακές 
στιγμές γονιών και παιδιών 

--- 

18. Σαν Εντελβάϊς 
σ.64 Ροδή Ερμά  Ποίηση  Η σπανιότητα της ανθρωπιάς και των γνήσιων 

αισθημάτων Αλληγορικό – Διδακτικό  --- 

19. Η αγωγή της 
αγνότητας σ.65-69 

PIERRE DUFOYER 
Διασκευή: Μ.Ν.Λ. Διάφορα άρθρα 

Η καλλιέργεια της εγκράτειας και η σημασία 
της στην πνευματική ωρίμανση και την 
κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

 
1φ δύο κύκνοι που 

κολυμπούν 

Αγιογραφική θεμελίωση: η αρετή της εγκράτειας 
 

*«Ημάρτομεν ενώπιον Του» 
*«... αμαρτία είναι η ρήξις της σχέσεως μεταξύ της 

ψυχής και του Θεού» 

20. Κάποιες 
Μητέρες... σ.69 Αμαλία Δεδότση  Ποίηση  

Οι μητέρες των αγίων και των Πατέρων της 
Εκκλησίας. Το φρόνημά τους και η αγωγή 

που έδωσαν στα παιδιά τους 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση – αναφορά σε μητέρες της 
Π.Δ.  

21.Γυναίκες, Μεγάλοι 
Ζωγράφοι σ.70-71 

Αμαλία Ρήκα 
Διασκευή Μορφές  Η ζωή και το έργο ζωγράφων γυναικών του 

18ου αιώνα 

Επιμορφωτικό  
3φ πίνακες ζωγραφικής 

«Φτωχή Μαρία», «Η κυρία 
Le Brun και η κόρη της»,  

«Το Δίλημμα» 

--- 

22. Ο ειδικευμένος 
παιδαγωγός και το 

έργον του Α΄ 
σ.72-75 

Μαρία Σέρρου 
Διασκευή  

Από μίαν διεθνή 
έρευναν  

*«... τα αποτελέσματα του Διεθνούς Γραφείου 
της Παιδικής Ηλικίας σχετικώς με την ηθικήν 

και δεοντολογικήν μόρφωσιν των 
ειδικευμένων παιδαγωγών δια τα μη 

προσαρμοσμένα παιδία» 
1.Καθήκοντα του π 

2.Ορισμός της προσωπικής ηθικής 
3.Ορισμός της επαγγελματικής ηθικής 

4.Σχέσις μεταξύ προσωπικής και 
επαγγελματικής ηθικής 

5.Τα καθήκοντα του π προς τον εαυτόν του 
6...εν σχέσει με το επάγγελμα το οποίον 

εξασκεί 
7.Τα ηθικά προσόντα του ειδικευμένου π 

8.Προσωπικαί εκδηλώσεις τοιαύτης φύσεως 
ώστε να φέρουν εις ανυποληψίαν το 

επάγγελμα 

Παιδαγωγικό (Ειδική 
Αγωγή!) – Ενημερωτικό – 

Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: «... Η ιδέα ενός καταλόγου 
περιέχοντος τα ηθικά προσόντα είναι απαράδεκτος. 

Θα έπρεπε να τα έχη κανείς όλα, η απουσία και ενός 
μόνον θέτει εις κίνδυνον όλην την εκπαιδευτικήν 

πορείαν...» 
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9.Τα καθήκοντα του π έναντι του 

επαγγέλματος 
10.Χρησιμοποίσις των ικανοτήτων του π επί 

διεθνούς πεδίου 

23. Η γιαγιά σ.76 Αλεξάνδρα 
Παπαδοπούλου 

Εκλεκτές 
Νεοελληνικές Σελίδες  

Η φροντίδα της γιαγιάς για τα ορφανά 
εγγόνια της και η αγάπη και η ευγνωμοσύνη 

που αυτά της έχουν 
Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση: η πραγματική αγάπη που 

νοιάζεται και θυσιάζεται 

24. Αγάπης 
Θησαύρισμα  

σ.76 
Δ. ... κι ένα σχόλιο Σχολιασμός στο προηγούμενο λογοτεχνικό 

απόσπασμα Διδακτικό --- 

25. Το τραγούδι σαν 
ψυχική τροφοδοσία 
του παιδιού σ.77-79 

ALEXIS DANAN  
Μαρία Σέρρου 

Διασκευή  
Γύρω στο παιδί  Η θεραπευτική δύναμη της μουσικής Διδακτικό – Επιμορφωτικό  *«Ο Θεός τόσον αγάπησε τον κόσμον ώστε τον Υιόν 

Αυτού τον Μονογενή έδωκε» 

26. Β΄ Τόμας Μέρτον 
– ο άνθρωπος, ο 
συγγραφεύς, ο 

ασκητής  
σ.80-82 

Ε. Καρδάρα  Μορφές  Η ιστορία της μεταστροφής του Μέρτον στο 
Χριστιανισμό 

Βιογραφία – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής   

*«Φως εκ Φωτός, Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού» 
*«... ότι ο Χ είναι Υιός του Θεού. Ότι ο Θεός έγινε 
άνθρωπος, έλαβε μορφήν ανθρώπου και έζησε 

μεταξύ των ανθρώπων. Ότι πέθανε πάνω στο Σταυρό 
για μας. ότι ο Ι.Χ. δεν ήταν μόνον ένας καλός 

άνθρωπος, ένας μεγάλος άνθρωπος, ένας μεγάλος 
προφήτης, ένας θαυματοποιός, ένας άγιος: Όλα αυτά 
ωχριούν μπρος σ’ αυτό που πραγματικά είναι: είναι 

ο Θεός...» 
*«Αγαπάτε τους εχθρούς σας» 

*«Όποιος δεν είναι μαζύ μου είναι εναντίον μου» 

27. Καθώς ο νέος 
ατενίζει το επάγγελμα 

σ.83-85 
William Sadler Κοινωνικά θέματα Η επιλογή του καταλλήλου επαγγέλματος. 

Κριτήρια. 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού 

(το άρθρο στηρίζεται σε 
δεδομένα της Αμερικανικής 

κοινωνίας) 

--- 

28. Η βιβλιοθήκη της 
Φιλαδελφείας σ.85 -  Διάφορα άρθρα Σύντομο ιστορικό της ίδρυσης της 

βιβλιοθήκης της Φιλαδέλφειας Επιμορφωτικό – Διδακτικό  --- 

29. Σκέψεις για τη 
μόρφωση των γονέων  

σ.86-88 
Α.Γ.Ζ. 

Προβλήματα της 
συγχρόνου 
οικογενείας 

Η σημασία και η αξία της μορφώσεως και  
επιμορφώσεως των γονέων, για το τόσο 

δύσκολο και υπεύθυνο έργο τους 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  

*«Μη δότε τα άγια τοις κυσί...» 
 

*«Μακάριος ει και καλώς σοι έσται˙ η γυνή σου, ως 
άμπελος ευθυνούσα εν τοις κλίτεσι της οικίας σου˙ οι 

υιοί σου, ως νεόφυτα ελαίων κύκλω της τραπέζης 
σου...» 

30. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  σ.88 Αναγνώστριες  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  
Η Σεραφείμειος Βιβλιοθήκη στην Φουρνά 
των Αγράφων, εις μνήμην του τέκνου της 

Σεραφείμ Παπακώστα 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

31. Τα Δύσκολα 
Παιδιά  
σ.89-91 

Ι.Κ.  Γύρω στο παιδί  
Τα προβλήματα προσαρμοστικότητας που 

παρουσιάζουν τα παιδιά. τα αίτια και η 
θεραπεία τους 

Παιδαγωγικό  *«Οι γονείς εκτρέφετε τα τέκνα υμών, εν παιδεία και 
νουθεσία Κυρίου...» 

32. Εαρινό σ.91 Ροδή Ερμά  Ποίηση  Καλωσόρισμα του Μάη  Αλληγορικό  --- 

33. Νευρικοί Γονείς  
σ.92 

Mme Dr Revault 
d’Allones Ιατρός – 

Σύμβουλος της 
Σχολής Γονέων των 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Η αλληλεπίδραση της νευρικότητας των 
γονέων και του παιδιού και η θεραπεία της - 

παραδείγματα 
Παιδαγωγικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Παρισίων 

34. -  H.S.B.YATES Σκέψεις σοφών  Η παρουσία του Χριστού στον πόνο  Πνευματικής οικοδομής *«Εδίψασα, ήμουν γυμνός και στην φυλακή κι’ 
ήρθατε κοντά μου» 

35. Το πρόβλημα της 
νεότητος στην 

Αμερική  
σ.93-96 

Εμμ. Τσέλικας 
 

Ben Solomon Δ/ντης 
του Παιδαγωγικού 

Περιοδικού: “Youth 
Leader’s Digest” 

Κοινωνικά θέματα  
(το έχει στα: 
προβλήματα 
συγχρόνου 

οικογενείας) 

Τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι νέοι των Η.Π.Α. (Εγκληματικότητα 
ανηλίκων, Υγεία, Παιδεία, Αναπηρίες, 
Μειονότητες, Τροχαία ατυχ., Εργασία 
ανηλίκων, πυκνοκατοικημένες πόλεις, 
Έλλειψη επαρκούς φυσικής παρουσίας 

γονέων) 

Ενημερωτικό – Διδακτικό --- 

36. Τα Βιβλία σ.96 Τίλλα Μπαλή  Βιβλιοπαρουσίαση  Αλέξη Ζακυθηνού: «Το κακό πουλί», 
Ποιήματα 

Ενημερωτικό – Κριτική 
βιβλίου ποίησης   
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3ο (47) Τεύχος – Μάρτιος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Στο πέρασμα της 25ης 
Μαρτίου  

σ.97 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Οι σκέψεις, οι προβληματισμοί και 
οι ευθύνες που προκύπτουν από τον 
εορτασμό της εθνικής επετείου της 

απελευθερώσεως 

Επετειακό  --- 

2. Καινούργιο ιδανικό  
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Προβληματισμός για τα σύγχρονα 

ιδανικά  
Εθνικού και κοινωνικού 

προβληματισμού --- 

3. Οικογένεια και 
Ψυχαγωγία σ.97-98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η διαμόρφωση υγιών και σωστών 
κριτηρίων για την ψυχαγωγία, ως 

έργο της οικογένειας 
Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

4. Το παιδί μπροστά στην 
οθόνη σ.98 

Μ.Β.Κ. 
 

Ellen Jiestedt: «Η παιδική ηλικία σ’ 
όλο τον κόσμο» 

Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι αντιδράσεις των παιδιών κατά τη 
διάρκεια παρακολούθησης ταινιών 
του Disney και ντοκυμανταίρ γύρω 

από τη ζωή των ζώων 

Έρευνα/Αποτελέσματα – 
Επιμορφωτικό  --- 

5. Το μεγάλο θέμα  
σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Οι απόψεις του γερμανού 
επιστήμονα Βέρνερ Φον Μπράουν, 

πρωτεργάτη του αμερικανικού 
«Εξερευνητού», σχετικά με τις 
δυνατότητες που παρέχει ο 

σύγχρονος τεχνικός πολιτισμός στον 
άνθρωπο 

Απόσπασμα συνέντευξης – 
Κοινωνικού και πνευματικού  

προβληματισμού 
--- 

6. «Τώρα πηγαίνω τακτικά 
στην Εκκλησία» σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Οι απόψεις του Βέρνερ φον 
Μπράουν για την πίστη και τη 

θρησκεία 
Απόσπασμα συνέντευξης  --- 

7. Αγαπώ τη ζωή  
σ.98 Σία Παπακυριακοπούλου Ποίηση 

θρησκευτική  
Η αγάπη του Θεού ομορφαίνει τη 

ζωή μας Πνευματικής οικοδομής --- 

8. Η εποποιία των 
ναυτικών μας κατά τον 

αγώνα υπέρ της 
ελευθερίας (1821-1827) 

σ.99-104 

Έλλη Ι. Λυκούρη Διάφορα άρθρα  Αναδρομή στην ιστορία του ναυτικού 
«κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν» 

4φ 1:Εις την είσοδον του 
Ναυτικού Μουσείου. Το 
κανόνι... και η άγκυρα. 

2:Η προτομή του Ανδρέα 
Μιαούλη  

3:Ο λιμήν του Ναυαρίνου 
4:Καρτερία. Το πρώτο 

ατμοκίνητο πλοίο εις την 
παγκόσμιον ιστορίαν, που 

έλαβεν μέρος εις πολεμικήν 
επιχείρησιν. 

--- 

9. Από τα «Γράμματα σ’ 
ένα νέο ποιητή» σ.104 Rainer Maria Rilke Αποσπάσματα 

βιβλίων  
Η πίστη στο Θεό. Η απώλεια και η 

κατάκτησή της  
Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού – Διδακτικό  

*«... νάσαστε υπομονετικός και 
μακρόθυμος... και νάσαστε πάντα 

χαρούμενος και όλος εμπιστοσύνη» 

10. Γ΄ Η προετοιμασία 
για το γάμο σ.105-106 Π. Χαρακιάδη Επιμέλεια 

Προβλήματα της 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Έρευνα γύρω από το πόσο σωστά και 
επαρκώς προσέρχονται οι νέοι στο 

γάμο 

Κοινωνικού προβληματισμού  – 
Επιμορφωτικό 

*«... Οι νέοι προσέρχονται στο γάμο «ου 
κατ’ επίγνωσιν» 

*«...εξαπατούμε τον εαυτό μας «πλανώντες 
και πλανώμενοι» 

*«Θεμέλιον άλλον ουδείς δύναται θείναι» 
παρά κείνον που ευλόγησε βέβαια, την 
οικογένεια αλλ’ είπε επίσης ότι «ο φιλών 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ ουκ έστι μου 
άξιος˙ και ος ου λαμβάνει τον σταυρόν 

αυτού και ακολουθεί οπίσω μου, ουκ έστι 
μου άξιος» 

11. Καλλιτεχνικά μνημεία 
στη Ρώμη  
σ.107-109 

Παναγιώτης Μαθιόπουλος 
(Ζωγράφος) 

Καλλιτεχνική 
Κίνησις  Ξενάγηση στα μνημεία της Ρώμης 

Επιμορφωτικό  
 

5φ 1: «Ο Καλός Ποιμήν» 
Μουσείον Λατερανού 

2: Άποψις από αέρος του 
Κολοσσαίου 

3: Κατακόμβη Αγ. Καλλίστου, 
ακουαρέλα Π.Μ. 

4: Ρώμη, Άγ. Πέτρος 
5: Βυζαντινή Μονή της Γκρόττα 
Φερράτα, 10ος αι, ακουαρέλα 

Π.Μ. 

--- 

12. Συζητήσεις επί 
κινηματογραφικών 
ταινιών σ.110-112 

Α. Σ. Διάφορα άρθρα 

Οι προϋποθέσεις λειτουργίας των 
ομάδων για το σχολιασμό των 

κινηματογραφικών ταινιών (τακτική 
που εφαρμόζεται στις Η.Π.Α.) 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  --- 

13. Κούραση σ.112  Έλλη Πιπερίγκου Ποίηση  Η κούραση της ζωής και η 
εναπόθεσή της στα χέρια του Θεού Αλληγορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: (δεύτε προς με 
πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι 

καγώ αναπαύσω υμάς) 

14. Η ψυχαγωγία του 
σημερινού παιδιού σ.113-

116 

Αντιγόνη Γ. Μπακοπούλου 
 

Μαίρη Ν. Λογιάδη 

Γύρω στο παιδί – 
Πρακτικά 

συζητήσεις από το 
Φροντιστήριον 

Μητέρων 

Τα κριτήρια σωστής επιλογής 
ψυχαγωγίας για τις ηλικιακές 
ομάδες 6-12 και 12-18 και τα 

συνήθη λάθη 

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό  --- 

15. Η Εφηβεία σ.117-118 

Εμμ. Βαλάσσης 
 

(βάσει του επιστημονικού 
περιοδικού Cahiers Laennec και 

του βιβλίου «η κρίσις της εφηβικής 
ηλικίας» του Ινστιτούτου Ιατρικής 

Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής) 

Γύρω στο παιδί  
Τα χαρακτηριστικά της ήβης, ως 

βιολογικό φαινόμενο και της 
εφηβείας, ως ψυχολογικό  

Ιατροπαιδαγωγικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

16.«Έλληνες Ζωγράφοι 
του 19ου Αιώνος» σ.119-

121 
Μαρία Νικολαϊδου Καλλιτεχνική 

Κίνησις  

Η συλλογή της Εμπορικής Τράπεζας 
και η αξία της για την μελέτη και τη 

γνωριμία, με την τέχνη του Νέου 
Ελληνικού Κράτους  

Πολιτιστικό – Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό  

 
5φ έργα ζωγράφων  
1:Ν. Γύζη: Γίγαντες 

2:Σ. Σαββίδη: Στον κήπο του 
Μονάχου 

3:Κ. Βολονάκη: Στην 
Ακρογιαλιά 

4:Ν. Βώκου: Χωριατοπούλα με 
την κατσίκα 

5:Χ. Παχή: Πρωτομαγιά στην 
Κέρκυρα 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
17. Λίγα λόγια του 
Bernanos για την 
προσευχή σ.121 

BERNANOS από το έργο του: 
«Ημερολόγιο ενός ιερέα του χωριού» 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Ο αγώνας για προσευχή και οι 
καρποί της, τους οποίους γεύονται 
μόνο οι αληθινά προσευχόμενοι 

Θεολογικό – Πνευματικής 
οικοδομής και προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: η επιμονή στην 
προσευχή και οι καρποί της 

18. Ο Ειδικευμένος 
παιδαγωγός και το έργον 

του Β΄  
σ.122-126 

Μαρία Σέρρου Διασκευή  Από μίαν Διεθνή 
Έρευναν 

*«... τα αποτελέσματα του Διεθνούς 
Γραφείου της Παιδικής Ηλικίας 

σχετικώς με την ηθικήν και 
δεοντολογικήν μόρφωσιν των 

ειδικευμένων παιδαγωγών δια τα μη 
προσαρμοσμένα παιδία» 

 
11.Μεταχείρισις του π 

12.Το επαγγελματικόν μυστικόν 
13.Αποκαλύψεις υπό προσωπικήν 

ιδιότητα 
14.Στάσις του π εις περίπτωσιν 
συγκρούσεως παιδιών-γονέων 

15.Τα καθήκοντα του π απέναντι 
των συναδέλφων του  

16.Τα καθήκοντα προς τον 
εξασκούμενον π 

Παιδαγωγικό (Ειδική Αγωγή!) – 
Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

19. «Το Φεγγάρι στη 
γέμισί του» σ.126 

Ραμπιντρανάθ Ταγκόρ  
(1861-1941): Ινδός ποιητής 

 
Ήβη Ακριβού Απόδοσις 

Ποίηση  

«... είναι ολόκληρο αφιερωμένο στη 
μάννα και το παιδί... από την εικόνα 
της ζωής του παιδιού σε διαφορετική 

ηλικία...»  
 

20. Στο ξέφωτο ενός 
λαμπερού ήλιου  

σ.127-131 
Ν. Αρβανίτης Λογοτεχνία – 

Νουβέλλα 

Μια τυφλή κοπέλα ξαναβλέπει, χάρη 
στη μεταμόσχευση κερατοειδούς, 

που της κάνει ένας γιατρός, ο οποίος 
όμως παίρνει τα όργανα από μια 

νεκρή χωρίς την άδεια των συγγενών 
της 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Ηθικά 

διλήμματα  

«... τον άνθρωπο που είναι η εικόνα του 
Θεού» 

21. Ματρόζος σ.132 Γ. Στρατήγη Ποίηση  

Ο ένδοξος καπετάνιος του αγώνα, 
που έσωσε τον Κανάρη, πεινάει στο 
νησί του και πάει στην Αθήνα, στον 
υπουργό Κανάρη, να του ζητήσει 

βοήθεια –  
Η καθοριστικής σημασίας προσφορά 

των αφανών ηρώων του αγώνα 

Ιστορικό - 
 Ηθοπλαστικό – Διδακτικό  --- 

22. Η επαγγελματική 
απασχόλησις των 

κωφαλάλων σ.133-135 

Βασ. Ι. Λαζανάς 
Διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος 

Προστασίας Κωφαλάλων 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Οι τομείς απασχολήσεις των 
κωφαλάλων στην Ελλάδα 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  

 
2φ 1:Μαθηταί της σχολής 

κωφαλάλων εκπαιδευόμενοι 
2: Με ειδικά μέσα και 

ειδικευμένον προσωπικόν... 

Αγιογραφική θεμελίωση: τα τάλαντα 

23. Παλιές Εκκλησίες 
σ.136-137 Αντιγόνη Βρυώνη Χατζηθεοδώρου Διάφορα άρθρα 

Τα παλιά Βυζαντινά εκκλησάκια και 
η τόνωση της πίστης των σύγχρονων 

ανθρώπων 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1σκ μιας Εκκλησίας 

Γ. Αθάνας: «Δέξου τις ταπεινές μας 
ικεσίες/ και δώσε, Παντοδύναμε Θεέ,/ να 
παλιώνουν στη γη Σου, οι εκκλησίες,/ να 

μη παλιών’ η Πίστη μας ποτέ!» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

24. Ο Πόνος, το 
θετικώτερο στοιχείο της 

ζωής  
σ.137-138 

Αμαλία Ρήκα  Διάφορα άρθρα 

Η σημασία του πόνου στη ζωή του 
ανθρώπου και η ευεργετική 
επίδρασή του στη ζωή του 

χριστιανού 

Πνευματικής οικοδομής 

*«Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε...» 
*«Εδάκρυσεν ο Ιησούς...», λέγει ο 

ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν 
επληροφορήθη τον θάνατο του 

Λαζάρου...» 
*«Νυν η ψυχή μου τετάρακται και τι είπω; 

Πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης» 
*«Περίλυπος εστίν η ψυχή μου έως 

θανάτου» 
*«Πάτερ μου ει δυνατόν εστί, παρελθέτω 
απ’ εμού το ποτήριον τούτο˙ πλην ουχ ως 

εγώ θέλω αλλ’ ως συ» 
*«Μετά δε το εγερθήναι με..» 

*«Χαίρω εν ταις παθήμασί μου... αλλά και 
καυχώμεθα εν ταις θλίψεσι ειδότες ότι η 

θλίψις υπομονήν κατεργάζεται» 

25. Φλεγόμενη Βάτος 
σ.138 Έλλη Πιπερίγκου Ποίηση  

Η ζεστή καρδιά, σαν την φλεγομένη 
βάτο, που αγαπά ανεξάρτητα από τις 
καλές ή κακές εξωτερικές συνθήκες 

Αλληγορικό  Φλεγομένη βάτος 

26. Το Χρονικό ενός 
υπαλλήλου σ.139-140 Π. Ακρίτα Αφήγημα  

Η αναρρίχηση ενός δασκάλου σε 
υψηλότερα κλιμάκια, με τρόπο όμως 
ανέντιμο, άφησε την ψυχή του άδεια 

και κατέστρεψε την αυτοεκτίμησή 
του 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό –  
Κοινωνικού προβληματισμού 

 
1σκ 2 κατηγορούμενοι μπροστά 

στην έδρα ενός δικαστή 

Αγιογραφική θεμελίωση: η εντιμότητα 
γεμίζει την ψυχή περισσότερα από τα 
επιτεύγματα που αποκτούνται με μη 

καθαρούς τρόπους 

27. Η πρώτη εντύπωσις 
των άστρων στο παιδί 

σ.140 
Cornwall Διάφορα άρθρα  Το παιδί και η φύση Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: ο Θεός 

δημιουργός της φύσης 

28. Τι θα κάνουν τα 
παιδιά σας; σ.141-142 

Αββάς  
Jean Audin από τη Λυών της 

Νοτίου Γαλλίας 

Το πρόβλημα του 
επαγγελμα-τικού 

προσανατολι-σμού 

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, 
οι μέθοδοι που ακολουθούνται στη 
Γαλλία και οι προτάσεις του αββά 

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: ανακάλυψη και 
ανταπόκριση στην κλήσι του Θεού, με την 

καλλιέργεια των ταλέντων και την 
προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο  

29. – σ.142 F. B. Meyer Σκέψεις σοφών Τα φυσικά μας χαρίσματα και ο 
αγιασμός μας 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: αξιοποίηση 
καλλιέργεια και πολλαπλασιασμός των 

ταλάντων  
30. Η Έκθεσις 

Ζωγραφικής του κ. Γιάννη 
Χατζηκωνσταντή σ.143-

144 

Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική 
Κίνησις 

Με αφορμή τα έργα του Γ.Χ. 
αναφορά στην υψηλή αποστολή της 

Τέχνης 

Ενημερωτικό  
2φ έργα του καλλιτέχνη 

1:Preludio 
2:Τριαντάφυλλα 

--- 

31. σ.144 Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Νεαρή αναγνώστρια, απογοητευμένη 
από τις απαγορεύσεις των γονιών της 

σκέφτεται την αυτοκτονία 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: αγώνας και 
υπομονή στις αντιξοότητες, απ ‘όπου κι αν 

προέρχονται αυτές! 
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4ο (48) Τεύχος – Απρίλιος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. Το πιο μεγάλο μήνυμα  

σ.145  Μ. Β. Κ. Από τη ζωή του μηνός - 
Απόψεις Πασχαλινός χαιρετισμός τεύχους  Επετειακό Αγιογραφική θεμελίωση: 

πίστη στην Ανάσταση 
2. Οικογένεια και Στέγη 

σ.145 Μ. Β. Κ. Από τη ζωή του μηνός - 
Απόψεις 

Το αίτημα για υποφερτή στέγη για κάθε 
οικογένεια Κοινωνικό  --- 

3. Γύρω από τον παιδικό 
κινηματογράφο σ.145 Μ. Β. Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Το Κινηματογραφικό Συνέδριο της Μεσογείου, 
στις Κάννες από το Διεθνές Κινηματογραφικόν 

Γραφείον 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

4. Ο άνθρωπος για τον 
άνθρωπο σ.145 Μ. Β. Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 
Η λειτουργία του νέου κτιρίου της ΕΛΕΠΑΠ 

και οι υπηρεσίες που προσφέρει Κοινωνικής πρόνοιας --- 

5. Από μια Έκθεσι  
σ.145-146 Μ. Β. Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Η φωτογραφική έκθεσι του Ζαππείου 
«Οικογένεια του ανθρώπου», που 

παρουσιάστηκε πρώτη φορά στη Ν.Υ. και 
κατόπιν στις πρωτεύουσες του κόσμου 

Ενημερωτικό  --- 

6. Εμείς και η μόρφωσις 
σ.146 Μ. Β. Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Συζήτηση στο Ινστιτούτο Ιατρικής Ψυχολογίας 
και  Ψυχικής Υγιεινής για το αν η σημερινή 

οικογένεια αποτελεί Εστία 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό  --- 

7. Επιστολαί σ.146 Μαίρη Ν. Λογιάδη  Επιστολαί  

Εν όψει των εκλογών του Μαΐου, κάλεσμα για 
παρεμβάσεις διαφόρων ειδών, με στόχο τη 

βελτίωση της θέσεως της ελληνικής 
οικογενείας 

Κοινωνικής πρόνοιας – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
πίστη στη δύναμη της 

προσευχής 

8. Πώς Εταυρώθη ο Χριστός 
σ.147-152 Σ. Β. Π.  Διάφορα άρθρα  Μια επιστημονική έρευνα επί της περιφήμου 

«σινδόνης» του Τουρίνου 

Επιμορφωτικό – Επιστημονικό – 
Θεολογικό – Πνευματικής 

οικοδομής  
 

8φ και σκ που απεικονίζουν τη 
μορφή της σινδόνης  

*«... και παρέδωκε τον Ιησούν 
φραγγελώσας ίνα σταυρωθή» 
*«... βαστάζων τον σταυρόν 
αυτού... εξήλθον εις τον 

λεγόμενον κρανίου τόπον» 
*«το αίμα και το ύδωρ περί 
του οποίου ο Απ. Ιωάννης 

ομιλεί: Ιωαν. Ιθ΄,34» 
*«ίνα κατάξωσιν αυτού τα 
σκέλη... ήδη τεθνεώτα» 

*«... εκεί εσταύρωσαν αυτόν» 
*«... και κατέθηκεν αυτόν εν 

μνημείω...» 
*«λαβώντο σώμα ενετύλιξεν 
αυτό σινδόνι καθαρά και 

έθηκε αυτό εν τω καινώ αυτού 
μνημείω» 

*«ηγάπησεν ημάς έως 
θανάτου, θανάτου δε 

σταυρού» 

9. Δ΄ Η Προίκα σ.153-155 Π. Χαρακιάδη Επιμέλεια  Προβλήματα συγχρόνου 
οικογενείας 

Προβληματισμός – έρευνα γύρω από την 
ορθότητα και το απαραίτητο της προίκας ή μη 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού *«χαλκός ηχών» 

10. ΑΝΟΙΞΗ σ.155 Αννούλα Μύρρα Ποίηση  Η υποδοχή της Άνοιξης από τα βουνά Αλληγορικό  --- 

11. Εσείς, το παιδί σας και 
τα δόντια του σ.156-157 Αγλαΐα Παπασπυροπούλου 

Ιατρικά θέματα  
 

Για τις Μητέρες 

-Τα δόντια και ο οργανισμός μας 
-Πότε θα πάμε το παιδί στο γιατρό 
-Γνωρίστε καλύτερα τον γιατρό σας 

Ιατροπαιδαγωγικό  --- 



178 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
-Είναι δυνατή μια τέτοια συνεργασία; 

-Το παιδί μπρος στο γιατρό 

12. Η τραγωδία μιας μικρής 
που κατέκτησε τον κόσμον 

σ.158-161 
Σ.Π. 

Μορφές – Καλλιτεχνική 
κίνησις (θεατρική 

παράσταση all over the 
world!)  

Η ζωή της Άννας Φρανκ και η περιπέτεια του 
ημερολογίου της μετά το θάνατό της 

Διδακτικό – Ιστορικό – 
Αντιπολεμικό – Καλλιτεχνικό  

(θεατρική παράσταση) 
1φ: Η Αντιγόνη Βαλάκου σε μια 
σκηνή του έργου το «Ημερολόγιο 

της Άννας Φρανκ»... 

--- 

13. Εφαρμογή των 
Ψυχολογικών Τεστ στο 

σχολείο  
σ.162-166 

Κορν. Καλογήρου απόδοσις 
 

Whilde  

Η Τεχνική της 
Διδασκαλίας 

Τα διάφορα είδη test που εφαρμόζονται στο 
Αγγλικό εκπαιδευτικό σύστημα και η 
αξιοποίηση των συμπερασμάτων που 

προκύπτουν απ’ αυτά  

Ιατροπαιδαγωγικό  --- 

14. Στο ξέφωτο ενός 
λαμπερού ήλιου  

σ.166-169 
Νίκος Αρβανίτης Λογοτεχνία Νουβέλλα 

Ένας γιατρός κάνει μεταμόσχευση 
κερατοειδούς, χωρίς να πάρει την έγκριση των 

συγγενών του νεκρού. Ηθικά διλήμματα  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
μακροθυμία και αγάπη του 

Θεού 

15. Η Μητέρα, Στυλοβάτης 
και Βοηθός σ.170-172 Μαίρη Λογιάδη Από το Φροντιστήριον 

μητέρων του Ι.Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Πώς μπορεί η σύγχρονη μητέρα να βοηθήση 
και την δική της οικογένεια και στην αγωγή 

των άλλων παιδιών; 

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Κοινωνικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
«... το Πνεύμα είναι πανταχού 

παρόν» 

16. Το μυστικό του 
Μπετόβεν σ.173-175 Ronald Hilborne Μορφές  Ο τρόπος που ο συνθέτης πάλεψε με την 

κώφωση  

Διδακτικό – Πν. οικοδομής – 
Βιογραφικό – Ιστορικό  

1φ: Πορτραίτο του ζωγράφου 
Paul Rainer 

--- 

17. Πνευματικές και 
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις 

Ελλήνων στο Μόναχο σ.175 
Βλ. Σαμαρτζής  Ανταποκρίσεις από το 

εξωτερικό  

ΓΙΟΡΤΉ ΤΩΝ Θεοφανείων, των Τριών 
Ιεραρχών, κονσέρτο ελληνικής λαϊκής και 

εκκλησιαστικής μουσικής 
Ενημερωτικό  --- 

18. Οι μουσικοί της αύριον 
αρχίζουν απ’ το 

νηπιαγωγείο σ.176-177 
Έφη Καρδάρα  Ό,τι γίνεται αλλού  Μουσική αγωγή των παιδιών ενός 

νηπιαγωγείου στη Βαυαρία 

Παιδαγωγικό  
3φ από τη διδασκαλία της 

μουσικής στα νήπια και 1σκ με 
ζωγραφιές στο πεντάγραμμο 

--- 

19. Ο ειδικευμένος 
παιδαγωγός και το έργον 

του Γ΄  
σ.178-181 

Μαρία Σέρρου Διασκευή Από μιαν διεθνή έρευναν  

-Τα καθήκοντα του έναντι των συνεργατών του 
-Ελευθερία εκλογής των μεθόδων εργασίας 

-Αρχαί του πειθαρχικού δικαίου 
-Οργάνωσις μιας ηθικής και δεοντολογικής 
μορφώσεως εν τω πλαισίω της παιδαγωγικής 

σχολής και του επαγγέλματος 

Παιδαγωγικό (Ειδική αγωγή!) --- 

20. ΓΑΒΡΙΕΛΑ σ.182-184 
Από το βιβλίο «Η ιστορία της 

Γαβριέλας» της Catherine 
Gabrielson  

Αποσπάσματα βιβλίων 
Τα πρώτα συμπτώματα της ανίατης ασθένειας 
της Γ και πως αλλάζει σταδιακά η ζωή της και 

η ζωή της οικογένειας της 

Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1σκ ενός κοριτσιού 
--- 

21. Μύησις των παιδιών και 
των εφήβων εις την ζωήν  

σ.185-188 

Από το βιβλίον του Pierre 
Dufoyer Αποσπάσματα βιβλίων  

Προϋποθέσεις σωστής και υγιούς σεξουαλικής 
διαπαιδαγώγησης-Ποίος πρέπει να κάμη την 

μύησιν;-Πότε να ομιλήσωμεν-Τρόποι μυήσεως 
-Γενικώτεραι συμβουλαί 

Παιδαγωγικό – Επιμορφωτικό  --- 

22. Εργαζόμενες μητέρες 
και παιδικοί σταθμοί 

σ.189-192 
Ήβη Ακριβού Διασκευή  Κοινωνικά θέματα 

Προϋποθέσεις σωστής και άρτιας λειτουργίας 
των παιδικών σταθμών και το έργο που 

επιτελούν 
Κοινωνικό  --- 

23. Τα Βιβλία σ.192 Ε.Κ. Βιβλιοπα-ρουσιάσεις Αθηνάς Ταρσούλη: «Περάσματα πουλιών» και 
«Προς το φως» Ποιήματα Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό  --- 

 



179 
 

5ο (49) Τεύχος – Μάιος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Στη μνήμη του Γ. 
Βερίτη σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 

Μνημόσυνο με την ευκαιρία 
συμπλήρωσης 10 χρόνων 
από το θάνατο του ποιητή 

Ενημερωτικό – Μνημόσυνο  --- 

2. Τα είδωλα της 
κατοχής... σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 

Σχόλιο στο φόνο που 
διέπραξε η ανήλικη κόρη 
μιας σταρ του Χόλλυγουντ  

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

3. ...Και τα άξια 
πρότυπα σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 
Τα γνήσια ιδανικά και 

πρότυπα ζωής. Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  --- 

4. Κυνηγητό με το 
χρόνο σ.193-194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 

Η σωστή οργάνωση της ζωής 
για την αξιοποίηση του 

χρόνου 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

5. Το διάβασμα και 
η εποχή μας σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 

Η αξία του καλού 
αναγνώσματος και γενικά του 

διαβάσματος για την 
προσωπική μας καλλιέργεια 
και η παραμέληση του από 

το σύγχρονο άνθρωπο 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Ηθοπλαστικό  --- 

6.Περιμένοντας τις 
εκλογές σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 
Η σωστή επιλογή των 

υποψηφίων. Τα κριτήρια. Κοινωνικού προβληματισμού --- 

7. Εξόρμησις 
αιμοδοσίας σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός -

Απόψεις 

Κάλεσμα για εθελοντική 
αιμοδοσία, που 

διοργανώνεται από τον 
Σύλλογο «Ελληνικόν Φως» 

Κοινωνικής πρόνοιας Αγιογραφική θεμελίωση: ένδειξη έμπρακτης αγάπης 
η προσφορά αίματος 

8. ΜΥΡΟΦΟΡΕΣ 
σ.194 Γ. Βερίτης Ποίηση  Το προσκύνημα των 

μυροφόρων στο Τάφο Ευαγγελικό – Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση: Εμπνευσμένο και 
βασισμένο στην ευαγγελική αφήγηση 

9. Ο Κοινωνικός 
σ.195-200 Αικ. Χιωτέλη Από το ποιητικό έργο του Γ. 

Βερίτη  

Ανάλυση του ποιητικού 
έργου του Βερίτη 

«Κοινωνικός» 

Θεολογικό  
 

1σκ ένα δισκοπότηρο  

-*«πράον και ταπεινόν τη καρδία»-*«Επιθυμία 
επεθύμησα»-*«Ποίος ο παραδιδούς σε;»-*«ον ηγάπα» 
-*«τι βοάς προς με;»-*«Ου μη μου νίψης τους πόδας 

εις τον αιώνα»-*«χρείαν ουκ έχει ο λελουμένος» 
-*«υμείς καθαροί εστέ δια τον λόγον ον λελάληκα 

υμίν. Αλλ’ ουχί πάντες»-*«Ιδού βαδίζω»: θ. 
Μετάληψη 

-*«Στώμεν καλώς»: θ. Λειτ. 

10. Τα Θρακικά 
Τέμπη σ.200 

Αθηνά Γ. 
Βακαλοπούλου 

Ταξίδια – Τόποι τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί 

Η ομορφιά της φύσης στα 
Θρακικά Τέμπη του Νέστου 

ποταμού 
Επιμορφωτικό - Πατριδογνωσία --- 

11. Προσκύνημα 
στην Αγιά Σοφιά 

Πάσχα 1953 
σ.201-202 

Τιτίνη Β. Κούρια Ταξίδια – Τόποι τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί 

Εντυπώσεις και ιστορικές 
μνήμες από την επίσκεψη-
προσκύνημα στο Ναό Της 

Του Θεού Σοφίας 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
2φ 1:Ψηφιδωτόν από τον νάρθηκα 
της Αγίας Σοφίας (τέλος του θ΄αι 
μ.Χ.) 2:Κων/νος ΙΑ΄ Παλαιολόγος 

Αυτοκράτωρ 1449-1453 
Χαλκογραφία εκ του βιβλίου του 

Andre Thevet 

--- 

12. - Γ. Βερίτης Από το έργο 
του Φρανσουά Μωριάκ Αποσπάσματα  ο καλλιτέχνης και η 

αποστολή του Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: θυσία και διακονία 

13. Ε΄ Τεχνική Π. Χαρακιάδη Προβλήματα συγχρόνου Η επίδραση της τεχνικής Κοινωνικού και πνευματικού  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
πρόοδος και 

οικογένεια σ.203-
204 

Επιμέλεια οικογενείας προόδου στην οικογένεια και 
η αξιοποίησή της 

προβληματισμού 

14. Η Γυναίκα στα 
διηγήματα του 
Παπαδιαμάντη 

σ.205-210 

Αθηνά Α. Καραμπέτσου 

Απόσπασμα μελέτης 
δημοσιευμένης εις τον τόμον 

αφιερωμένον εις μνήμην 
Αλεξάνδρου Γκιάλα (Γ. Βερίτη), 
ο οποίος κυκλοφορεί εντός του 

Μαΐου ως έκδοσις της 
Χριστιανικής Ενώσεως 

Επιστημόνων 

Η γυναίκα στα έργα του 
Παπαδιαμάντη 

Επιμορφωτικό – Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό – Κοινωνικού και 
Πνευματικού προβληματισμού  

*«Κολληθείη η γλώσσα μου τω λάρυγγί μου, εάν μη 
σου μνησθώ» 

 
*Αγίου Αυγουστίνου: «Αγάπα και κάμε ό,τι θέλεις: 

ama et fac quod vis» 

15. – σ.205 Μ. Μαλακάσης  Ποίηση – ένθετο  
Η αξία και τιμή που έχει για 
το Θεό το κάθε πλάσμα, ο 

κάθε άνθρωπος 
Πνευματικής οικοδομής  «ασμάτων άσμα» 

16. ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ 
σ.210 Γ. Βερίτης Ποίηση  

Το μήνυμα της Ανάστασης 
μεταφέρεται στους νεκρούς 

από ένα ρόδο που μαραίνεται 
και πεθαίνει 

Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
(Ανάσταση) 

17. Το χέρι του 
πατέρα σ.211-212 Μάννα Κατερίνα   

Διάφορα άρθρα  

Η θαυμαστή Πρόνοια του 
Θεού στην καθημερινή μας 

ζωή, μέσα από δύο 
περιστατικά της ζωής της 

συγγραφέως  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1σκ ένα χέρι πάνω από ένα 

λουλούδι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

18. Δύο 
Εβραιόπουλα κοντά 

σ’ έναν ιερέα  
σ.213-215 

Μαρία Σέρρου 
Διασκευή  Λογοτεχνία – Διήγημα 

Η αληθινή ιστορία δύο 
αδελφών εβραίων, που 

σώθηκαν στην κατοχή, από 
έναν Ρ/Κ ιερέα, ο οποίος τα 

ανέθρεψε με βάση την 
Ιουδαϊκή θρησκεία και δεν τα 

έκανε χριστιανούς 

Διδακτικό  
 

1σκ ένας Ρωμαιοκαθολικός ιερέας 
παρακολουθεί από ένα διπλανό 

δωμάτιο δύο παιδιά που στέκονται 
σε στάση προσευχής 

--- 

19. Τ’ ΑΓΚΑΘΙΑ 
σ.215 Ι. Πολέμης Ποίηση  

Η ελπίδα της σωτηρίας που 
υπάρχει στην καρδιά, παρά 

τα πάθη 

Αλληγορικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

20. Το ντουλάπι με 
το φαρμακείο της 

οικογένειας σ.216-
217 

Αικ. Ρ. Ιατρικά  
Η σωστή οργάνωση και ο 
εξοπλισμός του οικιακού 

φαρμακείου 
Επιμορφωτικό  --- 

21. Μύησις των 
παιδιών και των 

εφήβων εις την ζωήν 
σ.217-221 

Σμ. Στρογγυλίδου: 
Μετάφρασι από τα 

Γαλλικά 
 

Από το βιβλίο του 
Pierre Dufover 

Γύρω στο παιδί – Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η ανθρώπινη αγάπη. 
Πνευματικοί, ψυχολογικοί 
και βιολογικοί παράμετροι. 
-Όταν αναμένεται η γέννησις 

ενός μικρού αδελφού 
-Πώς ζουν τα παιδιά μέσα στο 

σώμα της μητέρας τους 
-Πώς γεννιούνται τα μικρά 
παιδιά-Όταν πρόκειται ν’ 

ανθίση η άνοιξις-Τι συμβολή 
έχει ο πατέρας στην γέννησι; 

Ιατροπαιδαγωγικό -  
Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση του 

κοριτσιού 
  

*«... την ημέρα του Ευαγγελισμού τι πρόσθεσεν ο 
Άγγελος αφού ανήγγειλε στην Παναγίαν ότι θα γίνη 
μητέρα: ήθελε να πη μ’ αυτό ότι με την επέμβασι 
του Αγίου Πνεύματος θα άρχιζε να ζη ο μικρός 

Χριστός μέσα στο αγνό σώμα της μητέρας Του. το 
ίδιο λες και συ στο Πιστεύω. Η επέμβασι του Αγίου 
Πνεύματος ήταν απαραίτητη ακριβώς για να μην 

είναι ο Χριστός απλώς ένας άνθρωπος όπως οι 
άλλοι, αλλά ένας Θεάνθρωπος...» 
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-Η αιδώς-Η αντιμετώπισις των 
κινδύνων  της ζωής-Αγνότης- 
Αθωότης-Η ανθρώπινη αγάπη 

22. – σ.221 Γ. Βερίτης 
Αποσπάσματα  

Από το έργο: «Η καλλιτεχνική 
δημιουργία και ο καλλιτέχνης» 

Η αγάπη ως τελείωση της 
αρετής Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

23. Έχετε 
καινούργιες ιδέες;  

σ.222-224 
Ειρ. Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα 

Η λειτουργία του διεθνούς 
χωριού Pestalozzi στην 

Ελβετία, για τα παιδιά του 
πολέμου, προερχόμενα από 

διάφορες χώρες 

Διδακτικό – Επιμορφωτικό – 
Αντιπολεμικό  

3φ 1:Πρωινή συγκέντρωσις του 
παιδικού χωριού Πεσταλότσι 2:Μια 
γενική άποψι του παιδικού χωριού 

3:(παιδάκια)...πολίτες μιας 
ιδανικής και αμέριμνης πολιτείας 

--- 

24. Αγνές Ψυχές  
σ.224 Γ. Βερίτης Ποίηση  

Οι αγνές παιδικές ψυχές «του 
Παραδείσου ανθοί κι 

ανθρώπιν’ αγγελούδια», 
παρηγοριά για τους μεγάλους 

Εγκωμιαστικό – Αλληγορικό  --- 

25. Εσείς, το παιδί 
σας και τα δόντια 
του σ.225-227 

Α. Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου 

Γύρω στο παιδί – Ιατρικά – Για 
τις Μητέρες  

Το παιδί στο οδοντιατρείο και 
η αντιμετώπισή του-Τι 
συναντά το παιδί στο 

περιβάλλον του-Τύποι 
παιδιών στο οδοντιατρείο 

-Εμείς μπροστά την 
αδυναμία του παιδιού μας 

-Πώς θα χειρισθούμε το παιδί 
-Η υπερνίκησις του φόβου 
-Προλαμβάνεται ο φόβος; 

Ιατροπαιδαγωγικό  --- 

26. Η καλή 
συμπεριφορά των 

παιδιών σ.228-229 

Ασπασία Ορφανού 
Διασκευή  Γύρω στο παιδί  Οι καλοί τρόποι 

συμπεριφοράς  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

4σκ με απεικόνιση συμπεριφορών 
--- 

27. Μια ρωγμή στον 
τοίχο σ.229 Berthe Bernage Διάφορα άρθρα  

Η διαβρωτική παρουσία των 
ελαττωμάτων μας στη ζωή 

μας 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

28. Μια αληθινή 
ιστορία  

σ.230-232 
Βίκυ Αράτου Λογοτεχνία – Διήγημα 

Ο πνευματικός και ψυχικός 
αγώνας μιας ηλικιωμένης 
γυναίκας, προκειμένου να 

επιστρέψει ο γιος της από το 
δρόμο της ασωτίας και της 

αμαρτίας 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
1σκ: μια γυναίκα με ενδυμασία 
χωρικής παλαιότερων εποχών, 

υποδέχεται στη πόρτα του σπιτιού 
της έναν άντρα που κρατά στην 

αγκαλιά του ένα μωρό 

*«Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον 
πατήσας, και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν 

χαρισάμενος» 
*«Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες» 

29. Λίγα λόγια για 
την αληθινή 
μανούλα της 

Μαρτίνας σ.232 

Π.Ν. Διάφορα άρθρα  

Μια θετή μητέρα γράφει ένα 
γράμμα στην αληθινή μητέρα 
του παιδιού της, στα πρώτα 

του γενέθλια 

Κοινωνικού προβληματισμού --- 

30. Επανόρθωσις και 
όχι τιμωρία σ.233-

235 

Αργή Μάγκου 
(Διασκευή) Γύρω στο παιδί 

Η τακτική που ακολουθούσε 
ένας εισαγγελέας ανηλίκων 
όταν εξέδιδε καταδικαστικές 

αποφάσεις 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: η αγάπη και η επιείκεια 
στην εφαρμογή της τιμωρίας (όχι εξουθένωση)  

31. Παραγνωρισμένη Berthe Bernage  Διάφορα άρθρα Μια γυναίκα ανακαλύπτει ότι Διδακτικό – Πνευματικού --- 
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Ευτυχία σ.235 ήταν ευτυχισμένη, αμέσως 

μετά το θάνατο του συζύγου 
της 

προβληματισμού  

32. – σ.235 Γ. Βερίτης 

Αποσπάσματα  
 

Από το έργο: «Η καλλιτεχνική 
δημιουργία και ο καλλιτέχνης» 

Το πνευματικό χρέος του 
καλλιτέχνη, ως πνευματικού 

οδηγού του έθνους του  

Διδακτικό -  
Πνευματικής  οικοδομής --- 

33. Τρία πολύτιμα 
πετράδια σ.236 Johanns Roster  Διάφορα άρθρα  

Ένας γιος κληρονομεί από 
τον πατέρα του τρία πετράδια 

με την εντολή να τα δώσει 
στις γυναίκες που θα τον 

κάνουν ευτυχισμένο 

Αλληγορικό – Διδακτικό  --- 

34. ΓΑΒΡΙΕΛΑ 
σ.237-240 

Από το βιβλίο «Η 
ιστορία της Γαβριέλας» 

της Catherine 
Gabrielson  

Αποσπάσματα βιβλίων 
Η νοσηλεία της Γ στο 

νοσοκομείο, πριν και μετά τη 
διάγνωση του καρκίνου 

Διδακτικό  
1σκ ενός κοριτσιού --- 
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6ο (50) Τεύχος – Ιούνιος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Σχολικές Εξετάσεις 
σ.241 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η σπουδαιότητα της ψυχολογικής 
συμπαράστασης των μαθητών, από καθηγητές 

και γονείς, κατά τη διάρκεια των εξετάσεων 
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση: συμμετοχή 

στην αγωνία και στον πόνο των άλλων 

2. Μετά τις εκλογές  
σ.241 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Το ιδανικό προφίλ του σύγχρονου πολιτικού, 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  --- 

3. Γυναίκες στη Βουλή 
σ.241 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η απαιτήσεις από τη γυναικεία παρουσία στη 

Βουλή 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  --- 

4. «Το Ημερολόγιο μιας 
Μητέρας» σ.241-242 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου της Yvonne 

Thiberge «Το ημερολόγιο μιας μητέρας» Διδακτικό  --- 

5. Αθάνατη Ελλάδα  
σ.242 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Ο ύμνος του Αϊνστάιν για την Ελλάδα Πατριωτικό  --- 

6. ΚΛΗΣΙΣ σ.242 Γ. Κούβελας Ποίηση  Το κάλεσμα μιας ψυχής σε δείπνο Αλληγορικό  --- 

7. ΣΤ΄ Η Οικογένεια και ο 
Αστικός Κώδιξ  

σ.243-245 
Π. Χαρακιάδη Επιμέλεια 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας 

«...Πώς το Δίκαιο ρυθμίζει τα της οικογενείας 
στην Ελλάδα και κατά πόσον η ρύθμισις αυτή, 
από την άποψι του δέοντος του χριστιανικού 

πολιτισμού, είναι ικανοποιητική... τα πορίσματα 
της ερεύνης που αφορούν τις προσωπικές και 

περιουσιακές σχέσεις των συζύγων...» 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού 

*«ο ανήρ εστί κεφαλή της γυναικός...» 
Εφες.ε΄23 

 
*«... ότι ο ανήρ εστί κεφαλή της 

γυναικός ως και ο Χριστός κεφαλή της 
Εκκλησίας... οι άνδρες αγαπάτε τας 

γυναίκας εαυτών καθώς και ο Χριστός 
ηγάπησε την Εκκλησίαν και εαυτόν 

παρέδωκεν υπέρ αυτής...» 
Εφες.ε΄23,25 

8. Αξιώματα των 
υποδούλων Ελλήνων επί 

τουρκοκρατίας σ.246-250 
Έλλη Ι. Λυκούρη 

Ιστορικά – 
Πνευματική 
κληρονομιά 

Τα αξιώματα των υποδούλων Ελλήνων επί 
Τουρκοκρατίας 

 
-Το αξίωμα του μεγάλου Διερμηνέως  

-Ηγεμόνες των Παραδουνάβιων επαρχιών 
-Η ζωή εις το Φανάρι 

-Θέσις των Ε τιτλούχων μεταξύ των Ο ανωτέρων 
υπαλλήλων και των Ευγενών της Δ Ευρώπης 

-Η εκ της υψηλής θέσεως ωρισμένων Ε ωφέλεια 
δια τον υπόδουλον Ελληνισμόν 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό  
 

2σκ: Φαναριώτης Μέγας 
Διερμηνεύς και 

Φαναριώτης ηγεμών 
φέρων στολήν 
αξιωματούχου 

1φ:Χρυσά ενώτια 
ελληνικής τέχνης 18ος αι 

Μουσείον Μπενάκη 

--- 

9. Τιμωρούμε σωστά τα 
παιδιά μας; σ.250-252 Jean Chancel Γύρω στο παιδί Ο σωστός τρόπος τιμωρίας Παιδαγωγικό  --- 

10. – σ.252 La Rochefoucauld Σκέψεις σοφών  Η καθαρή συνείδηση και η φωτισμένη 
συμπεριφορά  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

(η καλλιέργεια της συνείδησης) 

11. Σκέψεις για την 
μόρφωση Α΄ σ.253-254 Γ. Μποζώνης Διάφορα άρθρα  «... τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εννοίας της 

μορφώσεως...» και του μορφωμένου ανθρώπου 

Πνευματικού και 
κοινωνικού 

προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό  

--- 

12. Πώς ημπορεί να γίνη 
το σπίτι μας εργαστήριο 

αγωγής  
σ.254-256 

Ειρήνη Λ. Πατέλη  

Από το 
Φροντιστήριον 
μητέρων του 

Ινστιτούτου Ι.Ψ. 
και Ψ.Υ 

 

Οι προϋποθέσεις της λειτουργίας της 
οικογένειας ως εστία, η βοήθεια που οφείλει να 
παρέχει το κράτος και η ηθική και πνευματική 

ενίσχυση των μελών της, προκειμένου η 
οικογένεια να επιτελέσει το σκοπό της  

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 
Κοινωνική Πρόνοια 

--- 
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Γύρω στο  παιδί 

13. Και μια άλλη άποψις 
σ.256-257 Μαίρη Ν. Λογιάδη  

Από το 
Φροντιστήριον 
μητέρων του 

Ινστιτούτου Ι.Ψ. 
και Ψ.Υ 

 
Γύρω στο  παιδί 

Η ομαλή συνύπαρξη, κάτω από την ίδια στέγη 
με τους παππούδες και τις γιαγιάδες ή με της 
κοπέλες που βοηθούν στο σπίτι, έτσι ώστε να 

μην βλάπτεται το έργο της αγωγής 

Παιδαγωγικό – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 
Σωκρ.: «εν μόνον οίδα ότι ουδέν οίδα» 

14. Θυμήσου τ’ αλητάκι 
σ.257 Νίκος Σαμαράς Ποίηση  Ο μοναχικός θάνατος του μικρού ορφανού Κοινωνικό  --- 

15. Η συναισθηματική 
ανάπτυξις του παιδιού 

σ.258-260 

Μίλτος Σ. Πουλάκις Νευρολόγος 
- Παιδοψυχίατρος Γύρω στο παιδί  Η ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού, από 

την βρεφική ηλικία μέχρι την πρώτη παιδική Ιατροπαιδαγωγικό  

*«... ο καλός ποιμήν που τρέχει 
αψηφώντας κινδύνους για να σώση το 

απολωλός πρόβατο...» 
*«.... μακροθυμεί και ου ζητεί τα 

εαυτής...» 

16. Ιεραπόστολος Ιατρός 
εις την Αφρικήν σ.261-

265 

Dr. Donald C. Edwards 
 

Μιλτ. Σαμαρτζής ιατρός 
Washington 

(το παρόν άρθρον εδημοσιεύθη 
εις το τεύχος Ιουνίου 1957 του 

Αμερικανικού Περιοδικού 
«Εσωτερικός Ιατρός» - Resident 

Physician) 

Κοινωνική Πρόνοια 
- Ιεραποστολή  

Ιατρική ιεραποστολή στην Αφρική «Ένας 
απολογισμός υπηρεσίας προς παρημελημένους 

λαούς από ένα ιεραπόστολον χειρούργον» 
Ιεραποστολικό  --- 

17. – σ.265 F. B. Meyer Σκέψεις σοφών  Η Σοφία και η Πρόνοια του Θεού πίσω από τα 
καθημερινά μικροπράγματα της ζωής μας 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

18. ΓΑΒΡΙΕΛΑ σ.266-269 
Από το βιβλίο «Η ιστορία της 

Γαβριέλας» της Catherine 
Gabrielson  

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η υπομονετική και γενναία αντιμετώπιση των 
πόνων και της αρρώστια της από την μικρή Γ 

Διδακτικό  
 

1σκ ενός κοριτσιού 
«Πάτερ ημών» 

19. Οι... διαγωνισμοί του 
μωρού μας!  
σ.270-272 

--- 
Γύρω στο παιδί – 

Όταν τα παιδιά μας 
γίνουν ενός έτους 

Διάφορα απλά tests που επιτρέπουν στους 
γονείς να διαπιστώσουν αν το βρέφος έχει ομαλή 

και φυσιολογική ανάπτυξη και τι πρέπει να 
αναμένουμε σε κάθε αναπτυξιακό στάδιο του 

παιδιού 

Ιατροπαιδαγωγικό  
 

11φ με δίδυμα μωράκια 
που πειραματίζονται με 
διάφορα αντικείμενα 

--- 

20. Η ψυχαγωγία του 
παιδιού στην ηλικία των 

7-12 ετών και 12-17 ετών  
σ.273-277 

Σταμάτης Ροζάκης 

Από το 
Φροντιστήριον 

Αγωγής του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. 

και Ψ.Υ. 
 

Γύρω στο παιδί  

Τρόποι ψυχαγωγίας των παιδιών και των εφήβων 
και αποφυγή των κινδύνων που εγκυμονούν Παιδαγωγικό  --- 

21. Το χωράφι μας  
σ.277 Χαρά Κρίσπου Ποίηση  Η ακαρπία της ψυχής μας όταν προδίδουμε την 

πίστη μας στο Χριστό 
Αλληγορικό – 

Πνευματικής οικοδομής 

«αγρό του αίματος»  
Αγιογραφική θεμελίωση: παρομοίωση 

της ψυχής μας με χωράφι 

22. Πηνελόπειον Ίδρυμα  
σ.278 Πάκη Νομικού  Κοινωνική Πρόνοια 

Η θεμελίωση του Π.Ι., για το ανήλικο, άστεγο 
και απροστάτευτο κορίτσι και σύντομο ιστορικό 
της δημιουργίας του καθώς και του οικοπέδου 

Κοινωνική Πρόνοια 
 

1φ του κτιρίου εξωτερικά 
Αγιογραφική θεμελίωση 

23. Abbe De L’ Epee Ο Βασ. Λαζανάς Δ/ντής του Κοινωνική Πρόνοια  Η δημιουργία του πρώτου σχολείου κωφαλάλων Βιογραφία – Κοινωνική Αγιογραφική θεμελίωση: προσφορά στο 
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Ιδρυτής του πρώτου 

σχολείου κωφαλάλων 
σ.279-281 

Εθνικού Ιδρύματος Προστασίας 
Κωφαλάλων  

και βιογραφικά στοιχεία του ιδρυτού του πρόνοια (Ειδική αγωγή) – 
Διδακτικό – 

Επιμορφωτικό  

συνάνθρωπο με διάθεση διακονίας κι 
όχι εκμετάλλευσης  

24. Propter Nostram 
Salutem σ.281 Ροδή Ερμά  Ποίηση  Ο Σταυρός του Χριστού πρόδρομος του σταυρού 

όλων των πιστών Πνευματικής οικοδομής --- 

25. Πώς θα περάσουν τα 
παιδιά σας τούτο το 

καλοκαίρι; σ.282-283 
Αμαλία Ρήκα  Γύρω στο παιδί  

Η κατά το δυνατόν σωστή αξιοποίηση του 
χρόνου των διακοπών ώστε να αποβεί 

καρποφόρος για το μέλλον των παιδιών 
Παιδαγωγικό  --- 

26. – σ.283 La Rochefoucauld Σκέψεις σοφών  Τα αίτια της κατάκρισης Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

27. Αμαμπίλε Μπατιτσέλο 
Η μικρή τυφλή του 

Μιλάνου που ξαναβρήκε 
το φως της έπειτα από 18 

χρόνια  
σ.284-287 

Μαρία Σέρρου Διασκευή  Κοινωνικά και 
Ιατρικά θέματα  

Η ζωή της Α.Μ. πριν και μετά την μεταμόσχευση 
κερατοειδούς χειτώνος   

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 
 

1φ μιας κοπελίτσας που 
διαβάζει ένα βιβλίο και 
δίπλα της κάθεται ένα 

σκυλάκι 

--- 

28. Πράσινη Πλαγιά  
σ.287 Σία Παπασπυροπούλου Ποίηση  Η ευτυχία και η χαρά στη ζωή από τα απλά 

πράγματα  Αλληγορικό  --- 

29. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.288 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Η απώλεια μιας πολύ καλής φίλης, για 
ανεξήγητους λόγους και η θλίψη που αυτό 

προκαλεί  
(Φιλία) Κοινωνικό   --- 

30. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; σ.288 Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  Έπαινος και ευχαριστίες στο περιοδικό  Εγκωμιαστικό  --- 

31. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; σ.288 Αναγνώστης Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια σύζυγος προσκολλημένη στη μητέρα της 
και μια πεθερά που βρίσκει αφορμές να παίρνει 

όλο και πιο πολύ θέση μέσα στο σπιτικό τους 

Κοινωνικό – Οικογενειακή 
ζωή  --- 
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7ο (51) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Μάρτυρες 
Κληρικοί σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Αναφορά στο δημοσιογραφικό μνημόσυνο του 
περιοδικού «Ενορία» στους νέους ιερομάρτυρες 

και εθνομάρτυρες κληρικούς 
Πατριωτικό  --- 

2. Και σεις μητέρες  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Οι διακοπές για τις μητέρες απαραίτητες και 

αναγκαίες για τη συνέχιση του έργου τους Κοινωνικό  --- 

3. Διακοπές και 
Μελέτη σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  Ο συνδυασμός διακοπών και «μαθημάτων» Κοινωνικό – 
Παιδαγωγικό  --- 

4. Από τις επιδείξεις 
του σχολείου 

κωφαλάλων σ.289-
290 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Οι επιδείξεις του σχολείου κωφαλάλων και τα 
μελλοντικά σχέδια για τη λειτουργία του  

Ιδρύματος του Σχολείου Κωφαλάλων 
Κοινωνική Πρόνοια --- 

5. Από τα εγκαίνια 
του Αμαλιείου σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Περιγραφή του κτιρίου και του έργου του 

Αμαλιείου  Κοινωνική Πρόνοια  --- 

6. «Ο Καποδίστριας 
και η Παιδεία» σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής, φίλης 
και συνεργάτιδος του ΚτΕ, σχετικά με την 

μέριμνα του Καποδίστρια για την παιδεία των 
Ελλήνων 

Ιστορικό – κοινωνικό  --- 

7. Αικατερίνη 
Μπιλάλη σ.290 Αναγνώστριες Γ. Ν. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ Σύντομη βιογραφία της Αικ. Μπιλάλη Βιογραφικό – Διδακτικό  --- 

8. Σκέψεις για τη 
μόρφωσι Β΄ σ.291-

292 
Γ. Μποζώνης Διάφορα άρθρα  «... τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της εννοίας της 

μορφώσεως...» και του μορφωμένου ανθρώπου 

Πνευματικού και 
κοινωνικού 

προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό  

--- 

9. Το κολύμπι και η 
θάλασσα – Χαρά-

Υγεία σ.292 
Α.Ρ.  Διάφορα άρθρα 

Οι ωφέλειες από τη θάλασσα και το κολύμπι 
αλλά και οι κίνδυνοι που επιφυλάσσει η 

θάλασσα 
Επιμορφωτικό  --- 

10. Ζ΄ Το διαζύγιο 
και ο νόμος μας 

σ.293-296 
Π. Χαρακιάδη Από τα προβλήματα της 

συγχρόνου οικογενείας  

Οι νομοθετικές διατάξεις περί του διαζυγίου, η 
χριστιανική διδασκαλία και η εκκλησιαστική 

πρακτική 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό  

*«όστις θέλει» 

11. Η οικογένεια: 
Εργαστήριον αγωγής 
παιδιών σ.297-298 

Αντιγόνη Γ. Μπακοπούλου  
Από το φροντιστήριον 

μητέρων του Ινστιτούτου 
Ι.Ψ. και Ψ.Υ. 

Τρόποι με τους οποίους η οικογένεια θα 
λειτουργήσει ως φορέας αγωγής για τα παιδιά 

τα δικά της αλλά και του κόσμου 

Κοινωνικό – 
Παιδαγωγικό  --- 

12. Και μια άλλη 
γνώμη σ.299 Μ. Ζαχαρίου  

Από το φροντιστήριον 
μητέρων του Ινστιτούτου 

Ι.Ψ. και Ψ.Υ. 

Τα εφόδια που χρειάζεται η σημερινή γυναίκα 
για να επιτελέσει το έργο της ως μητέρα και 

παιδαγωγός 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού  

*«Ουαί εις εκείνον ο οποίος σκανδαλίζει 
ένα των μικρών τούτων, έστω και με το 

πρόσχημα να το ωφελήση» 
13. Σαν δεν ακούς τα 

κρίνα να μιλούν... 
σ.299 

Alkimi Mygiaki De Torrens  Ποίηση  Η πνευματική τύφλωση του ανθρώπου μπροστά 
στις χαρές και τις ομορφιές της ζωής 

Αλληγορικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: η πνευματική 
τύφλωση είναι χειρότερη από την 

σωματική  

14. Γονείς και Νέοι – 
Ιωάννου 

Χρυσοστόμου σ.300-
301 

Π. Αγγελινός Από την πνευματική 
μας κληρονομιά 

Η ρητορική δεινότητα και η τόλμη του αγ. Ιω. 
Χρυσοστόμου, να θίξει το θέμα του γάμου των 
νέων και των σεξουαλικών προβλημάτων, που 
ανακύπτουν από την βραδεία τακτοποίησή του   

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

Οικοδομής 

Αγ. Ιω. Χρυσοστόμου: *«Εάν ο ιατρός δεν 
σταματά μπροστά σ’ ένα ξένο σώμα θα 
σταματήσωμε εμείς στο δικό μας; Γιατί 

σεις είσθε το δικό μας σώμα. Ασθενικό και 
ακάθαρτο, μα δικό μας» 

15. Ομιλία Ε΄εις την 
Α΄προς 

Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου 
(κείμενο)  

Από την πνευματική 
μας κληρονομιά 

Η αγνότητα και η σωφροσύνη των νέων και τα 
αίτια που οδηγούν στην πορνεία Πνευματικής οικοδομής Ελληνική Πατρολογία Migne, τομ.62ος,  

στ.423-428 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Θεσσαλονικείς 
επιστολήν του 

Παύλου σ.301-302 

*«Το λοιπόν, αδελφοί, ερωτώμεν υμάς και 
παρακαλούμεν εν Κυρίω Ιησού, καθώς 

παρελάβετε παρ’ ημών το πώς δει 
περιπατείν υμάς και αρέσκειν Θεώ, ίνα 
παρισσεύητε μάλλον. Οίδατε γαρ τίνας 
παραγγελίας εδώκαμεν υμίν δια του 

Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Τούτο γαρ 
εστι θέλημα Θεού, ο αγιασμός ημών» 
Παύλος: «Μη αποστερείτε αλλήλους» 
Γραφή: «Μέλι αποστάζει από χειλέων 

γυναικός πόρνης» 
*«Ήτις προς καιρόν λιπαίνει σον φάρυγγα, 

ύστερον μέντοι πικρότερον χολής 
ευρίσκεις και ηκονημένον μάλλον 

μαχαίρας διστόμου» 
Παύλος: «Ειρήνην διώκετε και τον 

αγιασμόν, ου χωρίς ουδείς όψεται τον 
Κύριον» 

*«Αν θέλητε και εισακούσητέ μου. αν μη 
θέλητε μηδέ εισακούσητέ μου» 

16. Διαβάζοντας 
σ.302 Π. Ν.  Βιβλιοπαρουσίαση  

1. Nina Langley: “Dr Schweitzer. The story of 
his life and work for new generation” 

2. Daniel Rops: «Ο Βασιλεύς που κατείχετο από 
τον πόθο για τον Θεό» (Φαραώ Αμένοφις) 

3. Paul Gallico: «Ο σταθερός άντρας» (ο άγ. 
Πατρίκιος, ιεραπόστολος στην Ιρλανδία τον 4ο 

μ.Χ. αι) 
4. Catherine Marshall: «Ένας άνθρωπος που 

λεγόταν Πέτρος» (ο πάστορας σύζυγός της Peter 
Marshall) 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό   --- 

17. Η πνευματική 
ζωή ως παράγων 

υγείας και ευτυχίας 
του ανθρώπου σ.303-

306 

Μ. Δ. Σαμαρτζής, Ιατρός 
Washington  Κοινωνικά θέματα  

Τα οφέλη της πνευματικής ζωής στην υγεία του 
ανθρώπου και σχετική επιχειρηματολογία από 

τα έργα διακεκριμένων επιστημόνων   

Πνευματικού και 
κοινωνικού 

προβληματισμού και 
Οικοδομής – 

Επιμορφωτικό  

--- 

18. Καμμία ευθύνη;  
σ.306 Berthe Bernage  Κοινωνικά θέματα  

Το παραστράτημα μιας επαρχιωτοπούλας στο 
Παρίσι, και η διεστραμμένη αντίληψη περί της 

ευθύνης μιας πατριώτισσας της, που θα 
μπορούσε να την προστατέψει 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού – 
Διδακτικό  

*«... δόξα τω Θεώ» 
*«Επείνασα και δεν μου δώσατε να φάω. 

Εδίψασα και δεν μου δώσατε να πιω. 
Εκρύωνα και δεν μου δώσατε ένα ρούχο. 
Ήμουν στην φυλακή και δεν ήρθατε να με 

δήτε» 
*Αναφορά στην τελευταία κρίση 

19. Για να 
καταπλήξωμε τη 
μαμά! Σ.307-308 

--- Διάφορα άρθρα  
Ιδέες – συμβουλές για μικροδουλειές που 

μπορούν να κάνουν τα παιδιά, δείχνοντας την 
αγάπη τους και τη βοήθειά τους στη μαμά! 

Διδακτικό – 
Παιδαγωγικό  

3σκ με τη μαμά να 
σκουπίζει, να πλένει 
πιάτα και να γυαλίζει 

παπούτσια 

Αγιογραφική θεμελίωση 

20. Τι γρήγορα που --- Ιστορίες με σκίτσα Μια σειρά από μικρά σκίτσα που δείχνουν Ψυχαγωγικό  --- 



188 
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πέρασε το 

καλοκαιράκι! σ.308 
διάφορα παιχνίδια ενός πιτσιρικά το καλοκαίρι 

21. Το παιδί, το σπίτι 
και η οικογένεια 

σ.309-312 
Α. Κ.  Γύρω στο παιδί 

Η καλλιέργεια ομαλών οικογενειακών σχέσεων, 
μέσα από περιστατικά της καθημερινής ζωής 

των παιδιών 
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

22. Το αυτοκίνητο 
δεν ερχόταν  

σ.312 
Κ. Α. Π.  Διάφορα θέματα  Σκέψεις κατά τη διάρκεια της  αναμονής του 

λεωφορείου... Διδακτικό – Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η φύση δείχνει το 
Θεό! 

23. ΓΑΒΡΙΕΛΑ σ.313-
315 

Από το βιβλίο «Η ιστορία της 
Γαβριέλας» της Catherine 

Gabrielson  
Απόδοσις από τα Γερμανικά 

Άννας Γ. Ιατρίδη 

Αποσπάσματα βιβλίων Οι τελευταίες μέρες και ο θάνατος της Γ στο 
νοσοκομείο  

Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1σκ ενός κοριτσιού 
23ος ψαλμός 

24. Η ψυχαγωγία του 
παιδιού από 7-12 

ετών και από 13-17 
ετών 

σ.316 

Π. Μποζώνης 
Από το Φροντιστήριον 

Αγωγής του Ινστιτούτου 
Ι.Ψ. και Ψ.Υ. 

Οι διαφορές και οι προτιμήσεις για την 
ψυχαγωγία σε κάθε μια από τις δύο ηλικιακές 

ομάδες 
Παιδαγωγικό  --- 

25. Στο Υπόγειο 
σ.317-319 Νίκος Αρβανίτης Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ζωή ενός δίκαιου εργάτη εργοστασίου, τον 
οποίο τελικά διώχνουν από τη δουλειά του γιατί 

τον θεωρούν υπεύθυνο για τους ξεσηκωμούς 
και τις απεργίες των συναδέλφων του. 

Η ισχυρή αντίθεση μεταξύ του σκοτεινού 
υπογείου που ζει και της λαμπερής και 

φωτεινής καρδιάς του και ζωής του. 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού – 
Διδακτικό   

--- 

26.Ένας 
λησμονημένος 

ψυχίατρος:  
Ο Βαρώνος Ernst 

Von Feuchtersleben  

Charles L. Burns Μορφές  
Οι επιστημονικές θέσεις του ψυχιάτρου 

Βαρώνου του 19ου αιώνα και πόσο μπροστά από 
την εποχή τους ήταν! 

Επιμορφωτικό  --- 

27. Το ημερολόγιο 
μιας μητέρας σ.321-

324 
Κ. Α. Περίδη Αποσπάσματα βιβλίων Η οικογενειακή ζωή μιας μητέρας 9 παιδιών, 

μέσα στο πέρασμα των χρόνων 

Πνευματικής οικοδομής 
και Προβληματισμού – 

Διδακτικό 
 1σκ μιας γυναίκας που 

γράφει 

*«Η γυνή σου ως άμπελος ευθυνούσα εν 
τοις κλίτεσι της οικίας σου˙ οι υιοί σου ως 
νεόφυτα ελαίων κύκλω της τραπέζης σου» 

28. Στο ζωγράφο 
σ.324 Χαρά Κρίσπου Ποίηση  

Το δέσιμο του ζωγράφου-δημιουργού με τα 
έργα του ως στοιχείο αναχαίτισης της δημιουρ-

γικότητας του – το δέσιμο του πιστού με 
πρόσωπα, πράγματα ή καταστάσεις που δεν τον 
βοηθούν να κάνει καινούργια αρχή στη ζωή του 

Αλληγορικό – 
Πνευματικής οικοδομής --- 

29. Η Ελληνίδα ως 
πολίτης  
σ.325 

Σάσα Ε. Μόσχου Κοινωνικά θέματα Η θέση της σύγχρονης Ελληνίδας στην 
Ελληνική πολιτεία 

Κοινωνικό – 
Επιμορφωτικό --- 

30. Από το έργον της 
αιμοδοσίας σ.326-

328 
Αθηνά Μαηδώνη 

Προσκλητήριο Εργασίας 
– Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Τα αγαθά της αιμοδοσίας για τους αιμοδότες 
και την κοινωνία 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Διδακτικό   --- 

31. Από το έργον των 
παιδικών Ο Υπεύθυνος  

 
Οι δραστηριότητες των παιδικών συνεταιρισμών Παιδαγωγικό  --- 
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συνεταιρισμών σ.328 

32. Το Ίδρυμα 
«Βαιθήλ» και τα 

παιδιά του σ.329-331 
Η. Α. Κοινωνική Πρόνοια Οι εμπειρίες μιας συνεργάτιδας της Β, που 

δούλευε στο σχολείο Πάτμος για τα παιδιά 

3φ τα παιδιά και το 
προσωπικό του 

ιδρύματος κατά τη 
θεραπεία, την 

ψυχαγωγία και το γεύμα  

«Ειρήνη μαζί σου! Μετά το σκοτάδι θα 
έλθη το φως!» 

33. Αίγινα σ.332-333 Στέλλα Λυντζέρη  Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί  Μυθολογία, προϊστορία και ιστορία του νησιού 

Επιμορφωτικό  
1σκ με αρχαιολογικά 

ερείπια 
--- 

34. Τουριστικά Νέα  
σ.334 Νίτσα Γ. Γιαννουσοπού-λου  Τουριστικά νέα 

Ενημέρωση για θεατρικές παραστάσεις, 
ακτοπλοϊκά δρομολόγια, κρουαζιέρες, 

κατασκηνώσεις, διεθνή συνέδρια, ναυτικές 
εορτές κ.α. σε διάφορα τουριστικά μέρη της 

Ελλάδας 

Ενημερωτικό  
 

1φ: Μύκονος, 
ανεμόμυλος και το 

χωριό 

--- 

35. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.335 

Αναγνώστριες 
Σ.Σ.  

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; 

Μια νέα 18 ετών αναζητά το επάγγελμα –
αποστολή στο οποίο θα αφοσιωθεί  

Επιμορφωτικό -  
Επαγγελματικός   
προσανατολισμός 

--- 

36. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.335 

Αναγνώστριες  
Π.Π. 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; 

Μια κοπέλα νοιώθει να «γλυστρά ο χρόνος μέσα 
από τα χέρια της», γιατί δεν έχει τη δυνατότητα 

να προσφέρει κάτι στους γύρω της και να 
βοηθηθεί   

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

37. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.335 

Αναγνώστριες 
Α.Μ.  

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; 

*«... μια νέα κουρασμένη από τις αντιξοότητες 
της ζωής. τυλιγμένη από ένα σύννεφο 

απαισιοδοξίας... πληγώνω πρόσωπα που αγαπώ 
πολύ. Πόσον υποφέρω γι’ αυτό. Η σκέψις ότι 

πρέπει σε διάστημα τριών μηνών ν’ ακολουθήσω 
ένα επάγγελμα με κουράζει τρομερά γιατί 

πίστεψέ με φοβάμαι έτσι μόνη που νοιώθω... 
Βοήθησέ με» 

 
--- 

38. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.336 

Αναγνώστριες 
Τ.Λ. 

  

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; Απόφαση γάμου Κοινωνικό --- 

39. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.336 

Αναγνώστριες 
Α.Β.Γ. 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; Απόφαση γάμου Κοινωνικό  --- 

40. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.336 

Αναγνώστριες 
Μαίρη Ν. Λογιάδη 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; 

Δωρεά οργάνων σώματος με αφορμή το άρθρο 
για την ιστορία της Αμάμπιλε Μπατιτσέλο 

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

41. Διαγωνισμός Για 
Τη Συγγραφή 

Παιδικού Βιβλίου  
σ.336 

«Γυναικεία Λογοτεχνική 
Συντροφιά» (Λιλή Ιακωβίδη, 
Ρένα Καρθαίου, Μελισάνθη, 

Ιωάννα Μπουκουβάλα-
Αναγνώστου, Νίκη Πέρδικα, 
Αλεξ. Πλακωτάρη, Τατιάνα 
Σταύρου, Αθηνά Ταρσούλη) 

(Διάλογος με τους 
αναγνώστες) Προκήρυξη διαγωνισμού Ενημερωτικό  --- 

42. ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ  Τίλλα Μπάλη Βιβλιοπαρουσιάσεις  Μαίρης Ι. Μπουσμπουρέλη «Επί του πλωτού 
νοσοκομείου ‘Δόξα’» Μυθιστόρημα, Αθήνα 1958 Ιστορικό – Πατριωτικό  --- 
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1. Στον αγώνα για τον 
πολιτισμό σ.337 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Είναι κοντά ο επικείμενος επόμενος μεγάλος 

πόλεμος; Γεγονότα του καλοκαιριού 

Πνευματικού και 
κοινωνικού 

προβληματισμού 
--- 

2. Κι όμως δεν έλειψε η 
συνεννόησις σ.337 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Οι εργασίες του 4ου Συνεδρίου της Διεθνούς 

Ενώσεως Γυναικών, που συνήλθε στην Αθήνα Κοινωνικό – Ενημερωτικό  --- 

3. Γυναίκες – Μητέρες σ.337 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για το Συνέδριο «... θα ημπορούσαν να 
είχαν δώση μια πιο στέρεη βάσι στις 

διεκδικήσεις και τις επιδιώξεις τους, μια 
πνευματικότερη θεμελίωσι της όλης των 

προσπαθείας» 

Κοινωνικό – Ενημερωτικό  --- 

4. Νέες εκδόσεις σ.338 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Δύο νέες εκδόσεις του Ινστιτούτου Ιατρικής 
Ψυχολογίας και Ψυχικής Υγιεινής «Το κορίτσι 
και η κοινωνία» και «Η επαγγελματική ζωή του 

κοριτσιού» 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 
--- 

5. Πριν σκεφθούν την 
τιμωρία... σ.338 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η στάση της κοινωνίας απέναντι στα νέο-
εμφανιζόμενα κρούσματα τεντυμποϊσμού  

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

6. Από μια σπάνια 
καλλιτεχνική εκδήλωσι σ.338 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Έκθεση των έργων της συλλογής Νιάρχου στο 

Ζάππειο 
Καλλιτεχνικό – 
Ενημερωτικό   --- 

7. Εφτά χρόνια  
σ.338 

Σία 
Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  Επέτειος εφτά χρόνων γάμου --- 

Αναφορά σε στοιχεία του μυστηρίου του 
γάμου: εκκλησάκι, ιερέας, δαχτυλίδι, 

φόρεμα, λαμπάδες, ευχές 

8. Ρωξάνδα Στούρτζα – 
Κόμισσα Edling  

σ.339 
Ελένη Ε Κούκκου Μορφές  

Απόσπασμα από τη διατριβή επί διδακτορία 
της Ελ. Κούκκου «Ο Καποδίστριας και η 
Παιδεία 1803-1822. Α΄ η Φιλόμουσος 

Εταιρεία της Βιέννης», «...που ομιλεί διά την 
εξαίρετον Ελληνίδα Στούρτζα» και τη δράση 

της 

Επιμορφωτικό – Πατριωτικό  --- 

9. Συκοφαντία σ.341 Ραμπιτράναθ Τάγκορ 
Απόδοσις: Η.Α.  Ποίηση  Η συκοφαντία Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η αγάπη όλα τα 

ανέχεται κι όλα τα θεραπεύει! 

10. Προβλήματα Αγωγής Γ΄ 
σ.342-343 Γ. Μποζώνης Διάφορα άρθρα  Το «γνώθι σαυτόν» και η αυτοαγωγή ως φορέας 

γνήσιας αγωγής και αληθινής μορφώσεως 

Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Επιμορφωτικό  

-«ή ταν ή επί τας» 
-«γνώθι σαυτόν» 

11. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ σ.343 Αναγνώστριες Ελένη Δ. 
Σκούρα Δικηγόρος ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  

Έγγραφη διαμαρτυρία της πρώτης γυναίκας 
βουλευτού, επειδή σε άρθρο του 

προηγούμενου τεύχους εγράφη ότι η 
γυναικεία παρουσία στη Βουλή «... αν και 

δειλή και σιωπηλή στην αρχή, αρχίζει να δίνη 
δραστήριες αντιπροσώπους..» θεωρώντας ότι 

υπονοείται η ίδια! 

Διαμαρτυρία  --- 

12. Ο Έλλην εις τον κατά 
θάλασσαν αγώνα του 1940 – 

44 
σ.344-349 

Έλλη Λυκούρη  Αποσπάσματα 
βιβλίων – Ιστορικά  

«... κατ’ εκλογήν περίληψις της δράσεως του 
Β.Ν. κατά τον πόλεμον του 1940-44 εκ του 

συγγράμματος του Αντιναύαρχου Δ. Φωκά...» 

Ιστορικό – Πατριωτικό  
 

4φ που απεικονίζουν 
ελληνικά πλοία, που πήραν 
μέρος στις εχθροπραξίες, 

πίνακες του Ναυτικού 
Μουσείου 

--- 
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13. Πόση Σου Κύριε η Χαρά 
σ.349 

Alkmini Mygiaki De 
Torens  Ποίηση  Ο καλός ποιμένας και το απολωλός πρόβατο Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: η παραβολή του 
καλού ποιμένα και του χαμένου προβάτου 

δοσμένη ποιητικά  

14. Η΄ Το αίτημα της 
προόδου και η οικογένεια 

σ.350-352 
Π. Χαρακιάδη επιμέλεια  

Από τα 
προβλήματα της 

συγχρόνου 
οικογενείας  

Τι είναι πρόοδος και κατά ποια έννοια η 
οικογένεια είναι επιδεκτική προόδου 

Κοινωνικού 
προβληματισμού 

*«... κι όσες ελπίδες έμειναν πια στους 
ανθρώπους, σ’ αυτούς που δεν έχασαν κάθε 

ελπίδα» 
 

-«τα πάντα ρει» 

15. Ξενοφώντος 
«Οικονομικός» κεφ. ζ΄,39-43 

σ.352-354 
Π. Αγγελίνος 

Από την 
πνευματική μας 

κληρονομιά  

Η οικιακή οικονομία σύμφωνα με τον 
Ισχόμαχο, σε συνομιλία του με τον Σωκράτη 

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού και 
οικοδομής  

--- 

16. Πώς θα συντελέση η 
μητέρα στην αγωγή των 
παιδιών της σ.355-356 

Ευαγγελία Κοτζιά  

Από το 
φροντιστήριο 
μητέρων του 

Ινστιτούτου Ι.Ψ. 
και Ψ.Υ. 

- Παιδαγωγικό  

Τα προσόντα και οι ικανότητες της μητέρας, 
που συντελούν σε μια σωστή διαπαιδαγώγηση 

Παιδαγωγικό – 
Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

17. Αγάπης βότανο  
σ.356 Μαρία Κουβάλια  Ποίηση  Η θεραπεία της αγάπης  Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

18. Η μεγάλη στιγμή του 
ανθρώπου σ.357-359 Σώτος Χονδρόπουλος 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  / 
Αποσπάσματα 
βιβλίων («Ο 
Δίψυχος»)  

Οι τελευταίες ώρες και ο θάνατος του 
μεγαλύτερου αδελφού και οι σκέψεις και 

συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των αδελφών 
αποτιμώντας τη ζωή τους 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Διδακτικό  
 

1σκ ένας μεσήλικας άντρας 
δίπλα στο κρεβάτι ενός 
ετοιμοθάνατου γέρου 

Αγιογραφική θεμελίωση – Αναφορά σε 
βιβλικά πρόσωπα και γεγονότα:«... Κάτι για 
τα χάη τ’ ουρανού, για τη διχογνωμία του 
ανθρώπου, για τις κόρες του Ισραήλ που 
ξελευτερωμένες από τα νύχια του Φαραώ 
τραγουδούσαν ύμνους εκεί στην Ερυθρά 

Θάλασσα, κάτι για το Αρνάκι του Θεού, για 
τον άγιο Θρόνο» 

19. Ομάδες Παιδικαί σ.359-
360 Η Υπεύθυνος  Κοινωνική πρόνοια  

«... αποσπάσματα από τα μηναία δελτία των 
ομαδαρχισσών τα οποία δίδουν εικόνας από 

τη ζωή των ομάδων» των Φάρων 
Διδακτικό – Ενημερωτικό  --- 

20. Ο Παιδαγωγός, οδηγός 
του παιδιού προς την 
ωριμότητα σ.361-363 

Λουΐζα Μπαξεβάνη  Γύρω στο παιδί  Παιδαγωγικά ζητήματα και ψυχολογική 
κατάρτιση του παιδαγωγού Ψυχοπαιδαγωγικό  --- 

21. «Επιτρέπεται να 
κινηματογραφήται η Αγία 

Γραφή;» Ο Πάστωρ Werner 
Hess απαντά  

σ.363 

Ο. Κ.  Διάφορα άρθρα 
Η επιχειρηματολογία του πάστορα Hess για 
την κινηματογραφική μεταφορά Βιβλικών 

γεγονότων  

Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

22. Από την επίσκεψι των 
τυφλών νέων του Βελιγραδίου 

στην Ακρόπολι σ.364 
Αμαλία Ρήκα  Κοινωνική πρόνοια  Σκέψεις με αφορμή την επίσκεψη των τυφλών 

του Βελιγραδίου στην Ακρόπολη 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Διδακτικό – Κοινωνικού 

προβληματισμού 
 

1φ αναμνηστική όλης της 
ομάδας με φόντο την 

Ακρόπολη  

--- 

23. Ένα πρόβλημα συζύγων 
σ.365-366 Κ. Α. Π.  Προβλήματα που 

έζησα και 
Μια σύζυγος που από την υπερβολική της 

προσήλωση στο σπίτι και τα παιδιά Διδακτικό  --- 
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ξεπέρασα  παραμελούσε τη σχέση της με τον σύζυγό της 

24. Η παιδική ψυχαγωγία 
σ.366-367 Π. Γκύζης  

Από το 
Φροντιστήριον 

αγωγής του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. 

και Ψ.Υ. 

«...Τα αίτια της μονίμου διαθέσεως των 
παιδιών για παιγνίδι...», οι φορείς που 

υπηρετούν την ψυχαγωγία του παιδιού, τα 
μέσα και οι τρόποι εκδηλώσεως της και η εν 

γένει  οργάνωσή της   

Παιδαγωγικό  --- 

25. Ενοχλήματα στον ύπνο 
των βρεφών σ.368-369 Robert L. Faucett, M.D. Γύρω στο παιδί – 

Ιατρικά  
Τα πιθανά αίτια και η αντιμετώπιση της 

βρεφικής αϋπνίας 

Ιατροπαιδαγωγικό – 
Ενημερωτικό  

 
1φ ενός βρέφους και 1σκ 
ενός βρέφους αγκαλιά μ’ 

ένα αρκουδάκι  

--- 

26. Η μεγάλη πέτρινη μορφή  
σ.370-372 

Nathaniel Hawthorne 
Μεταφρ.: Νικ. Αττικού 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

«... περιγράφει τις παγκόσμιες προσδοκίες για 
την έλευση μιας πνευματικής ηγεσίας που θ’ 

ανταποκρίνεται στα ιδανικά και στους 
βαθύτερους πόθους της ανθρώπινης καρδιάς... 

προσφέρει ένα μάθημα αυτοκριτικής και 
ταπεινοφροσύνης, αρετές απαραίτητες, κοντά 

στις άλλες του πνευματικού ηγέτη» 

Διδακτικό  
 

1σκ μιας πέτρινης μορφής 
σμιλευμένης σε βράχο 

--- 

27. Μια πρόσκλησις, μια 
δεκαετηρίς, μια προσπάθεια 

σ.373-375 
Ειρ. Καραμανώλη  Κοινωνικά θέματα  

Παρουσίαση του έργου που επιτελέστηκε από 
τον εβραϊκό λαό κατά τη διάρκεια της 

τελευταίας δεκαετίας, για τη σύσταση και 
λειτουργία του κράτους του Ισραήλ 

Διδακτικό – Ενημερωτικό – 
Ιστορικό – Κοινωνικό  

3φ: -Στις έρημες εκτάσεις 
της Παλαιστίνης 

ξεφυτρώνουν τα νέα σπιτικά 
–Νεαρές μαθήτριες 

ασκούνται στις καλές τέχνες 

Αναφορά σε πρόσωπα και τόπους της Π.Δ. 
και σύνδεσή τους με το σήμερα (Ραχήλ, 

Ιουδίθ, Νεκρά θάλασσα, Σόδομα) 

28. Ένα παράξενο γράμμα  
σ.375 

Αναγνώστρια: Αριάδνη 
προς κάποια Ελένη Κοινωνική πρόνοια 

Περιγραφή των ημερών σε μια κατασκήνωση 
«Ι. Μητροπόλεως-ΠΙΚΠΑ-Ερυθρού Σταυρού» 

και των ωφελειών που προκύπτουν για τα 
παιδιά από την εκεί διαμονή τους 

Κοινωνικό – Ενημερωτικό  
1φ: Η ώρα της πρωινής 
Προσευχής στη δροσερή 

ατμόσφαιρα του Ταϋγέτου   

Αγιογραφική θεμελίωση: τα παιδιά κοντά στο 
Χριστό μέσω των χριστιανικών 

κατασκηνώσεων 

29. Θεόδωρος Αφεντούλης -
Μια εξέχουσα ιατρική 

φυσιογνωμία σ.376-377 
Κ. Νησιώτης  Μορφές  Η ζωή, το έργο και η προσφορά του Θ.Αφ. 

στην επιστήμη 
Βιογραφικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

*Ιακ. Γ΄13:«Τις σοφός και επιστήμων εν υμίν; 
Δειξάτω εκ της καλής αναστροφής τα έργα 

αυτού.» 
*Ιακ.:«Θρησκεία καθαρά και αμίαντος... 
αύτη εστίν˙ επισκέπτεσθαι ορφανούς και 

χήρας...» 
*«στίχοι Γερμανού ποιητή: “Στην τύρβη του 

κόσμου διαμορφώνεται ο χαρακτήρ και στην 
ερημιά το πνεύμα”» 

30. Στον κουρασμένο 
αγωνιστή της αλήθειας σ.377 Ν. Σπ.  Ποίηση  Ο αγώνας, η κούραση, οι πτώσεις και η τελική 

Νίκη του αγωνιστή της αλήθειας 
Αλληγορικό – Πνευματικής 

οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: πνευματικός 
αγώνας με επιμονή και υπομονή, με πτώσεις 

και νίκες 
31. Φωτεινές Καρδιές  

σ.378 Πάνος Γ. Παπαδόπουλος  Κοινωνική πρόνοια  Το έργο των Μαιών στην Μαιευτική και 
Γυναικολογική Κλινική «Αλεξάνδρα» Κοινωνικό – διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη και 

προσφορά στον πλησίον  
32. Ποιος θα με βοηθήση να 

μεγαλώσω το μικρό μου 
παιδί; σ.379 

Η. Α.  Κοινωνική πρόνοια 
Προβληματισμός και προτεινόμενες σκέψεις – 

λύσεις για τη φύλαξη των μικρών παιδιών 
προκειμένου να εργάζονται οι μητέρες  

Κοινωνικού 
προβληματισμού  «Άρτον ημών τον επιούσιον» 

33. Η περυσινή ζωγραφική Αλέξης Ζακυθηνός Καλλιτεχνική Ανασκόπηση των εκθέσεων που έλαβαν χώρα Ενημερωτικό – Το ελάττωμα της φλυαρίας ακόμα και στην 
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σ.380-383 Ανασκόπηση  κίνηση  σε διάφορες γκαλερί των Αθηνών τον 

περασμένο χρόνο  
Καλλιτεχνική κριτική  

4φ με έργα των καλλιτεχνών 
-Μίνος Αργυράκης: το 
κορίτσι με τα λιναρένια 

μαλλιά-Γιώργης Βαρλάμος: 
νεκρή φύση-Σπύρος 

Βασιλείου: το παγκάκι 
-Παντ. Ξαγοράρης: 

λουλούδια 

τέχνη 

34. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ 
Διαγωνισμού συγγραφής 

βιβλίων  
σ.383 

Εκ της Γενικής 
Διευθύνσεως της 

Αποστολικής Διακονίας 

Ανακοινώσεις – 
Διάλογος με τους 

αναγνώστες  

Συγγραφή διηγημάτων, μυθιστορημάτων, 
εκλαϊκευμένων πραγματειών, πρακτικών 

συγγραφών, για την καλλιέργεια και τόνωση 
των χριστιανικών και εθνικών μας ηθών και 

εθίμων και  συλλογής βιογραφιών 
ιεραποστόλων 

Ενημερωτικό  --- 

35. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προς 
φοίτησιν εις την Ανωτέραν 

Σχολήν Διακονισσών 
Κοινωνικών Λειτουργών της 

Εκκλησίας της Ελλάδος 
σ.383 

Εκ της Γενικής 
Διευθύνσεως της 

Αποστολικής Διακονίας 

Ανακοινώσεις – 
Διάλογος με τους 

αναγνώστες  

Η Ανωτέρα Σχολή Διακονισσών-Κοινωνικών 
Λειτουργών της Εκκλησίας της Ελλάδος ζητά 
υποτρόφους, πτυχιούχους των Θεολογικών 
Σχολών Αθήνας και Θεσσαλονίκης, για το 

ακαδημαϊκό έτος 1958-59 

Ενημερωτικό  --- 

36. – σ.383 J. Papini Σκέψεις σοφών Η ωφέλεια από τη μοναξιά  Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

37. Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.384 

Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

Μια μητέρα, μετά την αποκατάσταση των 
παιδιών της, νοιώθει πως τελείωσε πια η 
αποστολή της και η ζωή της, παρόλο που 

άντρας της είναι ακόμα κοντά της 

Κοινωνικό  --- 

38. Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.384 

Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

«... Βρίσκομαι σ’ ένα χάος. Απ’ τη μια μεριά η 
μοναξιά και η περιφρόνησι των άλλων, κι απ’ 

την άλλη κάτι που δεν το αισθάνομαι πως 
είναι ωραίο και μ’ ενοχλεί η συνείδησί μου...» 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού 
--- 

39. Τα Βιβλία σ.384 Ε. Ε. Κ. Τα βιβλία  

«Η Ομηρική Ελλάς» Διατριβαί μαθητριών Ζ΄ 
τάξεως Τοσιτσείου Αρσακείου Αθηνών, σχ. 

έτους 1957. Γέρας εις τον καθηγ. Νικ. 
Παπαδόπουλον, βραβευθέν υπό της 

Ακαδημίας Αθηνών 
Τιμητικός τόμος προς έναν καθηγητή του 
Αρσακείου από τις τελειόφοιτες του 1957 

Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

40. Ελήφθησαν τα κάτωθι 
βιβλία σ.384 --- Τα βιβλία  

Βιβλιοπαρουσίαση 
-Κ. Χρυσάνθη: «Μικρές ζωές» 

«Βιβλία και εργασίες» 
-Π. Αντύπα: «Η εργατικότης της Παναγίας» 

-Εντμόντ Κόμπλεντες: «Ομιλούν οι 
δημοσιογράφοι δια το επάγγελμά των» 

«Η 5η Παγκόσμιος Ημέρα των Χανσενικών 
στην Ελλάδα»  

Ενημερωτικό  --- 

41. ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  
σ.384 (περιοδικό) Τα βιβλία  Αρνητική απάντηση σε αίτημα αναγνώστριας 

για δημοσίευση του ποιήματός της  
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9ο (53) Τεύχος – Νοέμβριος 1958 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. Πιο κοντά ο ένας με τον 

άλλον  
σ.385 

Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ευχαριστία και κάλεσμα για την επαναλειτουργία των 
Φάρων, μετά τις θερινές διακοπές, για να ενισχυθεί το 

έργο της Αλληλεγγύης της Ελληνικής Οικογενείας 
Κοινωνικής Πρόνοιας --- 

2. Ας βοηθήσωμε να γίνη 
κατοικήσιμο σ.385 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σχόλιο σ’ ένα σύνθημα από «τη μεγάλη έκθεσι των 

γυναικείων οργανώσεων της Ελβετίας, στη Ζυρίχη...» 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Ενημερωτικό  
--- 

3. Ένα καινούργιο ΟΧΙ  
σ.385 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και τα σύγχρονα 

δεινά της Κύπρου Πατριωτικό – Επετειακό  --- 

4. Μπροστά σ’ ένα δύσκολο 
πρόβλημα σ.385-386 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σκέψεις και προτάσεις για βοήθεια προς την 

εργαζόμενη μητέρα, μέσω εθελοντικής προσφοράς 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 
Κοινωνική Πρόνοια 

--- 

5. Για να έχωμε καλόν 
ελληνικό κινηματογράφο 

σ.386 
Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η μέτρια ή  κακή ποιότητα των κινηματογραφικών 
ταινιών επιβάλλει αυστηρότερα κριτήρια επιλογής 

αλλά και δημιουργίας ταινιών 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6. Τι έγινε με τα παιδιά 
που γύρισαν; σ.386 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Φωνή διαμαρτυρίας για να ληφθεί κάποια πρόνοια για 

τα παιδιά που επέστρεψαν από τα παραπετάσματα 

Κοινωνικού 
προβληματισμού και 

Πρόνοιας 
--- 

7. ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ σ.386 Μαίρη Ν. Λογιάδη  Ποίηση  
Το κάλεσμα του Χριστού και ο πνευματικός αγώνας 
για να γεμίσουν οι καρδιές μ’ αγάπη και χαρά και ν’ 

αλλάξει έτσι ο κόσμος 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση: 

αγάπη στους εχθρούς 

8. Άνθρωπος και Ενέργεια 
σ.387 

Ανδρέας Παπαγιαννόπουλος 
Χημικός – Teaching Fellow 

Petroleum Refining Engineering 
Colorado School of Mines 

Επιστημονικά 
άρθρα  

Η χρήση και η αξιοποίηση των διαφόρων μορφών 
ενέργειας από τον άνθρωπο, ανά τους αιώνες και οι 

κίνδυνοι που εγκυμονούνται 

Επιμορφωτικό – 
πνευματικού 

προβληματισμού  

*«άνθρωπος εν τιμή ων ου 
συνήκε, παρασυνεβλήθη τοις 

κτήνεσι τοις ανοήτοις και 
ωμοιώθη αυτοίς» 

9. Προβλήματα Αγωγής Δ΄ 
σ.391-392 Γ. Μποζώνης  Γύρω στο παιδί  

Σύντομη ιστορική αναδρομή στους σκοπούς που 
υπηρέτησε η αγωγή ανά τους αιώνες και κριτική 

αυτών  

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Επιμορφωτικό  

Μ. Βασιλείου: «Προς τους 
νέους, όπως αν εξ Ελληνικών 

ωφελοίντο λόγων» 

10. Το γυναικείο δίλημμα 
σ.392-393 Σάσα Μόσχου Κοινωνικά – 

Γυναικεία θέματα 

Σκέψεις γύρω από το σύνηθες δίλημμα της σύγχρονης 
γυναίκας, αν θα αφοσιωθεί στην οικογένεια ή στη 

δουλειά 

Κοινωνικού 
προβληματισμού 

*«Μακάριοι οι πτωχοί τω 
πνεύματι» 

11. Γράμματα σ’ έναν 
διαβολάκο σ.394-395 

Λεωνίδας Μαρινάκος Μετάφραση 
από τα αγγλικά  

(C.S.Lewis “The Screwtape 
letters”) 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  Ο πνευματικός αγώνας των λογισμών  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

 
2σκ δύο διαβόλων που 

αλληλογραφούν 

Αγιογραφική θεμελίωση 

12. Μια γυναικεία 
επαγγελματική σχολή  

σ.395-396 
Κ. Καλογήρου  Επαγγελμα-τικός 

προσανατο-λισμός 

Παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα του επαγγέλματος 
της μοδίστρας, αλλά και τα ιδιαίτερα χαρίσματα που 

χρειάζονται για να επιτύχει κανείς σ’ αυτό 

Ενημερωτικό – 
επαγγελματικού 

προσανατολισμού  
--- 

13. Σύνοψις των 
πορισμάτων Θ΄ σ.397-399 Π. Χαρακιάδη Επιμέλεια  

Από τα 
προβλήματα της 

συγχρόνου 
οικογενείας 

Περιληπτική παρουσίαση των συμπερασμάτων στα 
οποία κατέληξε κάθε μια από τις θεματικές έρευνες 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

14. Ο ΚΡΙΤΗΣ σ.399 Ραμπιτράναθ Τάγκορ  
Απόδοση Η. Α.  Ποίηση  Η αγάπη του Πατέρα για το παιδί του Αλληγορικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η 

αγάπη του Θεού-Πατέρα 
15. Ένα καινούργιο 

παιδάκι ήρθε στον κόσμο Μάνα Κατερίνα Διάφορα άρθρα  Με αφορμή τον ερχομό ενός μωρού στον κόσμο και 
την απόπειρα να πειραματιστεί με καινούργια 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
στάση μας στην πτώση του 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.400 πράγματα που τη συνοδεύει η πτώση, 

προβληματισμός για τις πτώσεις των συνανθρώπων 
μας και την προσπάθεια μας να του σηκώσουμε 

 
1σκ ένα μωρό κοιμάται στην 

κούνια του 

αδελφού και αναφορά στην 
παραβολή του χαμένου 

προβάτου 
16. Αι σχέσεις παιδιού και 

οικογενειακού 
περιβάλλοντος σ.401-404 

Μίλτος Σ. Πουλάκις  Γύρω στο παιδί  
Διάφορα θέματα που άπτονται της ψυχολογικής και 
συναισθηματικής αναπτύξεως του παιδιού εντός της 

οικογένειας 
Ψυχοπαιδαγωγικό  --- 

17. Η μεγάλη πέτρινη 
μορφή  

σ.405-407 

Nathaniel Hawthorne Μεταφρ.: 
Νικ. Αττικού  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η προσπάθεια του Έρνεστ να βρει τον άνθρωπο που 
μοιάζει στη μεγάλη πέτρινη μορφή 

Αλληγορικό –Διδακτικό  
 

1σκ μιας πέτρινης μορφής 
σμιλευμένης σε βράχο 

--- 

18. – σ.407 Ερν. Ψυχάρης  Σκέψεις σοφών  Αυτογνωσία και ταπείνωση Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

19. – σ.407 Ερν. Ψυχάρης  Σκέψεις σοφών  

Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην πνευματική 
ανάπτυξη του ανθρώπου και να θέσει και υπό 

αμφισβήτηση και το πνευματικό του μέλλον, εκτός 
από τον ίδιο τον εαυτό του  

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής --- 

20. Η μαμά πρέπει νάχη 
τέσσερα χέρια – Μεσ’ τα 

μητρικά χέρια πλάθεται η 
μοίρα του παιδιού  

σ.408-409  

--- 
Κοινωνικά θέματα 

– Γυναικεία 
θέματα  

Οι πολλαπλές φροντίδες της νοικοκυράς και τα 
πολύπλευρα ταλέντα της  

Νταντά, Νοσοκόμα, Οδηγός, Πλύστρα, Μοδίστρα, 
Μουσικός, Ανθοκόμος και Διακοσμήτρια 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  

10φ με στιγμιότυπα από τα 
καθήκοντα της μητέρας-

νοικοκυράς κατά τη 
διάρκεια της μέρας! 

*«... ο άνθρωπος, κι ας είναι 
μια σταλιά, δεν τρέφεται 

μονάχα με ψωμί...» 

21. Η συμβολή του 
παιδαγωγού στην ανάπτυξη 

της παιδικής 
προσώπικότητος σ.410-413 

Μαρίκα Δ. Πλακοτάρη  Γύρω στο παιδί  Οι τρόποι με τους οποίους επιδρά, θετικά ή αρνητικά,  
στο παιδί ο παιδαγωγός Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
αγάπη θεμέλιο αγωγής και 

ευτυχίας 

22.Φωνές πόνου και 
αγάπης - Μπροστά στο 

θερμοπυρηνικό κίνδυνο  
σ.413-415 

Alkmini Mygiaki De Torrens 
Άρθρο της Edita Morris:  

“The Survivors of the bombs”  
στο αγγλικό περιοδικό  “New 

Statesman” 

Κοινωνικά θέματα  

Η 13η επέτειος του βομβαρδισμού στη Χιροσίμα και 
του Ναγκασάκι, μέσα από το άρθρο “The Survivors of 

the bombs” της Edita Morris στο περιοδικό  “New 
Statesman” 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού – 
Αντιπολεμικό  

--- 

23. Μια καινούργια ζωή  
σ.416-417 Ηρώ Στεφάνου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Πως μια νεαρή κακομαθημένη κοπέλα, κατάφερε να 
βρει το δρόμο της προσφοράς και της αγάπης χάρη 
στην υπομονή και την αγάπη του αρραβωνιαστικού 
της, που τη γιάτρεψε και της άνοιξε νέους ορίζοντες 

πνευματικούς 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  --- 

24. --- σ.417 De Stael Σκέψεις σοφών Η συγχωρητικότητα Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 
25. --- σ.417 Γκαίτε  Σκέψεις σοφών Η συμφωνία λόγων και έργων Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 
26. --- σ.417 Saint Exupery Σκέψεις σοφών Ελευθερία και καθήκον  Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

27. Τα δόντια μας ζητούν 
την προσοχή μας  

σ.418-420 

Αγλαΐα Μπίμπη Παπασπυρο-
πούλου 

Υγιεινή του 
στόματος  

Το ανησυχητικό φαινόμενο, για τη σύγχρονη γενιά, 
της καταστροφής των δοντιών Ιατρικό – Επιμορφωτικό --- 

28. Ταξιδεύοντας σ.420  Εύφη Καρδάρα  
Ταξίδια –  

Τόποι Τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί  

Εντυπώσεις από την περιήγηση στην Ευρώπη: Bad 
Gastein, Ρηνανία, Βρυξέλλαι 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό 

 
1φ: το Pfalz στον Ρήνο και  

1φ: ένα μέρος από το 
εσωτερικό του ναού στο 

Aachen 

*«Ως εμεγαλύνθη τα έργα σου 
Κύριε, πάντα εν Σοφία 

εποίησας» 
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29. Ένα γράμμα κι ένα 
σχόλιο  
σ.423 

Αμαλία Ρήκα  Διάφορα άρθρα 

Με αφορμή το γράμμα μιας αγγλίδας για το γέλιο 
εφήβων, μέσα σε σινεμά του Λονδίνου, σε μια ταινία 

με θέμα τον πόλεμο του ’40, σχόλιο για τη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, 15 χρονιά μετά τον 

πόλεμο και την ευθύνη των μεγάλων γι’ αυτό  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

30. Η δοκιμασία του Ζαν-
Κριστόφ σ.424-427 Elianne Victor 

Διάφορα άρθρα – 
Ιατρικά – 

Προσωπικές 
ιστορίες 

Η ιστορία ενός αγοριού που υποβλήθηκε σε μια 
σοβαρή επέμβαση καρδιάς κι άντεξε όλη την 

περιπέτεια με μεγάλη γενναιότητα 

3φ του Ζαν Κριστόφ: 2 στο 
νοσοκομείο και 1 με τη 

μητέρα του Ελιάν Βικτώρ 
Ιατρικό – Διδακτικό  

--- 

31. Μερικά ορόσημα στο 
δρόμο της αναπτύξεως των 

παιδιών σ.428-429 
Έλσα Παϊσίου Απόδοσις  Γύρω στο παιδί 

Τι δραστηριότητες είναι ικανό να κάνει ένα παιδί και 
τι πρέπει να περιμένουμε απ’ αυτό σε κάθε στάδιο 

ανάπτυξης, από βρέφος μέχρι το 5ο έτος της ηλικίας 
του 

19 σκίτσα με εικόνες από 
την καθημερινή ζωή των 

παιδιών 
--- 

32. --- σ.429 L. Giraud Σκέψεις σοφών Η χαρά και δράση. Η λύπη και η οκνηρία Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

33. --- σ.429 Ντισραέλι Σκέψεις σοφών  Το καθήκον και η αυτογνωσία Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

34. Μουσικές στιγμές – 
Μια ανασκόπησις σ.430-

431 
Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική 

κίνησις  
Ανασκόπηση των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που 

έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του έτους 
Ενημερωτικό – Πνευματικής 

οικοδομής 

-Κύριε ελέησον-Δόξα εν 
Υψίστοις Θεώ-Πιστεύω 
-Άγιος Κύριος Σαβαώθ 

-Ευλογημένος ο ερχόμενος 
-Ο Αμνός του Θεού 

Οι 7 Λόγοι που πρόφερε ο 
Θεάνθρωπος πάνω στο 

Σταυρό: 
-Πάτερ άφες αυτοίς... 
-Σήμερον μετ’ εμού... 

-Γύναι ιδού ο Υιός σου... 
-Θεέ μου, Θεέ μου, ίνα τι με 

εγκατέλιπες...-Διψώ 
-Κύριε εις χείρας Σου... 

-Τετέλεσται... 

35. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.432 

Αναγνώστριες 
--- 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μια κοπέλα 23 ετών από την επαρχία αναζητά στο 
γάμο κατανόηση και συνεργασία, την προσφορά στην 
οικογένεια της τη νοιώθει ως καθήκον, αναρωτιέται αν 

μπορεί να βρει να κάνει κάτι στην Αθήνα και 
στεναχωριέται που ο χρόνος της φεύγει χωρίς να τον 

αξιοποιεί 

Κοινωνικό  --- 

36. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.432 

Αναγνώστριες 
«1962» 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; --- Κοινωνικό  --- 

37. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.432 

Αναγνώστριες 
Π.Π.Τ. 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; --- Κοινωνικό  --- 

38. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ σ.432 Αναγνώστριες 
Σ.Σ. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ 

Σκέψεις γύρω από το άρθρο «Ποιος θα με βοηθήση να 
μεγαλώσω το μικρό μου παιδί» και μερικές προτάσεις-

λύσεις 
Κοινωνικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Τόσο κοντά μας  
σ.433 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η γέννηση του Χριστού, υποθετικά, υπό διαφορετικές 
συνθήκες και τα αισθήματα που θα γεννούσε στον 

κόσμο 
Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση: αναφορά στις 

Ευαγγελικές διηγήσεις της Γεννήσεως 

2. «Ταμιευτήριον 
Νεότητος» σ.433 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Τα οικονομικά και κυρίως τα πνευματικά οφέλη από 

την ανάπτυξη του πνεύματος της αποταμιεύσεως 
Ενημερωτικό (πρόγραμμα 

Εθνικής Τραπέζης) – Διδακτικό  --- 

3. «Κουμπαράς του 
Ελληνόπουλου» σ.433 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

*«... αφορά την ύπαρξι σε κάθε οικογένεια ενός είδους 
ταμείου, το περιεχόμενο του οποίου, θα παραδίδεται 

στην επιτροπή της συνεταιρικής ομάδος των 
οικογενειαρχών για την εξυπηρέτησι των παιδιών των 

οικογενειών της ομάδος που έχουν μεγαλύτερη 
ανάγκη...» 

Κοινωνικής πρόνοιας  Αγιογραφική θεμελίωση: οι αγάπες, η 
ελεημοσύνη 

4. Γενναία Ελληνική 
Ψυχή  
σ.433 

Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η τραγωδία του Κυπριακού λαού και οι βαναυσότητες 
των Βρετανών  Ειδησεογραφικό  --- 

5. Μια άξια μορφή ένα 
υπέροχο έργο σ.434 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η απονομή του βραβείου Νόμπελ ειρήνης στο 

Βενεδικτίνο μοναχό Πιρ Διδακτικό – Ειδησεογραφικό  --- 

6. Ένα μάθημα σ.434 Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Η αξία των κοινωνικών σχέσεων  Διδακτικό  --- 

7. Εθνική εταιρεία 
Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης σ.433 
Μ. Β. Κ.  Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ο εορτασμός της τρίτης επετείου της ιδρύσεως της 

Εθνικής Εταιρείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ειδησεογραφικό  --- 

8. Τα παιδιά 
περιμένουν τα 

Χριστούγεννα σ.434 
Χαρά Κρίσπου Ποίηση  

Η αντίθεση ανάμεσα στην αθωότητα των παιδιών και στη 
σκληροκαρδία των μεγάλων, που υπονοούν και τις 

μεγάλες, πολεμόχαρες δυνάμεις της γης 

Εορταστικό – Επετειακό – 
Αντιπολεμικό  

«... Και κλαίει η Ραχήλ κι οδύρεται για 
τα σφαγμένα της παιδιά...» 

9. Ο Κυπριακός αγών 
συνεχίζεται σ.435-437 

Θεανώ Σαμψών  
(μια Κύπρια μητέρα) 
Προς τον πρόεδρο του 
Αγγλικού Εργατικού 
Κόμματος, κ. Τόμ 

Ντράιμπεργκ 

Διάφορα άρθρα  
Διαμαρτυρία για τα βασανιστήρια και την καταπάτηση 

κάθε έννοιας δικαίου από τις Βρετανικές δυνάμεις 
ασφαλείας στη μεγαλόνησο  

Πολιτικό – Ιστορικό  --- 

10. Μια μοναχική ζωή 
σ.437 --- Εορταστικά – 

Επετειακά  Η ζωή του Χριστού και το έργο Του εν συντομία  

Αγιογραφικό – Διδακτικό  
 

3σκ 1αστεράκι και 
2καμπανούλες  

Το κειμ. σε πλαίσιο 

«και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις 
ευδοκία» 

11. Γονατίζοντας 
μπροστά στη Φάτνη  

σ.438-439 

Dr. Αγλ. Μπίμπη 
Παπασπυρο-πούλου 

Εορταστικά – 
Επετειακά  

Η προσευχή μας για τους άλλους. Η δύναμή της και τα 
αποτελέσματά της 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό: λόγος περί 

προσευχής 
 

1φ φάτνη δυτικής 
τεχνοτροπίας 

«... δόξα τω Θεώ!..» 
 

Αγιογραφική θεμελίωση 

12. Το «Ντίσνεϋλαντ» σε 
μια ακτή της Αττικής 

σ.440-442 
Βιβή Παπαλουκά  Κοινωνική πρόνοια  

Σύντομη εισαγωγή για τον Ουώλτερ Ντίσνεϋ και το έργο 
του. -   

Η κατασκηνωτική ζωή σε μια κατασκήνωση του Κέντρου 
Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων, την οποία 

οργάνωσαν μερικές οδηγοί της ομάδας οδηγών του 

Κοινωνικής Πρόνοιας  
 

4φ με στιγμιότυπα από τη ζωή 
στην κατασκήνωση και 

διακόσμηση εμπνευσμένη από 

Αγιογραφική θεμελίωση: προσφορά 
προς τον πάσχοντα 
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Νοσοκομείου της Βούλας τη ντίσνεϋλαντ και του ήρωες 

της  

13. Η εγγονούλα μου  
σ.442-443 

Τζοβάννι Παπίνι 
μεταφρ.: Βασ. 

Μουστάκη 
Διάφορα άρθρα  Η εγγονή του διάσημου συγγραφέα και η ζωή του μαζί 

της  Διδακτικό  --- 

14. «... Δι’ άλλης οδού 
ανεχώρησαν εις την 

χώραν αυτών»  
σ.444 

Η. Α. Εορταστικά – 
Επετειακά  

Ερμηνεία και προσέγγιση των πνευματικών διατάσεων, 
του βιβλικού περιστατικού της επιστροφής των μάγων 
από άλλο δρόμο στη χώρα τους, μετά την προσκύνηση 

του νεογέννητου Ιησού 

1φ τρεις μάγοι μπροστά σ’ ένα 
δρόμο στην έρημο 

 
Πνευματικής οικοδομής – 

Ερμηνεία βιβλικού κειμένου 

*«... Δι’ άλλης οδού ανεχώρησαν εις 
την χώραν αυτών» 

 
*«...χρηματισθέντες κατ’ όναρ μη 

ανακάμψαι προς Ηρώδην..» 

15. Μια επέτειος: 
Λούρδη (1858-1958) 

σ.445-446 
Εύφη Καρδάρα  

Ταξίδια – 
Περιηγήσεις  Τόποι 

τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί 

Περιγραφή του ταξιδιού στη Λούρδη και καταγραφή των 
όσων είδε και ένιωσε η συγγραφέας κατά την εκεί 

διαμονή της. Το ιστορικό της θαυματουργικής πηγής 
και τα έθιμα των Καθολικών που αναβιώνουν ως σήμερα 

2φ: -Γενική άποψις του τοπίου 
της Λούρδης  
–Ασθενείς... 

Τοποθετημένοι στα φορεία 
τους αναμένουν καρτερικά το 

θαύμα 

--- 

16. Οι αγαθοί άνθρωποι 
σ.446 Γ. Δροσίνης Ποίηση  Τα χαρακτηριστικά και τα προτερήματα των αγαθών 

ανθρώπων Διδακτικό – Εγκωμιαστικό   Αγιογραφική θεμελίωση  

17. Προετοιμάζο-ντας 
το παιδί μας για τη ζωή  

σ.447-448 

Dr. Marion Hilliard 
Διασκευή  Γύρω στο παιδί  Κανόνες και απαγορεύσεις γύρω από τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών  Παιδαγωγικό  --- 

18. Λίγες σκέψεις πάνω 
στο άρθρο: Βοηθήστε 
με να μεγαλώσω το 
παιδί μου σ.449 

Ελένη Σταθοπούλου Κοινωνική πρόνοια  
 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η 

εργασία της μητέρας εκτός σπιτιού, με την ανάθεση της 
φροντίδας τους σε μια γιαγιά! 

Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση: η θυσία του 
«εγώ» 

19. –-- σ.449 Λούσυ Ντόουζ  Γνώμες  Η γνήσια υπομονή και η πίστη κρατούν τον άνθρωπο 
όρθιο και γενναίο στις κάθε είδους καταστροφές  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη και 
υπομονή 

20. –-- σ.449 Σερ Ουάλτερ Ράλεϋ Γνώμες  Η πίστη στην αιώνια ζωή αλλάζει τον τρόπο που ζούμε 
την παρούσα 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

21. Η πιο μεγάλη 
αγάπη σ.450-451 Σ. Β. Π.  Διάφορα άρθρα 

Τα χαρακτηριστικά της έμπρακτης αγάπης που 
εκδηλώνει ο χριστιανός: ανιδιοτελής, θυσιαστική, χωρίς 
δισταγμούς και καθ’ υπόδειξη, χωρίς συμβιβασμούς και 

υποχωρήσεις, με ταπείνωση, που προσφέρεται προς 
όλους χωρίς διακρίσεις ή περιμένοντας αναγνώριση και 
επαίνους,, όχι από συνήθεια, αλλά με βάση την αγάπη! 

Πνευματικής οικοδομής 

*«ο άναρχος άρχεται και ο λόγος 
σαρκούται» *«καθ’ ομοίωσιν» 

*«... και για την εμφάνισί μας στο Θεό, 
για το τι καλό, τι Πράξι αγάπης 
μπορούσαμε να κάνωμε και δεν 
εκάναμε, γι’ αυτό θα μας ζητηθή 

λόγος. «Εφ’ όσον ουκ εποιήσατε...»...» 
*«Ο Θεός αγάπη εστί» 

22. Προσευχή του 
τέταρτου μάγου  

σ.451 
Αν. Ζαν. Ποίηση 

θρησκευτική 

Προσευχή του τέταρτου μάγου, που δεν πρόλαβε να 
προσκυνήσει το Χριστό στη Φάτνη, συνεπώς ο καθένας 

μας  
Διδακτικό – Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

23. Γεννημένοι για 
γκάγκστερς... σ.452  Mabel Bridges Κοινωνικά θέματα 

Μια συγγραφέας προβληματίζεται για τα αίτια της 
παιδικής εγκληματικότητας (κοινωνία, ενήλικες, 

εργαζόμενες μητέρες) 
Κοινωνικού προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: η αγάπη και 
η συνεκτική και μεταμορφωτική 

δύναμή της 

24. Σκέψεις σ.452 F. W. Robertson Σκέψεις Η αξία του πόνου στη ζωή μας, ως μίμηση του Χριστού 
κι ως κατάλληλο έδαφος για την αποδοχή της Χάριτος 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

25. Διπλές Καμπάνες 
σ.453-455 

Alkmini Mygiaki De 
Torrens 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η δολοφονία του μικρού αγοριού του γιατρού από τους 
αντάρτες κοντοχωριανούς του. Η πάλη του με το μίσος 
και την εκδίκηση και τελικά ο θρίαμβος της αγάπης 

Διδακτικό  
1σκ: δύο καμπάνες, η μια σ’ 
ένα καμπαναριό και η άλλη 

*Κάλαντα: «Χριστός γεννάται 
σήμερον...» «Οι ουρανοί αγάλλονται, 

Χαίρει η κτίσις όλη...» 
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στην καρδιά του, εξαιτίας της γυναίκας του. δεμένη στο κλαδί ενός δέντρου 

26. Όταν... Τότε... 
σ.455 

Ραμπιτράναθ Τάγκορ 
Απόδοση: Η.Α. Ποίηση  Οι χαρές που παίρνεις από ένα παιδί όταν νομίζεις ότι 

εσύ του προσφέρεις Διδακτικό  --- 

27. Δύο ηρωίδες Έλλη 
Τζελέπογλου, Βασιλική 

Λεφάκη σ.456-457 
Ρούλα Παπαδημητρίου  Μορφές  

Ο τραγικός θάνατος των δύο κυριών την ώρα που 
επιτελούσαν το καθήκον τους για τον Έρανο της 

Φανέλλας του Στρατιώτου 

Ενημερωτικό – Εγκωμιαστικό  
 

2φ Έλλη Τζελέπογλου 
Βασιλική Λεφάκη  

--- 

28. – σ.457 C. H. Spurgeon Σκέψεις  Οι γερές βάσεις και τα μεγάλα οράματα και 
κατορθώματα Διδακτικό – Αλληγορικό Αγιογραφική θεμελίωση 

29. – σ.457 Χέρμπερ Σκέψεις  Η συγγνώμη Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση: η συγγνώμη 

30. Από τη ζωή της 
Έλεν Κέλλερ  
σ.458-461  

Έλσα Παϊσίου  Μορφές  Τα παιδικά χρόνια και οι πρώτες καρποφόρες 
προσπάθειες εκπαίδευσης της Έλεν Κέλλερ Διδακτικό – Βιογραφικό  

*«... έκανε τον κόσμο ν’ ανθίση για 
μένα όπως ακριβώς «η ράβδος του 

Ααρών με άνθη»...» 
31. Το παιδί μας δεν 

υπακούει Πώς θα γίνη 
υπάκουο; σ.461-462 

Ειρήνη Μαρμαρά   Γύρω στο παιδί  Η διδασκαλία της υπακοής και η σημασία της για τη 
μελλοντική ευτυχία και επιτυχία του παιδιού στη ζωή  Παιδαγωγικό  --- 

32. Ο Γλάρος σ.463-
464 Β. Ε. Παπαδάκη  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ένας τραυματισμένος γλάρος συνδέεται με τον ψαρά και 
δεν φεύγει από κοντά του παρά μόνο την ώρα που αυτός 

ξεψυχάει 

Διδακτικό  
 

1σκ ένας γλάρος πετά πάνω 
από μια βάρκα στην ακτή 

Αγιογραφική θεμελίωση 

33. Ένα παραμύθι ή ο 
ποιητής μας που πριν 

δέκα χρόνια κέρδισε τη 
ζωή  

σ.464  

Ιωάννης Β. Μενούνος  Μορφές  Η προσφορά και το έργο  του ποιητή Βερίτη  
Εγκώμιο – Επετειακό (δέκα 
χρόνια από τον θάνατο του 

ποιητή) 
--- 

34. Η νέα γενιά και η 
παλιά σ.465 

Μια γυναίκα 45 
χρόνων  

Προβλήματα που 
έζησα και ξεπέρασα  

Οι δύο τρόποι με τους οποίους μπορεί μια γυναίκα να 
βιώνει το χρόνο που περνά. Ως κατάρα ή ως ευλογία 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

35. Η Έκθεσις των 
Βρυξελλών – Μερικές 
εντυπώσεις σ.466-467 

Παναγιώτης 
Μαθιόπουλος 

Ζωγράφος 

Καλλιτεχνική 
κίνησις – 

Ανταποκρίσεις από 
το εξωτερικό 

Η παρουσία της Ρωμαιοκαθολικής  Εκκλησίας στην 
διεθνή έκθεση των Βρυξελλών 

Ενημερωτικό  
 

1φ από την έκθεση με τους 
επισκέπτες και  τα περίπτερα 
και την εκκλησία στο βάθος  

 

36. Μικρός Λόγος  
σ.467 Χαρά Κρίσπου Ποίηση  Η υπομονή στις θλίψεις της ζωής  Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση: ο Σταυρός 

και η Ανάσταση στη ζωή μας 
37. «Πριγκίπισσες της 
αγάπης» - Ιεραποστολή 

στους Χανσενικούς 
σ.468-470 

Γιάννης Άθως  Κοινωνική πρόνοια 
- Μορφές 

Η ζωή, η δράση, η προσφορά και η βράβευση  τριών 
καθολικών μοναχών, επιστημόνων-ερευνητριών 

γυναικών στον αγώνα εναντίον της λέπρας 
Διδακτικό – Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: προσφορά 

στον πάσχοντα 

38. Από τις σύγχρονες 
παραβολές σ.470 

F. Oursler 
Μετάφρασις:  
Δ. Πατέρα 

Διάφορα άρθρα 
Η καταστροφή και το ναυάγιο του πλοίου στο 

β΄παγκόσμιο πόλεμο, με το οποίο ένα νιόπαντρο ζευγάρι 
είχε κάνει το ταξίδι του μέλιτος 

Ιστορικό  --- 

39. Ξέρετε ν’ ακούτε 
τους άλλους; σ.471 Mollie Hillman Διάφορα άρθρα Τα χαρακτηριστικά του καλού ακροατή Διδακτικό – Επιμορφωτικό  --- 

40. Φτωχοί Άνθρωποι 
σ.472-475 

Αρχ. Πολέμης (Βίκτωρ 
Ουγκώ) 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Η αληθινή ιστορία ενός ζευγαριού, το 1850 στις ΒΔ 
ακτές της Γαλλίας, που πήραν υπό την προστασία τους 

τα δύο ορφανά της γειτόνισσας που πέθανε, ενώ είχαν οι 
ίδιοι να θρέψουν τα δικά τους παιδιά, παλεύοντας με τη 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: θυσιαστική 
αγάπη και αλτρουισμός 
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φτώχεια τους 

41. Μερικά Ορόσημα 
στο δρόμο της 

ανάπτυξης των παιδιών 
σ.476-478 

Απόδοσις: Ε.Π. 
Από το έργο του Dr 

Edgar Doll “Your child 
grows up” 

Γύρω στο παιδί Τα αναπτυξιακά στάδια του παιδιού και οι δεξιότητες 
που πρέπει να κατακτά σε κάθε ηλικία 

Ιατροπαιδαγωγικό 
28σκ από το τι μπορεί να 
κάνει το παιδί σε διάφορες 

ηλικίες 

--- 

42. Και μερικά 
παιχνίδια... σ.478 --- Ψυχαγωγία  

Περιγραφή δύο παιχνιδιών που μπορούν να παιχτούν 
στο σπίτι, απ’ όλη την οικογένεια, με απλά υλικά 
-Τα κινέζικα ξυλαράκια -Ο μίτος της Αριάδνης 

Ψυχαγωγικό  --- 

43. Περιεχόμενα του 
τόμου 1958  
σ.479-480     

 

44. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Ανησυχεί ότι δεν περνά δημιουργικά το χρόνο της και 
δεν δημιουργεί ευχάριστη ατμόσφαιρα στους γύρω της 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού --- 

44. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.480 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 
Πιστεύει ότι είναι άσχημη, κουτή και ανάξια για να 

αγαπηθεί και να κάνει κάτι στη ζωή της 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού --- 

45. Τα Βιβλία σ.480 Μ. Β. Κ.  Τα Βιβλία Ελένης Καριτά: «Ένα σπίτι στην Αθήνα», Μυθιστόρημα  Βιβλιοπαρουσίαση – 
Βιβλιοκριτική  --- 
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1ο (55) Τεύχος – Ιανουάριος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Για το χρόνο που 
αρχίζει σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  Ο ερχομός του καινούργιου χρόνου-ευχές 
Θεολογικό (χρόνος και μετάνοια) 
– Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής 
Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Μέτρο η αγάπη σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Σχόλια με αφορμή άρθρο ξενόγλωσσου 
περιοδικού σχετικά με το θεμιτό ή μη της 

εργασίας της γυναίκας εκτός σπιτιού 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση: μέτρο η αγάπη 

3.Η αμοιβή που 
περιμένει σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Το ανεκτίμητο της γυναικείας προσφοράς στο 
σπίτι και οι μικρές ικανοποιήσεις και αμοιβές 

που περιμένει και που μπορούν να της 
δώσουν οι οικείοι της  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  --- 

4.Εκείνα που ενώνουν  
σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Το έργο της οργανώσεως WAIF (Διεθνές 

Ταμείον Παγκοσμίων Υιοθεσιών) στην Ελλάδα Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

5.Γιατί είναι δυστυχείς  
σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Ο διεθνής προβληματισμός γύρω από το 
μεγάλο ποσοστό αυτοκτονιών και διαζυγίων 

στη Σουηδία, που την ίδια ώρα έχει τον 
υψηλότερο δείκτη κοινωνικής οργάνωσης και 

ευημερίας 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6.Τι πραγματικά 
φταίει; σ.2  Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Κοινωνικός και ηθικός προβληματισμός γύρω 
από τα εγκλήματα τιμής που διαπράττονται 
στην Ελληνική ύπαιθρο. Ποια η θέση των 

χριστιανών;  

Κοινωνικού και Ηθικού/ 
Πνευματικού προβληματισμού --- 

7.Για να θαυμάζωμε 
σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Εκθέσεις εργοχείρων Ιδρυμάτων Κοινωνικής 

Πρόνοιας Κοινωνική Πρόνοια  --- 

8.Από μια σχολική 
γιορτή σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Με αφορμή τη χριστουγεννιάτικη γιορτή των 
εκπαιδευτηρίων του Συλλόγου «Ελληνική 
Παιδεία» αναφορά στο έργο που επιτελούν 

αυτά τα σχολεία και προβολή τους 

Ενημερωτικό  --- 

9.Η μέτρησις του 
χρόνου σ.3-5 

Δημ. Ν. Κατσής Δρ 
Μαθηματικών 
Επιμελητής 

Πανεπιστημίου 
Αθηνών 

Επιστημονικά  Η μέτρηση του χρόνου Θεολογικό – Φιλοσοφικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

10.Τα βράδυα σ.5 Μια μητέρα  Προβλήματα που 
έζησα και ξεπέρασα 

Η υπερβολική απασχόληση της γυναίκας με 
τις δουλειές του σπιτιού, που την κρατάνε 

μακριά από το βασικό της έργο της συζύγου 
και μητέρας 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

11.Αμφιάραος και 
Αμφιαράειον σ.6-8  Λίνα Αγγελοπούλου Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογικοί  

Σύντομη παρουσίαση του αρχαίου μύθου 
καθώς και περιγραφή του αρχαιολογικού 

χώρου 

Επιμορφωτικό  
5φ: -Το γραφικό γεφυράκι... 

-Το χάσμα... 
-Αρχαίο θέατρο 

Τμήμα του τείχους του «Ιερού 
Περιβόλου»  

-Αρχαίος περίβολος του 
Τεμένους με βάσεις 

αναθηματικών ανδριάντων 

--- 

12.Η πρώτη Ελληνίς Μαίρη Μικρές ειδήσεις – Το πρόγραμμα κλασσικής μουσικής για Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό  --- 
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κιθαρίστρια σ.8 Μιχαλοπούλου Καλλιτεχνική κίνηση κιθάρα που δόθηκε στην αίθουσα του 

Παρνασσού από τη δίδα Λίζα Ζώη 

13.Ο χρόνος: το υφάδι 
της ζωής μας  

σ.9-11 
Σ.Π.Β. Διάφορα άρθρα  

Η σημασία και ο ρόλος του χρόνου στη ζωή 
του ανθρώπου  

-Να βρίσκης πάντα τον προσφορώτερο χρόνο 
για κάθε δουλειά σου -Μην αναβάλης 

-Μη χάνεις τις ευκαιρίες που σου 
προσφέρονται-Επωφελήσου και τα μικρότερα 

κλάσματα του χρόνου σου-Τοποθέτησε τις 
ασχολίες σου σε μια αξιολογική κλίμακα 

-Χρησιμοποίησε όσο πιο πλούσια μπορείς το 
χρόνο σου-Έχε χρόνο για ανάπαυσι 

-Να μακρύνης το μάτι σου μέσα στο χρόνο 
-Την αιωνιότητα 

Θεολογικό – Φιλοσοφικό – 
Πνευματικού προβληματισμού 

 
1φ ενός επιτραπέζιου, τύπου 

μπαρόκ ρολογιού 

«εις τον κόπον των άλλων εισεληλύθαμεν»  

14. --- σ.11 Πλούταρχος  Σκέψεις σοφών Ευτυχία και φίλοι Διδακτικό  --- 
15. --- σ.11 Σπένσερ  Σκέψεις σοφών Η ορθότητα των πράξεων μας Διδακτικό  --- 

16.Ο Χριστός κοντά 
στους χανσενικούς – 

25 Ιανουαρίου 1959 –  
6η Παγκόσμιος Ημέρα 
των Χανσενικών σ.12-

13 

Raoul Follereau 
Ακαδημαϊκός 

  
Μετάφρασις: Αμ. 
Μασσινά-Φίλια  

Κοινωνική πρόνοια  Οι εορτασμοί της ημέρας των χανσενικών και 
η στάση του χριστιανισμού απέναντί τους 

Κοινωνικής πρόνοιας – 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού  

*«... το δείπνο στο σπίτι του Σίμωνος του 
Λεπρού!...» 

 
*«οι έσχατοι πρώτοι έσονται» 

17.Άλλη μια «μεγάλη 
γυναίκα»  

σ.13 
Σ.Μ. Μορφές  Η ζωή και το έργο της Ρωσίδας ορθόδοξης 

θεολόγου Myrrha Lot-Borodine Επιμορφωτικό – Διδακτικό  «Εκεί εμπλησθήση καθάπερ επιθυμεί η ψυχή 
σου» 

18.Ένα βλέμμα στη 
σημερινή Ρωσσία  

σ.14-19 
Γ. Πολικός Περιηγήσεις – 

Ταξίδια  

Εντυπώσεις από την κομμουνιστική Ρωσσία, 
με την ευκαιρία του 10ου Διεθνούς 

Αστρονομικού Συνεδρίου στη Μόσχα 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού και 
Πνευματικού προβληματισμού  

4φ: -Το Πανεπιστήμιο της 
Μόσχας -Φτωχόσπιτα και 

Ουρανοξύστες -Λένινγκραντ. Η 
Μητρόπολις του Καζάν-Αθεϊστικό 

μουσείο  
-Πηγαίνοντας από το ξενοδοχείο 
Ουκραϊνα στο γειτονικό σταθμό 

του μετρό 

--- 

19.Θα έλθη ο άγιος 
Βασίλης σ.20 Paul Kearney Κοινωνική πρόνοια  

Η εκπλήρωση των επιθυμιών των παιδιών ενός 
νοσοκομείου της Νέας Υόρκης, μέσα από τα 

γράμματα τους στον άγιο Βασίλη, που τα 
λάμβαναν οι πελάτες ενός πολυκαταστήματος 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη έμπρακτη και 
χαρά στα άρρωστα παιδιά  

20. --- σ.20 Αλφέρντ Νορθ 
Ουαϊτέντ Γνώμες  Η ζωντανή πίστη Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

21. --- σ.20 Έλεν Κέλλερ Γνώμες  Η σημασία της τιμιότητας στην καθημερινή 
πρακτική 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Ο νέος βασιλιάς 
σ.21-25 Oscar Wilde  Λογοτεχνία – 

Μυθιστόρημα  

Η ιστορία ενός νεαρού βασιλιά που 
αποποιείται τα πλούτη του και προτιμά να ζει 

ταπεινά και φτωχά. Κι ενώ χλευάζεται και 
απορρίπτεται από το λαό του ο Θεός με 

θαυμαστό τρόπο δείχνει ότι είναι ο εκλεκτός 

Διδακτικό  
1σκ ενός νεαρού εστεμμένου 

βασιλιά με στέμμα, χλαμύδα και 
ράβδο 

--- 
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Του κι ότι αναπαύεται σ’ αυτόν 

23.Χρειάζεται 
τιμιότης... και στην 

προσευχή  
σ.25 

A. W.Tozer 
Διάφορα άρθρα –  

 
Πνευματική ζωή 

Η υποκρισία στη σχέση μας με το Θεό και 
τους ανθρώπους σε αντιδιαστολή με την 

ειλικρίνεια στην προσευχή μας 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού –  

Θεολογικό: Διδασκαλία της 
προσευχής και «...Είναι τρομερό 
να μιλή έτσι κανείς στο Θεό που 

είναι η αναλλοίωτος αλήθεια» 

*«Ερώ τω Θεώ αντιλήπτωρ μου ει, διατί μου 
επελάθου;» 

 
*Ιερεμίας: «Ηπάτησάς με Κύριε και ηπατήθην» 

24.Εξελικτικαί φάσεις 
στην αγωγή του 

παιδιού  
σ.26-27 

Γ. Μποζώνης 

Από το φροντιστήριον 
αγωγής του 

Ινστιτούτου Ιατρικής 
Ψυχολογίας και 

Ψυχικής Υγιεινής 
 

- Γύρω στο παιδί  

Η σπουδαιότητα της προσεγμένης αγωγής, τα 
αναπτυξιακά στάδια του παιδιού από τη μέρα 
που θα γεννηθεί μέχρι τα 7 χρόνια του και ο 

ρόλος του σωστού και φωτισμένου 
παιδαγωγού 

Ιατροπαιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: διαπαιδαγώγηση με 
αυτογνωσία, ταπείνωση και αίσθημα μαθητείας 
στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της παιδικής 

ηλικίας 

25.Μερικά ορόσημα 
στο δρόμο της 

αναπτύξεως των 
παιδιών – Η κλίμακα 

σε εφαρμογή  
σ.28-30 

Edgar Doll Γύρω στο παιδί 
Τι μπορεί να επιτύχει το παιδί και τι πρέπει 
να περιμένουμε απ’ αυτό από τα 12 ως τα 18 

χρόνια του 

-Μεταξύ 12ου και 15ου έτους 
-Μεταξύ 15ου και 18ου έτους  

-Τα προβλήματα των παιδιών κι 
όχι τα προβληματικά παιδιά 

-Το παιδί μαθαίνει δοκιμάζοντας 
και κάνοντας λάθη 

8σκ από την καθημερινή ζωή του 
παιδιού/ 

δραστηριότητες  

--- 

26. --- σ.30 Ουίλιαμ Πενν Σκέψεις σοφών Η αρετή κι ο κόσμος  Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  --- 

27.Ένα κλαράκι 
χειμωνανθός σ.31-32 Χ.Θ. Λογοτεχνία – Διήγημα  Η αποστολή της συζύγου Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: ο ρόλος της γυναίκας 
ως συζύγου 

«Δόξα τω Θεώ» 

28.Μπορούμε να 
συγκατοικούμε με τους 

μεγάλους;  
σ.33-34 

Μάννα Κατερίνα Κοινωνικά θέματα 

Η συμβίωση του νεαρού ζευγαριού με τους 
γονείς του ενός ή του άλλου, κατά τη διάρκεια 
διαφορετικών φάσεων του γάμου τους και τα 

προβλήματα που προκύπτουν σε κάθε 
περίπτωση 

Διδακτικό – Επιμορφωτικό  --- 

29. Η κόπωσις: το 
πεπρωμένον της 

γυναικός σ.34-35 

Αμαλία Ρήκα 
Διασκευή 

Ιατρικά – Γυναικεία 
θέματα 

Τα αίτια της κόπωσης στις διάφορες ηλικίες 
της γυναίκας και η αντιμετώπισή τους 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό – 
Κοινωνικό  --- 

30. Το παιδί και το 
μέλλον του στον κόσμο 
της εργασίας σ.36-37 

Διεθνές Καθολικόν 
Γραφείον διά την 
Παιδικήν Ηλικίαν 

Συνέδρια – Γύρω στο 
παιδί  

Γνωστοποίηση του θέματος του 7ου Συνεδρίου, 
που θα γίνει «στην Λισσαβώνα τον προσεχή 
Ιούνιον» διοργανωμένο από το International 

Catholic Child Bureau 

Ενημερωτικό  --- 

31.Η Φρανσουάζ 
Σαγκάν και οι νέες 

κοπέλλες σ.37 
Π.Ν. Διασκευή 

Βιβλιοκριτική – 
Διάφορα άρθρα – 

Αποσπάσματα  

Σχόλια μιας νεαρής φοιτήτριας στο γαλλικό  
περιοδικό Μαρί-Κλαίρ σχετικά με τις 

πεσιμιστικές και απαισιόδοξες απόψεις της 
νεαρής συγγραφέως 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση: ελπίδα για τη ζωή  

32.Ο πρώτος μήνας 
του χρόνου  

σ.38-39 
Ralph W. Sockman Διάφορα άρθρα – 

Επίκαιρα   
Οι στόχοι που μπορούμε να βάλουμε με την 

έναρξη του νέου χρόνου  
Πνευματικής οικοδομής και 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: μετάνοια, 
συγχωρητικότητα, αγωνιστικότητα, αγάπη και 

καλωσύνη, ευγένεια, ελπίδα, αισιοδοξία, έξοδος 
από τον εαυτό μας 
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*«... ο Κύριος της Ζωής μας υποσχέθηκε πως θα 

βρούμε τον εαυτό μας όταν τον ξεχάσουμε...» 

33.Η μητέρα ήρθε...  
σ.39 Marcelle Auclair Μια σελίδα για τις 

γιαγιάδες 

Ο ουσιαστικός και καρποφόρος ρόλος που 
μπορούν να παίξουν οι γιαγιάδες στην 

ανατροφή των εγγονών τους, αν απαλλαγούν 
από κάποιες λανθασμένες αντιλήψεις και 

συμπεριφορές 

Διδακτικό – Επιμορφωτικό – 
Παιδαγωγικό --- 

34.Το μπαλκόνι στην 
έρημο  

Φθινόπωρο 
 

Le balkon sur le desert  
σ.40-42 

M. Barrere Affre  
Απόδοσις : Εύφη 

Καρδάρα  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

«... οι τρεις φάσεις που διέρχεται η οικογένεια 
Ωριλλάκ...» Μια περίληψι απ’ το κάθε μέρος – 
Τα δύσκολα χρόνια στην Αφρική που γίνονται 

δυσκολότερα λόγω της έλλειψης αγάπης 
μεταξύ του ζευγαριού και του αποχωρισμού 

των παιδιών, με τον εγκλεισμό τους σε 
κολλέγιο 

Διδακτικό  
 

1σκ ενός ζευγαριού με φόντο ένα 
σπίτι με μπαλκόνι και 

φοινικόδεντρα 

--- 

35.Κλάψε 
πολυαγαπημένη χώρα  

σ.43-45 

Altan Paton (Cry, 
the beloved 

Country) 
 

Διασκευή: Μαίρης 
Φουσιάνη 

Αποσπάσματα 
βιβλίων – Λογοτεχνία 

- Μυθιστόρημα 

Η ιστορία ενός μαύρου ιερέα από τη φυλή των 
Ζουλού, που αναζητά την αδελφή του και το 
γιο του στη μεγάλη πολιτεία. Αντιμέτωπος με 

την αποτυχία ης ζωής τους βρίσκει παρηγοριά 
στην αγάπη και την καλωσύνη των ενοριτών 

του και στην πίστη ότι όλοι είναι ίσοι μπροστα 
στο Θεό 

Διδακτικό  
 

1σκ ένας νέγρος καθολικός 
ιερέας ή προτεστάντης πάστορας, 

με καπέλο στο κεφάλι και τη 
Βίβλο στο χέρι απευθύνεται σε 

τρεις ιθαγενείς που τον κοιτάζουν 
προσεχτικά 

Αγιογραφική θεμελίωση: προσπάθεια για 
εφαρμογή των αρχών της πίστης 

*«άφες αυτή τα οφειλήματα αυτής» 
*«άφες αυτώ τα οφειλήματα αυτού» 

*«Ο Κύριος να σας ευλογεί και να σας φυλάει, 
και το πρόσωπό Του να λάμπει πάνω σας, και 
να σας χαρίζει ειρήνη τώρα και πάντοτε. Και η 

χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού, και η κοινωνία 
του Αγίου Πνεύματος να είναι μαζί σας και να 
μένει μαζί σας και μαζί μ’ όλους αυτούς που 

αγαπάτε τώρα και πάντοτε. Αμήν.» 

36.Το ανώνυμο 
γράμμα  
σ.46-47 

G. Gaston Λογοτεχνία – Διήγημα 
Οι οδυνηρές συνέπειες που θα μπορούσε να 

έχει το κουτσομπολιό των γειτόνων στην 
οικογένεια του αδελφού της Φλωράνς 

Διδακτικό  
 

1σκ ένα γράμμα καρφιτσωμένο 
στην κουρτίνα ενός παραθύρου 

Αγιογραφική θεμελίωση: καταδίκη του 
κουτσομπολιού 

37.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.48 
Αναγνώστριες Κ.Μ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Αίτημα να δημοσιευθούν τα ποιήματα μιας 
μικρής φίλης της αναγνώστριας, γιατί έχουν 

«ωριμότητα σκέψεως και τρυφερότητα 
συναισθηματική που καλύπτει την πιθανή 

ατέλεια της μορφής» 

Αίτημα  --- 

38. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.48 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια καθηγήτρια που αρχίζει να νοιώθει βαριά 
την ευθύνη όσων διδάσκει και κυρίως την 

υποκρισία ότι δεν τα εφαρμόζει στη ζωή της 
Ηθικός προβληματισμός 

«... η δουλειά σας είναι να δίνετε ό,τι έχετε –ας 
είναι αυτό που έχετε, όσο πάει και καλύτερο. 

Σεις ρίχνετε το σπόρο. Αφήστε σε Κάποιον άλλον 
τη συνέχεια.» 

39. ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ – Οι 
δικασταί της 

Νυρεμβέργης και η 
Κύπρος σ.48 

Κύπριαι φοιτήτριαι  ΕΠΣΤΟΛΑΙ  Ευχαριστίες στον ΚτΕ γατί δημοσιεύει άρθρα 
για τα δεινά της Κύπρου.  Εθνικό  --- 

40. ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ  --- --- --- --- --- 
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2ο (56) Τεύχος – Φεβρουάριος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Η στάσις που ζητούν οι καιροί μας σ.49 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Η στάση ζωής που καλείται να 
υιοθετήσει ο σύγχρονος άνθρωπος, σε 

μια εποχή που προσφέρει νέα δεδομένα 
και συνταρακτικές αλλαγές 

Πνευματικού, ηθικού 
και κοινωνικού 

προβληματισμού 
--- 

2.Για να έχη το πραγματικό νόημα  
σ.49 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για τις κρατικές παροχές στις 
μητέρες, ώστε να έχει ο εορτασμός της 

ημέρας της πραγματικό νόημα 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

3.Το παιδί και το παιχνίδι σ.49 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Το θέμα της φετινής έρευνας του 
Ινστιτούτου Ιατρικής Ψυχολογίας και 

Ψυχικής Υγιεινής και γενικότερα το έργο 
που προσφέρει το Ινστιτούτο στην 

κοινωνία μέσα από τα θέματα που κάθε 
χρόνο ερευνά και μελετά 

Ενημερωτικό  --- 

4.Δεν κέρδισε την ευτυχία σ.49-50  Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για την καταστρεπτική επίδραση 
του φεμινισμού, τόσο στο γυναικείο 

φύλο όσο και στην κοινωνία γενικότερα 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: όταν 
παραβιάζεται η φύση και η αποστολή των 
φύλων δεν είναι δυνατόν να αναμένεται η 

ευτυχία 

5. Φωτεινά παραδείγματα σ.50 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Η βράβευση από την Ακαδημία Αθηνών 
του παραπληγικού Παν. 

Στυλιανόπουλου για την προσφορά του 
στους τυφλούς, με την επινόηση 
μεθόδου διδασκαλίας και την 

κατασκευή τυπογραφείου για την 
εκτύπωση βιβλίων για τυφλούς 

Κοινωνικής πρόνοιας – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: «... από της 
εφηβικής του ηλικίας πάσχων εκ 
παραπληγίας των κάτω άκρων δεν 

απήλπισεν, αλλά κατώρθωσε δια της 
χριστιανικής του πίστεως και δια της 
αξιοθαυμάστου αλτρουιστικής του 

εξυπηρετήσεως των πραγματικών αναγκών 
των τυφλών,...» 

6.Το δράμα της νεότητος σ.50 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για την προσφορά του 
Στυλιανόπουλου στους νέους  

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: όσο αδύναμοι κι 
αν είμαστε όλοι έχουμε κάτι να 

προσφέρουμε στους άλλους 

7.Μια μητέρα λέει ευχαριστώ... σ.50 Marcia Winn Απόδοσις: 
Μ.Σ. Διάφορα άρθρα Η ευγνωμοσύνη μιας μάνας προς το Θεό 

για όλα αυτά που της εμπιστεύτηκε 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής 
Αγιογραφική θεμελίωση: ευχαριστία και 

ευγνωμοσύνη πάντα και για όλα! 

8. Σεβασμός της μητρότητος –  
σ.51-53 Έλλη Ι. Λυκούρη 

Διάφορα άρθρα  
 

Νεολιθική ζωή, 
νεολιθικές 
συνήθειες 

Με αφορμή το πήλινο ακέφαλο 
αγαλματάκι του Αρχαιολογικού 

Μουσείου Αθηνών, σκέψεις για τη 
μητρότητα και πληροφορίες για τη 

νεολιθική εποχή και τους ανθρώπους 
της 

Επιμορφωτικό  
3φ: -Πήλινο αγαλματάκι 
παρουσιάζει μια γυναίκα 
καθιστή που αγκαλιάζει 

το παιδί της... 
-Νεολιθικός πέλεκυς... 
-Ειδώλιον Νεολιθικής 

εποχής που ευρέθη στη 
Θεσσαλία... 

«ου μη παρέλθη εις τον αιώνα» 

9.Μαμά!.. σ.54-55 Αργή Μάγκου  Επετειακά – 
Εορταστικά 

Η προσφορά της μάνα και η καθιέρωση 
της γιορτής της ως ένδειξη αγάπης, 

σεβασμού κι ευγνωμοσύνης  

Διδακτικό  
 

2φ: -ένα μικρό παιδάκι 
σκεφτικό 

-μια μητέρα κρατά ένα 
βρέφος αντικριστά της  

--- 

10.Οι Δύο σ.55 Χ.  Ποίηση  Η μοναξιά δύο αδελφών μετά το θάνατο Αλληγορικό  --- 



206 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
της μητέρας τους 

11.Υγεία και Τροφή των νέων  
σ.56-57 M. Ribot Ιατρικά – Γύρω 

στο παιδί  

Η συχνότητα, η σταθερότητα και η 
ποιότητα των γευμάτων των παιδιών και 

των εφήβων 
Ιατροπαιδαγωγικό  --- 

12.Το Λιχτενστάιν Το μικρότερο πριγκιπάτο 
της Ευρώπης σ.57-58 Αμαλία Ρήκα Διασκευή Διάφορα άρθρα  Ξενάγηση στο Liechtenstein και στη ζωή 

της πριγκιπικής οικογένειας Επιμορφωτικό  --- 

13. --- σ.58 Πλάτων  Σκέψεις σοφών  Η αρετή της ευσέβειας Διδακτικό  --- 
14. --- σ.58 Μπουρτόν  Σκέψεις σοφών  Ο φθόνος Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Μια ωραία ζωή κι ένα υπέροχο έργο 
σ.59 Ρούλα Παπαδημητρίου Μορφές – 

Βιογραφίες  
Η ζωή και το έργο της Αναστασίας 

Φούντα 

Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό 

 
1φ: Αναστασία Φούντα 

Αγιογραφική θεμελίωση: πιστή έως τέλους 
στο έργο της και στα παιδιά που της 

εμπιστεύτηκε ο Θεός 

16. Περιμένοντας το «θαύμα» σ.60-62 Κ. Μητροπούλου Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία μιας νεαρής γυναίκας που 
ζούσε τη ζωή της μέσα στη μονοτονία και 

την απελπισία, μέχρι τη στιγμή που 
ανησύχησε υπερβολικά για την αδελφή 
της και βίωσε την επιστροφή της ως ένα 

πραγματικό θαύμα 

Διδακτικό  --- 

17.Η δεκαεξάχρονη κόρη μου σ.62-63 Νίκη  Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

Οι επαναστάσεις και οι αμφιβολίες της 
εφηβείας, που ταράζουν τόσο τον ίδιο 
τον έφηβο όσο και την οικογένειά του. 

Η ιστορία μια μάνας που 
αντιμετωπίζοντας τα εφηβικά 

ξεσπάσματα της κόρης της φτάνει στην 
ταπείνωση, την αυτογνωσία και τελικά 

και στη δική της πνευματική ωρίμανση! 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια έφηβη με 
κοτσίδα μιλά αυστηρά 

στη μητέρα της 
κουνώντας της το 

δάχτυλο 

Αγιογραφική θεμελίωση: ανατροφή με 
αγάπη και πίστη στο Θεό οδηγεί σε 
πετυχημένους ενήλικες, έστω κι αν 

δοκιμαστούν σκληρά στην εφηβεία τους 
 

«...Θέλω να ‘μια καλή, κι όμως κάνω 
πράγματα ανάποδα απ’ ό,τι θέλω. Ξέρω 
πως δεν μ’ αρέσουν, μα δεν μπορώ να 

σταματήσω τον εαυτό μου...» 

18.Μαρίνα σ.64-66 Μαρία Ζαχαρίου Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

Η ζωή ενός πολλά υποσχόμενου 
κοριτσιού στο νησί της, μέχρι τη στιγμή 
που νοσεί από λέπρα και μεταφέρεται 
ζωντανή νεκρή, σ’ ένα άλλο νησί και σε 

μια άλλη ζωή, μέχρι το θάνατό της 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: δόσιμο αγάπης 
κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και 

αδιάκριτα σε όλους 

19.Όνειρο την ακροποταμιά σ.67-68 Δανιήλ Σπαρτάλης  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Οι σκέψεις και οι τύψεις ενός νεαρού 
άντρα, που όταν ήταν παιδί προτίμησε 
να σωθεί ο ίδιος κι άφησε να πνιγούν 

άλλα παιδιά 

Διδακτικό  

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

γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον 
αλαλάζον»: ο Παύλος της Ταρσού 

20. Το μπαλκόνι στην έρημο  
Β΄ Χειμώνας 

 
Le balkon sur le desert  

σ.69-73 

M. Barrere Affre  
Απόδοσις : Εύφη 

Καρδάρα  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

«... οι τρεις φάσεις που διέρχεται η 
οικογένεια Ωριλλάκ...» Μια περίληψι απ’ 

το κάθε μέρος 

Διδακτικό  
 

1σκ ενός ζευγαριού με 
φόντο ένα σπίτι με 

μπαλκόνι και 
φοινικόδεντρα 

--- 

21.Η οικογένεια ως παράδειγμα σ.73 Carlo Ciacomazzi Γύρω στο παιδί  

Η καταλυτική επίδραση του 
παραδείγματος της οικογένειας στη 

διαμόρφωση της προσωπικότητας του 
παιδιού 

Παιδαγωγικό  --- 

22.«Δύο καλές ...φίλες»  
σ.74-75 Βιβή Παπαλουκά  Γύρω στο παιδί  Οι καλές σχέσεις μεταξύ μάνας και 

κόρης. Πώς θεμελιώνονται και ποιες οι 
Παιδαγωγικό  

1φ: ένα κοριτσάκι και --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
συνέπειες τους για τη ζωή και των δυο 

και κυρίως του παιδιού. 
μια γυναίκα σκέφτονται 

και γράφουν 

23.Η ζωή διδάσκει  
σ.75 A. M. Maccheroni Σκέψεις σοφών – 

Παιδαγωγικά  

Τα μαθήματα ζωής έτσι όπως τα 
αντιλήφθηκε η Montessori και τα 

εφάρμοσε στην παιδαγωγική της – Οι 
γενικές αρχές της παιδαγωγικής της   

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

24.Η αξία της ψυχικής υγιεινής  
σ.76-77  

Hans Hoff 
«υπό της δεσποινίδος Σ. 

Κοτρώνη» 
Ιατρικά θέματα 

Οι εφαρμογές της Ψ.Υ. στο σύγχρονο 
κόσμο: οικογένεια, εγκληματικότητα, 
αλκοολισμός, ψυχαγωγία, πρόσφυγες 

«Σημειώσεις από πρόσφατη διάλεξη του 
καθηγητού Η.Η. στη Βιέννη προς το 

διεθνές Συνέδριο Ψυχικής Υγιεινής...» 

Επιμορφωτικό – 
Ενημερωτικό   --- 

25.Άλμπερτ και Ελένη Σβάιτσερ δύο 
παρήγοροι άγγελοι των πασχόντων σ.77 Ν.Γ.  Μορφές  Σύντομη βιογραφία του ζεύγους 

Σβάιτσερ 
Διδακτικό – 

Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: προσφορά προς 
τον συνάνθρωπο και συζυγική αγάπη και 

αφοσίωση μέχρι τέλους 

26.Ματιές στη ζωή του χωριού μου σ.78-79 Αθηνά Καρώνη Διάφορα άρθρα  

Παρουσίαση της ζωής στο χωριό, με όλες 
τις ομορφιές της αλλά και τις δυσκολίες 

της. Σχόλιο και στιγματισμός της 
φτώχειας και της μιζέριας, στην οποία 

καταδίκασαν την Ελληνική επαρχία και 
αιμορραγεί χάνοντας τα παιδιά της στην 

ξενιτειά  

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

27.Ο πόλεμος και το σύγχρονον νομικόν 
καθεστώς σ.80-81 Γιώργος Καψοκέφαλος Κοινωνικά 

θέματα  Η νομική υπόσταση του πολέμου  Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: αντιπολεμικό 
πνεύμα που θεμελιώνεται στην αρετή της 

αγάπης  

28.Αυτή η δίψα για την ευτυχία τι είναι;  
σ.82-83 Agnes Richmond Διάφορα άρθρα  Η κατάκτηση της ευτυχίας 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
3φ: -μια γιαγιά μ’ ένα 

μικρό εγγόνι και 2 
ηλικιωμένοι ψαράδες 

Αγιογραφική θεμελίωση: απλότητα και 
ευτυχία  

29.Ευτυχία/Δυστυχία/Τύχη/Ελευθερια 
σ.83-84 

Νίτσα 
Γιαννουτσοπούλου Διάφορα άρθρα  Η σχέση και η συνάφεια Ευτυχίας, 

Δυστυχίας, Τύχης και Ελευθερίας 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: Ευτυχία και 
Ειρήνη και Πνευματική (με πίστη) 

θεώρηση της ζωής  

30.Μια άλλη άποψι...  
σ.85-86 Η.Α. Διάφορα άρθρα 

Η κοινωνική αλληλεγγύη και η 
συνυπευθυνότητα για το κοινωνικό κάλο 

ή το κακό 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: εμείς και 
άγνωστος πλησίον 

31.Μια ωραία προνοιακή εργασία στη 
Θεσσαλονίκη για τις νεαρές φοιτήτριες μας  

σ.86 
Ρ.Π. 

Κοινωνικά 
θέματα – 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Διάφορες στέγες που λειτουργούν στη 
Θεσσαλονίκη και μπορούν να 

φιλοξενήσουν, δωρεάν ή με ελάχιστα 
τροφεία, άπορες φοιτήτριες από την 

επαρχία 

Ενημερωτικό  --- 

32.Ο δραστήριος άνθρωπος σ.87-88 

Φ.Κ. απόδοσις του 
βιβλίου «Pour devenir 
un home d’action» του 

C. Legajean 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

Οι διάφοροι τύποι δραστήριων 
ανθρώπων και τα χαρακτηριστικά της 

γνήσιας δραστηριότητας 

Επιμορφωτικό – 
Πνευματικής Οικοδομής  

*«Εργάζεσθε έως ημέραν εστίν, έρχεται νυξ 
ότε ουδείς δύναται εργάζεσθαι...» 

33.Τα παιδιά και το έντυπο σ.88 --- Γύρω στο παιδί – 
Διάφορα άρθρα  

Προβληματισμός γύρω από τα 
αποτελέσματα μιας έρευνας στη 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Γερμανία, σχετικά με το τι διαβάζουν τα 

παιδιά στα έντυπα των ενηλίκων 
Παιδαγωγικό  

34.Για να γίνουν ευτυχισμένοι σ.89-90 Κ.Α.Περίδη Διασκευή εκ 
του γαλλικού 

Λογοτεχνία – 
Διηγήματα  

Ο συγκλονισμός των παιδιών από το 
διαζύγιο. Μια 10χρονη αποφασίζει να 
πεθάνει προκειμένου οι γονείς της να 

εκτιμήσουν την ευτυχία τους και να μη 
χωρίσουν 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: το αδιάλυτο του 
γάμου 

35.Το βασίλειο της σιωπής  
σ.91-92 

Marcel More Απόδοση: 
Ελ. Μαϊνά Διάφορα άρθρα  

Η επιτακτική ανάγκη και ευαγγελική 
εντολή τής εύλαλης σιωπής και οι 

καρποί της 

Θεολογικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

*«Παν αργό ρήμα ο εάν λαλήσωσιν οι 
άνθρωποι, αποδώσουσι περί αυτού λόγον 

εν ημέρα κρίσεως»  
Ματθ. ιβ΄ 36 

*Βασιλεία των Ουρανών 
*«απελευθέρωση της ψυχής απ’ τα δεσμά, 
διαφύλαξη της Θεϊκής φωτιάς που καίει 

μέσα μας, αγρύπνια των σκέψεων, 
φυλάκιο που επισημαίνει τον εχθρό»  

άγιος Ιωάννης της Κλίμακος  
*Φωνή του προφήτου «βοά εν τη ερήμω» 

*«επί πτερύγων αγγέλων» 
*...την Παναγία που «διετήρει και 
συνέβαλλε εν τη καρδία αυτής» 
*...το εσωτερικό μας «ταμιείον» 

36.Μέσα απ’ το κλειστό παράθυρο σ.93 Σ.Γ. Διάφορα άρθρα 

Μια γυναίκα γίνεται μάρτυρας του 
καυγά ενός ζευγαριού και της 

απελπισίας που κυριεύει την κοπέλα και 
διατυπώνει σκέψεις για τις επιλογές των 

νέων κοριτσιών 

Ηθοπλαστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η αρετή της 
αγνότητας και οι ολέθριες συχνά 

συνέπειες της καταπάτησής της και ο 
δρόμος της επιστροφής και της μετάνοιας 

37.Και λίγη φαντασία στη ζωή μας  
σ.94-95 Μάννα Κατερίνα 

Προβλήματα της 
συγχρόνου 
οικογενείας 

Η αντιμετώπιση της ρουτίνας και της 
ανίας με όπλο τη φαντασία προκειμένου 
να μη χαθεί η χαρά και η ευχαρίστηση 
από τη νοικοκυρά και κατ’ επέκταση κι 

από την οικογένεια  

Διδακτικό – 
Πνευματικού και 

κοινωνικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: η διασφάλιση της 
χαράς μέσα στο σπίτι 

38.Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;  
σ.95-96 Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια μαθήτρια Γυμνασίου υποφέρει από 
την υπερβολική αγάπη και την 

προσωπολατρία που τρέφει για μια 
καθηγήτρια της 

Εφηβικά προβλήματα – 
Διδακτικό – 

Επιμορφωτικό  
--- 

39. Τι μπορούμε να κάνωμε για σας; 
σ.95-96 Αναγνώστριες Συν-Πλην Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια νεαρή, πέτυχε στις εξετάσεις της 
αλλά τώρα πια έχει χάσει το ενδιαφέρον 
της για το διάβασμα, αμφιβάλλει για όλα 

και κυριεύεται από μοναξιά, 
αυτοανάλυση αλλά και απραξία 

Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: προσφορά στους 
άλλους και έξοδος από τον εαυτό μας, 

διασώζει την ψυχική μας ισορροπία και τα 
τάλαντα  

40.Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;  
σ.95-96 

Αναγνώστριες Φ. 
Παγκράτιον 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Δύσκολα μπορεί να εκφράσει κάποιος τα 
βαθύτερα αισθήματά του  Συμβουλευτικό  --- 

41.Τι μπορούμε να κάνωμε για σας;  
σ.95-96 

Αναγνώστριες Α. 
Κωστάκου 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Περισσότερη μελέτη και προσπάθεια για 
να γράφει καλύτερα επί της ουσίας και 

επί της μορφής  
Συμβουλευτικό --- 
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3ο (57) Τεύχος – Μάρτιος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ζήτω η ελευθέρα 

Κύπρος!  
σ.97 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  Η απελευθέρωση της Κύπρου Πατριωτικό – Πανηγυρικό  --- 

2.Το χθες και το σήμερα 
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου αφορμή για 
σκέψεις και συγκρίσεις για το χτες και το 

σήμερα της Ελλάδας 
Επετειακό  --- 

3.«Η ψυχική ωριμότης 
του ανθρώπου» σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ι.Ψ.Ψ. και 

Ψ.Υ. Βιβλιοπαρουσίαση  --- 

4.Ο άνθρωπος και το 
ποντίκι σ.97-98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Σχόλιο σε ταινία, που προσεγγίζει τις εσωτερικές 

συγκρούσεις του ανθρώπου 

Πνευματικού 
προβληματισμού – Κριτική 

κινηματογράφου – 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Παρακολου-θώντας τη 
μικρή ταινία σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο στην ίδια ταινία όσον αφορά τις σχέσεις 
που καλλιεργούνται μεταξύ ανθρώπου και 

φύσης, ανάλογα με την αγωγή που 
ακολουθείται 

Πνευματικού 
προβληματισμού – Κριτική 

κινηματογράφου – 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: υπονοείται η 
χριστιανική θέση και θεώρηση του 
θέματος μέσα από την αρνητική 

τοποθέτηση των απόψεων που υπάρχουν  
6.Λύσις δια της ευθύνης 

σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  Σχόλιο για τις συζητήσεις περί λογοκρισίας Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού --- 

7. Δεν γνώρισε τον 
πόλεμο σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας 
στην Ελβετία, για την άρνηση παροχής 
πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού --- 

8. Από όσα γίνονται στον 
κόσμο  
σ.98 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Αναμετάδοση από ένα ξένο περιοδικό της 
εθελοντικής δράσης που ανέλαβε ένας Ισπανός 

για τα φτωχά παιδιά των συνοικισμών της 
Βαρκελώνης 

Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

9. Μεσολόγγι Εθνικό 
σύμβολο της φυλής μας 

σ.99-102  
Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Σύντομη ιστορία των πολεμικών γεγονότων του 
Μεσολογγίου από το 1770 ως το 1829 που έγινε 

η ηρωική έξοδος 

Ιστορικό – Επετειακό  
 

Διάσπαρτα σκίτσα από 
κλαράκια δάφνης 

«Μνήσθητί μου Κύριε» 

10. Αγάπιος Λεονάρδος – 
Ο διδάσκαλος του γένους 

και ο οικουμενικός 
ιεροκήρυξ σ.103-104 

Χαράλαμπος Ι. 
Παρασκευόπουλος Μορφές  Σύντομη βιογραφία της ζωής και της δράσης 

του Αγάπιου Λεονάρδου 
Βιογραφία – Ιστορικό – 

Επετειακό  
«Μη πεποίθατε επ’ άρχοντας και υιούς 

ανθρώπων εν οις ουκ έστι σωτηρία» 

11.Αγάπη και καθήκον 
σ.104  Evelyn Home 

Διάφορα άρθρα – 
Ψυχολογία της 

γυναίκας  

Η πάλη μιας παντρεμένης μητέρας με τα 
αισθήματά της, προκειμένου να ακολουθήσει 

έναν φλογερό έρωτα ή να μείνει πιστή στο γάμο 
της 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: επιμονή και 
πίστη ακόμα κι αν όλα δεν βοηθάνε – 

εξαγνισμός της αγάπης 

12.Από το λυκόφως στη 
χαραυγή Ι σ.105-107 

Φανή Παπαγεωργίου 
Διασκευή Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία μια ηλικιωμένης χριστιανής, 
προσκολλημένης στα υλικά αγαθά της και τις 
αναμνήσεις, μέσα σε μια πλάνη δηλαδή και ο 
εσωτερικός της αγώνας, μέχρι την τελική νίκη 

της υπέρβασης του εαυτού της και της 
υποταγής της στο θέλημα του Θεού 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1σκ: μια ηλικιωμένη γυναίκα 
καθισμένη σε μια πολυθρόνα 

και κρατώντας ένα βιβλίο, 
ακούει ραδιόφωνο 

*«... Προσπάθησε να σκεφθή την αγωνία 
του Ιησού, εγκαταλελειμμένου από 

όλους... Δεν έπρεπε να υποφέρη κανείς μ’ 
Εκείνον, όπως Εκείνος;...» 

*«... όλα τα κομψοτεχνήματά σας θα τα 
πωλούσατε για να τα μετατρέψετε σε 

άφθαρτα πλούτη που δεν μπορούν να 
κλαπούν. Τα μόνα που θα πάρετε μαζύ 
σας τη μέρα του μεγάλου ταξειδιού...»  
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13.Τα σύννεφα και τα 
κύματα σ.107 

Ραμπιτράναθ Τάγκορ 
 

Απόδοση: Η.Α. 
Ποίηση  Η προσκόλληση του παιδιού στη μητέρα ως 

τροχοπέδη για το δικό του άνοιγμα στη ζωή Διδακτικό  --- 

14.Οι Νάρκισσοι σ.108 Φερντερίκ Μιστράλ Λογοτεχνία – Διήγημα 

Οι περιπέτειες ενός πιτσιρίκου, που θέλει να 
κόψει νάρκισσους, αλλά δεν τα καταφέρνει και 
πέφτει πάντα στο ποτάμι. Η υπομονετική μάνα 
του που πάντα μετά τον περιποιείται χωρίς να 

τον μαλώνει! 

Αδιάφορο!!!!! --- 

15.Ζαχαρούλα Βαγενά 
σ.109-111 Δ.Α.Π. Μορφές Η ζωή και το έργο της Ζ.Β. 

Βιογραφία – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

 
1φ: Ζαχαρούλα Βαγενά 

*«... για να μεταβάλη την χαριτωμένη νέα 
εις ελαίαν κατάκαρπον...» 

*«... και ιδού άνθισε και εκάρπισεν εις 
εκατόν ο σπόρος του Ευαγγελίου...» 

*«... ήτο το φως και το άλας...» 
*«... ήταν η ζύμη που ζύμωνε όλο το 

φύραμα του περιβάλλοντός της» 
*«Νυν απολύοις την δούλην Σου Δέσποτα, ότι 

είδον οι οφθαλμοί μου...» 

16.Φωνή αγωνίας από τα 
βάθη της Ανατολής για 
την τύχη του Έθνους 

σ.112-113 

Κ. Νησιώτης Διάφορα άρθρα 

«... μια επιστολή ενός πατέρα προς τον γυιο του, 
που σπούδαζε στην Κων/πόλι. Δημοσιεύθηκε 
στο «Μικρασιατικό Ημερολόγιο» του 1913...» 

 
Η αγάπη για την πατρίδα, και μάλιστα για την 
ιδιαίτερη πατρίδα και το ηθικό χρέος απέναντί 

της 

Διδακτικό – Πνευματικού και 
κοινωνικού προβληματισμού 

– Πατριωτικό – Επετειακό   
«μετά φόβου Θεού» 

17.ΑΝΤΙΓΟΝΗ σ.113 Κ. Ν. Κωνσταντινίδης  Ποίηση – Ελληνίδες 
της ιστορίας Οι αρετές της Αντιγόνης – Εγκώμιο  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η αγάπη πάνω 

από ανθρώπινες δεσμεύσεις και νόμους 

18.Το χιλιάρικο σ.114-
116 

Φιλ. Κριτέλη 
μετάφραση Λογοτεχνία - Διήγημα 

Η ιστορία ενός πλούσιου Βερολινέζου που 
βρέθηκε στην εξοχή μόνο με ένα χαρτονόμισμα 

1000 μάρκων, το οποίο δεν μπορούσε να 
«χαλάσει» 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένας αγρότης με ρούχα 
και εργαλεία δουλειάς 
κρατάει σκεφτικός ένα 

χαρτονόμισμα 1000 μάρκων 

«... σ’ αυτή την ήσυχη χαρά μου ήρθε μια 
ενόχληση, και μάλιστα από τον 

καταραμένο τον Μαμωνά, τον πανάρχαιο 
εξολοθρευτή...» 

19.Εσωτερική πειθαρχία 
σ.116 

A. M. Maccheroni από 
το περιοδικό “Vita dell’ 

infanzia” 
Γύρω στο παιδί  

Η σπουδαιότητα της εσωτερικής ειρήνης και 
πειθαρχία των παιδαγωγών για τη σωστή 

ανατροφή των παιδιών 

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: η δύναμη των 
λογισμών 

20. Το μπαλκόνι στην 
έρημο  

Le balkon sur le desert  
σ.117-121 

M. Barrere Affre  
Απόδοσις : Εύφη 

Καρδάρα  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

«... οι τρεις φάσεις που διέρχεται η οικογένεια 
Ωριλλάκ...» Μια περίληψι απ’ το κάθε μέρος 
Η Τρίτη φάση, όπου αναγνωρίζεται η αγάπη 

ύστερα από μια σκληρή δοκιμασία  

Διδακτικό  
 

1σκ ενός ζευγαριού με φόντο 
ένα σπίτι με μπαλκόνι και 

φοινικόδεντρα 

--- 

21.Από την καλλιτεχνική 
ζωή σ.121 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνησις  

Παρουσίαση της σειράς των πνευματικών 
εκδηλώσεων του Συλλόγου Υπαλλήλων της 

Τραπέζης της Ελλάδος με θέμα το χορό 
Ενημερωτικό  --- 

22. Σάββατα των ψυχών 
σ.122-123 Σ. Κροντήρη Διάφορα άρθρα  

Το σύντομο της επίγειας ζωής και η ανταπόδοση 
της δικαιοσύνης του Θεού στην πέραν του 

τάφου ζωή, στην αιωνιότητα 

Θεολογικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

*«...Κατευθυνθήτω η προσευχή μου ως 
θυμίαμα ενώπιον Σου...» 

*«εν τόπω χλοερώ, εν τόπω αναψύξεως, 
ένθα απέδρα πάσα οδύνη, λύπη ή 

στεναγμός...» 
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*«... Εγώ ειμί η ανάστασις και η ζωή. Ο 

πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνη ζήσεται...» 

23. Δύο αυγούστια στο 
Μπουγάζι – Μεταξύ 
ιστορίας και θρύλου 

σ.123-127 

Νίκος Αρβανίτης Λογοτεχνία – Διήγημα  

Διήγηση για τα γεγονότα στην Πόλη, μόλις έγινε 
γνωστή η επανάσταση που κηρύχτηκε στην 

Πελοπόννησο το 1821. Ο συμβολισμός των δυο 
πουλιών (Αυγούστια) που διατρέχει την ιστορία 

και την παράδοση  

Ιστορικό – Πατριωτικό  
 

1σκ: δύο αετοί πετάνε πάνω 
από τη θάλασσα με φόντο την 

Αγιά Σοφιά 

*«Παναγία Παρθένα, πρέσβευε υπέρ 
ημών!...» 

*«Ικετεύομεν οι δούλοι σου, κλίνομεν γόνυ 
καρδίας ημών. Κλίνον το ους σου, Αγνή, 

και σώσον τους θλίψεσι βυθιζομένους 
ημάς. Και συντήρησον από πάσης εχθρών 

αλώσεως την σην Πόλιν, Θεοτόκε» 
24.Λαμιακά 

Επιγράμματα σ.127 Κωστής Παλαμάς Ποίηση  Η θυσία του Αθανασίου Διάκου στην Αλαμάνα Ιστορικό – Εγκωμιαστικό  «... δόξα Κυρίου...» 

25.ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ σ.128 Αναγνώστριες  
Β. Συρίγου Νέα Υόρκη ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ  

Πρόταση για εθελοντική προσφορά βοήθειας 
στις εργαζόμενες μητέρες από νέες γυναίκες 

χωρίς παιδιά ή μάνες που μεγάλωσαν τα παιδιά 
τους ή πέθαναν 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση: αλληλοβοήθεια 
και στήριξη 

26.ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ σ.128 Δ.Α.Χ. Βιβλιοπαρουσιάσεις  Μελή Νικολαΐδη: «Κυπριανός ο Μάγος» 
εκδόσεις Κ. Κακουλίδη Αθήνα 1958 Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η μεταστροφή και 
το μαρτύριο του Αγίου Κυπριανού τον 3ο 

αι στην Αντιόχεια 

27. --- σ.128 ΚτΕ Ανακοινώσεις  
Λόγω διπλασιασμού των ταχυδρομικών τελών η 

διεύθυνση του περοδικού αναγκάζεται στη 
μείωση των σελίδων των τευχών 

Ενημερωτικό  --- 
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4ο (48) Τεύχος – Απρίλιος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Η δύναμις που 
χάνεται σ.129  Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η δύναμη του πιστού χριστιανού και κυρίως η δύναμη της 

πιστής χριστιανής γυναίκας, μητέρας, νοικοκυράς 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: η πίστη 
δίνει δύναμη και θάρρος, όχι 

πνεύμα δειλίας και φόβου 

2.Ο πιο μεγάλος 
κίνδυνος σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Ο κίνδυνος από την απομόνωση της γυναίκας, όποια κι αν 

είναι η αιτιολογία της 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Γυναικεία 
ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση: η χαρά 
ως χαρακτηριστικό του γνήσιου 

χριστιανού και ως δύναμη 
παραγωγική  

3.Διεθνές Συνέδριον 
Παιγνιδιού σ.129-

130 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Τα θέματα και τα πορίσματα του Διεθνούς Συνεδρίου 

Παιχνιδιού που έγινε στις Βρυξέλλες 
Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

4.Ένα εκκλησάκι 
δεν θα γκρεμισθή 

σ.130 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Ενημέρωση για την ματαίωση γκρεμίσματος του ιστορικού 

ναΐσκου του παλιού Αμαλιείου Ενημερωτικό  --- 

5.Ένα ίδρυμα που 
επιβάλλεται να γίνη 

σ.130 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ανακοίνωση για το Ίδρυμα Προστασίας Απροσαρμόστων 
Παίδων που πρόκειται να ανεγερθή στον Πύργο της 

Βασιλίσης 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
Πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση: φροντίδα 
για τους ανάπηρους και 

διανοητικά ασθενείς 
6. ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ  

σ.130  Λ.Α. Ποίηση --- --- --- 

7.Με τα όπλα του 
πνεύματος σ.131-

134 
Ν.Π.Β. Από το Κυπριακόν έπος 

*«... μια μικρή συμβολή στη νεώτερη Κυπριακή ιστορία που 
αρχίζει με το ιστορικό δημοψήφισμα του 1950...» 

-«Ο Θεός προστάτης του αγώνα μας» 
-Μαθήματα θυσίας και Νίκης 
-Η ίδια πίστη, τα ίδια ιδανικά 

-«Πνευματικό πανηγύρι» 
-Στρατόπεδα προσευχής 

-Συγχωρούμε τους εκτελεστές μας 
Συντελεστής της νίκης 

Ιστορικό – Επετειακό  
*«Αναστάσεως ημέρα...» 

*«Ευφραινέσθω τα ουράνια...» 
*«Έκστηθι φρίττων, ουρανέ...» 

8.Ό,τι θυμάται η 
καρδιά με την Άνοιξι  

σ.135-136 
Ηρώ Στεφάνου Διάφορα άρθρα 

Το πέρασμα ενός κοριτσιού από την παιδική ηλικία στην 
εφηβεία και την ενηλικίωση και η ωρίμανση των πόθων και 

των επιθυμιών του. Από την αναζήτηση του εαυτού, στην 
αναζήτηση του συντρόφου και της ιδιαίτερης αποστολής κι 
από κει τελικά στην αναζήτηση του Θεού και της Βασιλείας 

Του!  

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού – 

Θεολογικό – Διδακτικό  
 

1φ: ένα κλαδί ανθισμένης 
αμυγδαλιάς 

«Ελθέτω η βασιλεία Σου!» 
*«Ζητείται πρώτον την βασιλείαν 
του Θεού και την δικαιοσύνην 

Αυτού και ταύτα πάντα 
προστεθήσεται υμίν...» 

9.Για ν’ ανοίξη ο 
δρόμος του παιδιού 

σ.137-138 
Λούλα Σ. Μπρη  

Από το φροντιστήριον 
μητέρων του Ινστιτούτο 

Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια και εξέλιξη της 
μητέρας συντελούν στην καλύτερη και πληρέστερη 

ανατροφή των παιδιών της 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: η άρση 
και η άρνηση της στασιμότητας 

στην πνευματική ζωή 

10.Και μια άλλη 
άποψις σ. 138 Μαρία Ζαχαρίου 

Από το φροντιστήριον 
μητέρων του Ινστιτούτο 

Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Η προσωπικότητα της μητέρας παράγοντας ανάπτυξης ή 
αναστολής της πορείας του παιδιού  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: στήριξη 
στην πίστη και στο Θεό για το 

έργο της μητρότητας 
11.Το κουτάκι με 
τις στεναχώριες 

σ.138 
Π. Tips – Διάφορα άρθρα  Η αντιμετώπιση της υπερευαισθησίας  Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

12.Τα πολεμικά 
παιχνίδια βλάπτουν 
τα παιδιά; σ.139-

140 

R. Smith Γύρω στο παιδί 

Παράθεση διάφορων απόψεων που καταγράφηκαν σε έρευνα 
που έγινε στην Αμερική, σχετικά με τα πολεμικά παιχνίδια 
και κατά πόσο καλλιεργούν τα φιλοπόλεμα αισθήματα των 

παιδιών 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1φ: δύο πιτσιρικάδες 

«ου φονεύσεις» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ντυμένοι καουμπόηδες με 

πιστόλια στα χέρια 
αγριοκοιτάνε ο ένας τον 

άλλον 

13. ΑΝΟΙΞΗ σ.140 Χαρά Κρίσπου Ποίηση  Ύμνος στην Άνοιξη και στη Ζωή  Επίκαιρο – Εγκωμιαστικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: 

προσμονή της Ανάστασης των 
νεκρών 

14.Το παιδί σας 
«κλειστός» ή 

«κοινωνικός» τύπος; 
σ.140 

--- Τεστ προσωπικότητας Τι τύπος είναι το παιδί μας Κοινωνικό – πρακτική 
ψυχολογία  --- 

15.Τρεις σταθμοί 
σ.141-145 

Στ. Δ. 
Μαστροπγιαννοπούλου Διάφορα άρθρα  Τρεις διαφορετικές ενότητες για το «ναι» του ανθρώπου στο 

κάλεσμα του Θεού και στην αλλαγή της ιστορίας 
Θεολογικό – Ιστορικό – 

Πατριωτικό  

*«Ιδού η δούλη Κυρίου˙ γένοιτό 
μοι κατά το ρήμα σου» 

*«Ιδού από του νυν μακαριούσι με 
πάσαι αι γενεαί, ότι εποίησέ μοι 

μεγαλεία ο δυνατός» 
 

*9 Μαρτίου:«Οι άγιοι μάρτυρες 
πάππος, μάμμη, πατήρ, μήτηρ 
και δύο τέκνα ξίφει τελειούνται» 

*18 Μαρτίου: «μυριάδα μαρτύρων 
ξίφει τελειωθέντων» 

 

16.Εφηβικές 
Ανησυχίες σ.146-

147 
Μια κοπέλλα 19 χρονών 

Προβλήματα που έζησα 
και ξεπέρασα – 
Ψυχολογία της 

γυναίκας 

Οι εφηβικές ανησυχίες για τη ζωή, το γάμο, τις σχέσεις, την 
προσφορά, το Θεό  

Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: αγώνας 
για εφαρμογή του θελήματος του 

Θεού στη ζωή της 

17.Η ανατομία ενός 
πετυχημένου γάμου  

σ.147-149 

Γιολάντα Δ. Χαροκόπου 
Διασκευή  

Προβλήματα συγχρόνου 
οικογενείας 

Οι προϋποθέσεις ενός πετυχημένου γάμου και αληθινά 
παραδείγματα προβλημάτων γάμου που ξεπεράστηκαν 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

*«Και έσονται οι δύο εις σάρκα 
μίαν» 

18. Φροντίδα... 
αλλά και προσευχή 

σ.150 
Σ. Κροντήρη Διάφορα άρθρα Η παραμελημένη σημασία και σπουδαιότητα της προσευχής 

για τα παιδιά και την διαπαιδαγώγησή τους 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής - Παιδαγωγικό 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
προσευχή της μητέρας για το έργο 

της αγωγής 

19. Λέων Μπλου  
σ.151-154 Ε. Διαμαντή Μορφές  

Η ζωή του συγγραφέα πριν και μετά την μετάνοια και τη 
μεταστροφή του, ως φωτεινό παράδειγμα για τους 

ανθρώπους του 20ου αιώνα 

Βιογραφία – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
μετάνοια, δύναμη μεταμορφωτική 

20.Σκέψεις της 
σήμερον σ.154-155 Φ. Λ. Στερ. Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις γύρω από τα αρνητικά της σύγχρονης ζωής και του 
ανθρώπου και πεποίθηση ότι όλα αυτά βρίσκουν τη 
θεραπεία τους μόνο με την πίστη στις αλήθειες του 

Ευαγγελίου 

Πνευματικού 
προβληματισμού «η γνώσις φυσιοί το άνθρωπο» 

21.Κοντά στο Φάρο  
σ.155 

Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  Η χαρά και η πνευματική αλλαγή με την προσφορά αλλά 

και το φωτεινό παράδειγμα των έργων Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση: 
προσφορά προς τον πλησίον 

22.Τετράγωνη 
λογική  

σ.156-158 

Russell Maloney 
 

Νικ. Αττικού Διασκευή  

Λογοτεχνία – 
Ευθυμογράφημα   

1σκ: μαϊμούδες στη σειρά 
γράφουν μπροστά σε 

γραφομηχανές 
--- 

23.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 

Αναγνώστριες  
Π.Α.Π. 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; 

Μια 18χρονη εργαζόμενη εκφράζει την υπερβολική αγάπη 
της για μια καθηγήτρια της – φίλη της αλλά και τη βαθειά 
της ανησυχία και αυτοκαταστροφική διάθεση, επειδή οι 

Ψυχολογία της γυναίκας --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σχέσεις τους έχουν χαλαρώσει!!! 

24.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 

Αναγνώστριες  
Κ.Ξ. 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας; 

Μια 25χρονη καταπιέζεται ψυχολογικά από τη μητέρα της 
και δεν μπορεί να ανοίξει τα φτερά της στη ζωή Ψυχολογία της γυναίκας --- 

25.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 
Μια 30χρονη μητέρα δηλώνει εξουθενωμένη από τις 

υποχρεώσεις της προς την οικογένεια  

Ψυχολογία της γυναίκας – 
Προβλήματα συγχρόνου 

οικογενείας  
--- 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 

Μια νέα ζει στην επαρχία, όπου υπάρχουν όλα τα κακά των 
πόλεων και τίποτα από τα καλά. Προσπαθεί να ζήσει 

συνειδητή χριστιανική ζωή, αλλά έχει στήριγμα μόνο μια 
φίλη και τον ΚτΕ 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

«... είστε η ζύμη... όχι απέξω από 
το φύραμα αλλά μέσα στο 

φύραμα. Ο λύχνος όχι υπό τον 
μόδιον, αλλά έτσι ώστε να φωτίζη 

όλο το σπίτι...» 
27.Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
σ.159-160 

Αθ. Α. Σπ. Αλληλογραφία  Συμμετοχή σε αρθρογραφία για τη μητέρα  Συμβουλευτικό  --- 

28.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Έλλη Π. Θεσαλονίκη  Αλληλογραφία 

Θεσσαλονίκη   Απάντηση σε αίτημα συμμετοχής σε αρθρογραφία  Απάντηση  --- 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Κ.Κ. Ιωάννινα Αλληλογραφία 

Ιωάννινα   Σχολιασμός συμμετοχής  Συμβουλευτικό  --- 

30.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Σ. Κ.κ. Αλληλογραφία  Σχολιασμός κοινωνικού προβλήματος  Απάντηση για δημοσιεύση 

αργότερα  --- 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Χ.Κ. Νέο Ψυχικό Αλληλογραφία  

Ν. Ψυχικόν 
Ταύτιση απόψεων για το να κάνει κανείς πρώτα ό,τι 

καλύτερο περνά απ’ το χέρι του  Συμβουλευτικό  --- 

32.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Μ.Α. Καλάμας  Αλληλογραφία  

Καλαμάς  

Αίτημα του ΚτΕ να τη συναντήσουν από κοντά για να τη 
βοηθήσουν στο πρόβλημά της, γιατί δεν έχουν επαρκή 

στοιχεία να της απαντήσουν από τη στήλη  
Συμβουλευτικό  --- 

33.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.159-160 
Α. Α. Πειραιάς  Αλληλογραφία  

Πειραιάς  

Ενασχόληση με τα προβλήματα των γύρω της για να 
προσφέρει και να βγει από τον εαυτό της και τους 

προβληματισμούς της 

Συμβουλευτικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

...πολύ σωστά εφαρμόζεται εδώ 
μια σοφή γνώμη, ότι θα βρης τον 
εαυτό σου άμα τον χάσης και τον 

ξεχάσης... 
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5ο (59) Τεύχος – Μάιος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Χριστός Ανέστη!  

σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Πασχαλιάτικος χαιρετισμός  Εορταστικό  Χριστός Ανέστη 

2.Στις αναγνώστριες της 
Κύπρου σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η επανασύνδεση με τις αναγνώστριες στην Κύπρο. 
Η ψυχική εγγύτητα και ο θαυμασμός για τον 

αγώνα τους και η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον 
Εγκωμιαστικό  --- 

3.το παιδί και η 
οικογένεια σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ινστιτούτου Ι.Ψ. 
και Ψ.Υ. «Από τα ψυχολογικά προβλήματα του 

παιδιού» 

Βιβλιοπαρουσίαση – Ενημερωτικό – 
Ιατροπαιδαγωγικό  --- 

4.Όχι μόνον παράπονα 
σ.161-162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το παράδειγμα μιας μικρής πόλης ανθρακωρύχων 
στη Γερμανία, όπου με το ενδιαφέρον και τη 

σύμπραξη όλων κατάφεραν μέσα σε 2 χρόνια να 
μειώσουν την εφηβική εγκληματικότητα 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Ψυχική υγιεινή  
σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η αφιέρωση της φετεινής «ημέρας της υγείας» στας 
«ψυχικάς νόσους και την ψυχική υγιεινή». 

Θεραπεία αλλά και πρόληψη 
Ενημερωτικό – Ιατρικό  --- 

6.Έκθεσις γερμανικού 
βιβλίου  
σ.162 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ενημέρωση για την έκθεση του γερμανικού 
βιβλίου του περασμένου μήνα και έπαινος για την 

προσφορά της Γ στο σύγχρονο πολιτισμό 
Ενημερωτικό  --- 

7. Χτες γονάτισα σ.162 Λ. Σακκά Ποίηση  Τα ισχυρά των ανθρώπων αδύναμα μπροστά στο 
Θεό Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Μοσχόπολις μια 
λησμονημένη Ελληνική 

πόλις  
σ.163-164 

Ε. Γ. Λογοθέτου  Τόποι Τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί  

Ιστορία και πολιτισμός της Μοσχόπολης της 
Βορείου Ηπείρου και το χρέος των σύγχρονων 

Ελλήνων απέναντι στη δική τους θυσία 
Ιστορικό – Πατριωτικό  «... εθέρμανε και επότισε πολλούς 

πεινώντας και διψώντας» 

9.Από μια εκπαιδευτική 
προσπάθεια –

Εντυπώσεις μιας 
μητέρας 

σ.165-167 

Τιτίνη Β. Κούρια  Διάφορα άρθρα 
Σκέψεις μιας μητέρας για τα εκπαιδευτήρια του 
Συλλόγου Ελληνική Παιδεία, εκπροσωπώντας τη 

γνώμη των γονέων, που τα παιδιά τους φοιτούν εκεί  

Ενημερωτικό  
4φ: -εξωτερική άποψη του 

εκπαιδευτηρίου 
-Τα κορίτσια του Δημοτικού στην 

ετοιμασία δεμάτων... 
-Από τις γυμναστικές επιδείξεις του 

Δημοτικού 
-Από την έκθεσι χειροτεχνημάτων 

των μαθητριών... 

--- 

10.Για ν’ ανοίξη ο 
δρόμος του παιδιού 

σ.168-171 

Αντιγόνη 
Μπακοπούλου 

Από το 
φροντιστήριον 
μητέρων του 
Ινστιτούτου 
Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Η πνευματική ευθύνη της μητέρας γα την 
πνευματική ανάπτυξη και ωρίμανση του παιδιού, 
αλλά και η ευθύνη της για τα παιδιά οικογενειών 

με λιγότερες ευκαιρίες και ικανότητες 

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

*«ουκ επ’ άρτω μόνον ζήσεται άνθρωπος» 
 

*«Είναι τα χέρια μας δυνατά και 
μαθημένα στο ξερίζωμα των αγκαθιών; Κι 
αν δεν είναι πώς θα δείξωμε, πως ανοίγει 
ο δρόμος από τ’ αγκάθια και τις παγίδες 
που στήνονται και παγιδεύουν την ψυχή 

και το πνεύμα;» 
*«Η είσοδος είναι στενή και η πύλη 

ακόμη πιο στενή» 
*«...στο τέλος μας περιμένει ένα στεφάνι» 

11.Και μια άλλη 
άποψις σ.171-172 Ελένη Κουκουτσά  Από το 

φροντιστήριον 
Το έργο της μητέρας σε τρεις διαφορετικές 

οικογενειακές καταστάσεις: -ομαλή οικογένεια, -
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 
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μητέρων του 
Ινστιτούτου 
Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

ανώμαλες συνθήκες, -χηρεία ή διαζύγιο 

12.Κι αν δεν 
παντρευτώ; σ.173-175 Paula Hoesl Ψυχολογία της 

γυναίκας 

Σκέψεις γύρω από το θέμα του γάμου και της 
μητρότητας ως προϋποθέσεις υπαρξιακής 

πληρότητας και πραγμάτωσης 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

 
1φ: 4 παιδιά στην όχθη ενός 

ποταμού με φόντο μια γέφυρα «Σε 
όλο τον κόσμο υπάρχουν 

εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά χωρίς 
μητέρα... Έχουν κι αυτά ανάγκη 

από μια μητέρα» 

«...περιμένουν χρόνια και χρόνια, 
καρτερικά τον Καλό Σαμαρείτη...» 

 
*«... ο Ουράνιος Πατέρας που αγρυπνάει 
και φροντίζει τα σπουργιτάκια που δεν 
αξίζουν δεκάρα, δεν θα μεριμνήση για 

μας;» 
 

*Εμπιστοσύνη στη θεία Πρόνοια και στη 
θέση που ο καθένας έχει μέσα στο σχέδιο 

του Θεού 

13.Προσκύνη-μα στις 
κατακόμβες σ.175-176 Τ.Β.Κ. Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί  
Ρώμη, Κολοσσαίο, Φυλακή Αποστόλων Πέτρου και 

Παύλου, Κατακόμβες, Τάφοι μαρτύρων  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

2σκ: -ένας ΙΧΘΥΣ και ο Χριστός μ’ 
ένα παιδάκι 

2φ:-Το μαρτύριο του αγ. 
Σεβαστιανού. Το περίφημο άγαλμα 

του Giorgetti... 
-Η κατακόμβη του αγ. Καλλίστου 

*«Παύλος, δέσμιος, Ιησού Χριστού, και 
Τιμόθεος ο αδελφός, πάσι τοις αγίοις...» 

*«Αναπαύου εν ειρήνη...»  
*«Αναπαύου εν Κυρίω...» 

 
*«Χριστός Ανέστη!»  
*«Αληθώς Ανέστη!» 

 

14.Και κάτι για τους 
συζύγους σ.177-178 Μάννα Κατερίνα 

Προβλήματα της 
συγχρόνου 
οικογενείας 

Η έμπρακτη και ηθική συμπαράσταση του 
συζύγου στις δουλείες του σπιτιού  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Το καλύτερο 
γαμήλιο δώρο σ.178 Ε.Μ. Διάφορα άρθρα  Το δώρο της νονάς: η νοικοκυροσύνη η σωστή 

φροντίδα του σπιτιού και του συζύγου   Διδακτικό  --- 

16.ΒΥΖΑΝΤΙΟ σ.179-
180 Άλκης Πάλλης  Διάφορα άρθρα  Η προσφορά του Βυζαντίου και η αξία του μέσα 

στο χρόνο Επιμορφωτικό – Ιστορικό  Αρχ. Ελλην: «υπέρ βωμών και εστιών» 

17.NAVARRETE, ένας 
διάσημος ζωγράφος του 
16ου αιώνα σ.180-181 

Βασ. Ι. Λαζανάς Μορφές  Η ζωή και το έργο του ζωγράφου της Αναγέννησης  Βιογραφία – Διδακτικό  

*Π.Δ.: «Και ο Κύριος ενεφανίσθη εις το 
δάσος Μαμβρή, ενώ εκάθητο Αβραάμ 
προ θύρας της καλύβης του και ενώ η 
ημέρα ανέτελλε θερμή. Κι όταν άνοιξε 

τους οφθαλμούς, ιδού τρεις άντρες 
ενώπιον αυτού...» 

18.Η λύση του Σταυρού 
σ.181 Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  Η σωτηρία και η λύτρωση που προσφέρει ο 

Σταυρός του Χριστού 
Θεολογικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Α΄ Πέτρ. β΄,21 

19. Το Ελληνικό Πάσχα 
– Έθιμα και 

Παραδόσεις σ.182-183 

Νίτσα 
Γιαννουσοπούλου Διάφορα άρθρα  Έθιμα και παραδόσεις γύρω από τη γιορτή του 

Πάσχα 

Επιμορφωτικό – Θεολογικό – 
Λαογραφικό  

 
2φ: -ένας ηλικιωμένος με 

παραδοσιακή στολή και μια 
φλογέρα 

-μία κοπέλα στη βρύση με 
παραδοσιακή στολή γεμίζει τις 

στάμνες 

Τροπάρια: «Πάσχα Λαμπρόν», «Το 
Λαμπρόν της Αναστάσεως κήρυγμα», 

«Λαμπροφόρος ημέρα»..., «Νυμφίο της 
Εκκλησίας... έρχεται εν τω μέσω της 

νυκτός», «Δεύτε λάβετε Φως», «Χριστός 
Ανέστη», «Αναστάσεως ημέρα 

λαμπρυνθώμεν Λαοί» 

20. Η παιδόπολις Άγιος 
Δημήτριος σ.184 Ρ. Παπαδημητρίου  Κοινωνική πρόνοια  Η ιστορία της παιδόπολης Άγιος Δημήτριος και 

γενικά των παιδοπόλεων στην Ελλάδα, έτσι όπως Επιμορφωτικό – Ιστορικό  Αγιογραφική θεμελίωση: μέριμνα για τα 
παιδιά 
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συνδέονται με τα γεγονότα της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας, με αφορμή τη μεταφορά του ιδρύματος 

στο Ωραιόκαστρο  
21.Ενθουσιασμός: η 
ομορφιά της ζωής  

σ.185-186 

Αγλ. Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου Διάφορα άρθρα  Ο ενθουσιασμός ως θεϊκό δώρο και καταλυτική 

δύναμη της ζωής μας  
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

22. Μια καμπάνα για 
τους Χανσενικούς της 
Οκινάβα σ.186-187 

Μαρία Σέρρου 
Διασκευή  Κοινωνική πρόνοια  

Οι προσπάθειες ενός γιατρού να βρει μια καμπάνα 
για τον «Κήπο της Αγάπης», που συγκίνησε και 

κινητοποίησε πολύ κόσμο σε μια κίνηση αγάπης 
και αλληλεγγύης 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια καμπάνα που χτυπά! 

Αγιογραφική θεμελίωση: αγωνιστικότητα 
παρά τα εμπόδια και έργα προσφοράς για 

τους ασθενείς πλησίον 

23.Τα παιδιά και η 
μουσική σ.188-190 Κάλλη Νικηφόρου  Γύρω στο παιδί  Η επίδραση της μουσικής στη συγκρότηση της 

προσωπικότητας του παιδιού  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: δυο παιδιά διαβάζοντας μια 
παρτιτούρα παίζουν βιολί και 

φλογέρα 
4σκ μικρά μία στο κείμενο από 

μουσικά όργανα 

Αγιογραφική θεμελίωση: καλλιέργεια και 
θάψιμο ταλέντων 

24.Μπροστά στον άγιο 
θρόνο του σ.190 Τ.Π. Ποίηση  

Η επικοινωνία και κοινωνία των ζώντων μετά των 
κεκοιμημένων μέσω της προσευχής και η κοινωνία 

αμφοτέρων με τον Χριστό  
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: η δύναμη της 
προσευχής, η επικοινωνία ζώντων και 

κεκοιμημένων, η παρουσία όλων 
μπροστά στο θρόνο του Θεού 

25.Όλα για όλους  
σ.191-192 Σ. Κροντήρη Διάφορα άρθρα  

Η αλλαγή μιας μητέρας, όσων αφορά το άνοιγμά 
της στους άλλους, μετά από τη σκέψη και τον 
προβληματισμό, με αφορμή τις ερωτήσεις της 

μικρής της κόρης, ότι ο Χριστός μας αγαπά όλους, 
Σταυρώθηκε για όλους και ότι όλοι είμαστε 

αδέλφια και οφείλουμε να έχουμε αγάπη και 
αδελφικές σχέσεις μεταξύ μας  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Θεολογικό  

*«... οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι Του 
παρουσίασαν μια γυναίκα «επί μοιχεία 

κατειλημμένην»» 
*«Εν τω νόμω ημών Μωυσής ενετείλατο 

τας τοιαύτας λιθάζειν» 
*«Ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω 

λίθον επ’ αυτήν» 
*«Γύναι, πού εισίν; Ουδείς σε κατάκρινεν» 

-«Ουδείς Κύριε» 
-«Ουδέ εγώ σε κατακρίνω. Πορεύου και 

από του νυν μηκέτι αμάρτανε» 

26.Κελαϊδούμε πάντα;  
σ.192 Agnes Richomme Μεταξύ μας 

Η σημασία της ελπίδας και της αισιοδοξίας στη 
ζωή, ως μήνυμα ενός μικρού πουλιού που συνέχιζε 

να τραγουδά μέσα στη βροχή 
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη, ελπίδα, 
υπομονή στις θλίψεις, που μας 

καθαρίζουν όπως το νερό της βροχής 
27.Τ’ ασημένιο το 

ποτήρι  
σ.192 

Ελ. Μαϊνάς Ποίηση  Η μετάνοια  Αλληγορικό – Διδακτικό  --- 
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1.«Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής» σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Αναγγελία της ίδρυσης του Ελληνικού Κέντρου 
Αγωγής, σαν προέκτασι του έργου του Ινστιτούτου 

Ι.Ψ. και Ψ.Υ. με σκοπό τη σπουδή του 
προβλήματος της αγωγής της συγχρόνου νεότητος 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
Πρόνοια --- 

2.Και τα γυναικεία 
σωματεία σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η σύσταση της Επιτροπής Ερεύνης των 
Προβλημάτων της Νεότητος από τα Συνεργαζόμενα 
Γυναικεία Σωματεία, με σκοπό την περιφρούρηση 

της Νεολαίας 

Ενημερωτικό  --- 

3.Κλείνοντας ένα 
βιβλίο σ.193-194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σκέψεις και σχόλια για το βιβλίο «Εισαγωγή εις τον 

Χριστιανισμόν» του Β. Πλουμίδη  

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – 

Βιβλιοπαρουσίαση- Βιβλιοκριτική  
Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Τέλος του σχολικού 
έτους  
σ.194 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Οι εξετάσεις και το μέλλον των παιδιών Παιδαγωγικό  --- 

5.Μουσική και 
Εικόνες σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η διάλεξη-συναυλία που έδωσε η Ιταλίδα 

συγγραφέας Τιμπάλντι Κιέζα  Ενημερωτικό – Πολιτιστικό   --- 

6.ΕΩΘΙΝΟ σ.194 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Προσκλητήριο χαράς στο ξημέρωμα και στο φως 
που χαρίζει η φύση 

Αλληγορικό (πρόσκληση για 
ανταπόκριση στο φως του Θεού 

που διαλύει όλα τα σκοτάδια και 
γεφυρώνει κάθε διαφορά) 

--- 

7.Καλοκαίρι, η εποχή 
των ξένων  

σ.195 
Prof. Leon Zander  Τόποι τουριστικοί 

και αρχαιολογικοί  

Ύμνος για την φιλοξενία και τον αρχαίο Ελληνικό 
πολιτισμό, που διασώζεται ως τις μέρες μας, στην 

καθημερινή ζωή των ανθρώπων της επαρχίας 

Πολιτιστικό  
1φ:μια βαρκούλα αραγμένη σε 
μια ακτή με φόντο ένα αρχαίο 

μνημείο 

«...Ο άνθρωπος σαν εικόνα του Θεού 
δημιουργήθηκε από τον Χριστιανισμό. Στην 
λατρεία των αρχαίων Ελλήνων η σχέση ήταν 

ακριβώς η αντίθετη: οι θεοί ήταν η εικόνα του 
ανθρώπου...» 

8.Ανθρώπινα 
πεπρωμένα σ.196-

197 

Κονδυλία 
Λευκαδίτου  Κοινωνική πρόνοια 

Οι εμπειρίες ζωής μιας ανάπηρης κοπέλας και το 
φως που της χαρίζουν στη ζωή της ο Θεός, η πίστη 
της και οι άνθρωποι που την υπηρετούν στο Άσυλο 

Ανιάτων.  

Διδακτικό  --- 

9.Το παιδί σας είναι 
τεσσάρων χρονών; 

σ.198-199 
Owenita Sanderline Γύρω στο παιδί  

Τα ψυχολογικά και γνωστικά χαρακτηριστικά του 
τετράχρονου παιδιού – Οι ομορφιές της νηπιακής-

παιδικής ηλικίας 
Παιδαγωγικό – ψυχολογία  --- 

10.Διαθήκη σ.199 Έλλη Λυκούρη Διάφορα άρθρα  Η παρακαταθήκη αξιών και αρχών που αφήνει μια 
μάνα στο γιο της υπό τη μορφή διαθήκης  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«... μην τον κρύψης υπό το μόδιον...» 

11.Δεν φθάνει μόνον 
αυτό σ.200-202 Ηρώ Στεφάνου Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ο προβληματισμός μιας άμεμπτης κοπέλας, 
σχετικά με τη φτώχεια και την κοινωνική 

ανισότητα, όταν συναντά για πρώτη φορά στη ζωή 
της έναν άνεργο και δυστυχή άνθρωπο 

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
Πνευματικού προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: τι αξίζουν οι ηθικές 
περγαμηνές όταν δεν υπάρχει αγάπη για τους 

αδελφούς;! 

12. Σκύψε, 
Προσκύνα σ.202 Ν. Σακκά  Ποίηση  

Η θυσία των προηγούμενων γενεών, για να 
φτάσουμε εμείς στο σήμερα και η τιμή και η 
προσκύνηση που οφείλουμε σ’ αυτούς που 

θυσίασαν τη ζωή τους για μας 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

13.Μεγάλα παιδιά. 
Μεγάλα βάσανα... 

σ.203-204 
J. Holder Γύρω στο παιδί  

Οι διαφοροι και διαφορετικοί χαρακτήρες των 
παιδιών κατά την εφηβεία και η συνήθης εξέλιξή 

τους στην ενήλικη ζωή  

Παιδαγωγικό – Ψυχολογία – 
Πνευματικού προβληματισμού  

 
--- 
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1φ: ένας έφηβος κοιτάζει 

σκεφτικός μια σκακιέρα, για την 
επόμενη κίνηση 

14.Νεανική 
ανηθικολογία – Γύρω 
από ένα φιλμ σ.204-

205 

Σάσα Ε. Μόσχου  Διάφορα άρθρα  

Προβληματισμός για την πνευματική τροφή και τις 
αντιστάσεις, που προσφέρει η κοινωνία στους 

σύγχρονους νέους και η επίδραση του 
κινηματογράφου, με αφορμή την προβολή μιας 
ταινίας που προβάλει τον αμοραλισμό και τις 

αρχές του 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Κριτική 

κινηματογράφου  

Αγιογραφική θεμελίωση: η τραγική ζωή χωρίς 
Χριστό, χωρίς πίστη  

15.Και μια άλλη 
γνώμη σ.205-206 Ήβη Ακριβού Διάφορα άρθρα  

Μια άλλη γνώμη πάνω στο ίδιο θέμα του 
προηγούμενου άρθρου, που βασίζεται στην 

αυτοκριτική και στην προσωπική ευθύνη του 
καθενός, απ’ όποια θέση κι αν υπηρετεί τους 

νέους, και κατά συνέπεια στην κοινωνική ευθύνη 
για τον υγιή και σωτήριο πνευματικό 

προσανατολισμό των νέων 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

*«Από δω αν πας, θα βρης αυτό που ζητάς: 
την Οδό, την Αλήθεια και τη Ζωή!» 

16.Αποχαιρετι-σμός  
σ.206 Ε.Μ.  Ποίηση  Αποχαιρετισμός των παλιών ιδανικών! Διδακτικό  --- 

17.Για ν’ ανοίξη ο 
δρόμος του παιδιού 

σ. 207-208 
Αθανασία Σπυρίδη  

Από το 
φροντιστήριον 
μητέρων του 
Ινστιτούτου 
Ι.Ψ.Ψ.Υ.  

Βασική προϋπόθεση για την πνευματική ανάπτυξη 
του παιδιού και για να ανοίξει ο δρόμος της ζωής 

του, η πνευματική καλλιέργεια της μητέρας και το 
κατά πάσο έχει η ίδια βρει το δρόμο της στη ζωή 

και άνοιξε τον δικό της προσωπικό δρόμο 

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: το ζωντανό 
παράδειγμα, ειδικά της μάνας, πιο ισχυρό 

από κάθε άλλη διδασκαλία ή θεωρία 

18. Για ν’ ανοίξη ο 
δρόμος του παιδιού 

σ. 208-209 

Μαρία Ι. 
Κουμαριανού  

Από το 
φροντιστήριον 
μητέρων του 
Ινστιτούτου 
Ι.Ψ.Ψ.Υ.  

Βασική προϋπόθεση για την πνευματική ανάπτυξη 
του παιδιού και για να ανοίξει ο δρόμος της ζωής 

του, η πνευματική καλλιέργεια της μητέρας και το 
κατά πάσο έχει η ίδια βρει το δρόμο της στη ζωή 

και άνοιξε τον δικό της προσωπικό δρόμο 

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: το ζωντανό 
παράδειγμα, ειδικά της μάνας, πιο ισχυρό 

από κάθε άλλη διδασκαλία ή θεωρία 

19. Για ν’ ανοίξη ο 
δρόμος του παιδιού  

σ.209 
Μ. Κ. Κακουλίδου 

Από το 
φροντιστήριον 
μητέρων του 
Ινστιτούτου 
Ι.Ψ.Ψ.Υ.  

Βασική προϋπόθεση για την πνευματική ανάπτυξη 
του παιδιού και για να ανοίξει ο δρόμος της ζωής 

του, η πνευματική καλλιέργεια της μητέρας και το 
κατά πάσο έχει η ίδια βρει το δρόμο της στη ζωή 

και άνοιξε τον δικό της προσωπικό δρόμο 

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: το ζωντανό 
παράδειγμα, ειδικά της μάνας, πιο ισχυρό 

από κάθε άλλη διδασκαλία ή θεωρία 
 

«... η Αγάπη, χάριν της οποίας ο Χριστός 
έφθασε μέχρι του Γολγοθά, και την οποίαν θα 

αντλή από το παράδειγμά Του...» 

20.Διατί οι ιατροί 
ασκούν την ιατρικήν 

σ.210-211 

Dr. D. W. Branham 
 

Μετάφρασις ιατρού 
Μ. Δ. Σαμαρτζή 

Washington  

Διάφορα άρθρα Σκέψεις γύρω από το θέμα των κινήτρων για την 
εξάσκηση της ιατρικής 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

Αναφορά στην παραβολή του Καλού 
Σαμαρείτη, ως παράδειγμα προς μίμηση από 

τους γιατρούς 

21.Το τραγούδι της 
ζωής  

σ.211-212 
Όλγα Χρηστίδου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα 

Ο θάνατος ενός νέου άντρα στο χωριό και το βαρύ 
πένθος και η θλίψη των συγχωριανών και της 

γυναίκας του και πως το αντιμετωπίζει ο καθένας 
από την πλευρά του 

Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

Χαρμολύπη  
 

«... Κι όταν το βράδι έφτασε το αυτοκίνητο στο 
χωριό, ήταν εκείνο πούγινε λιτανεία και 

προσκύνημα. Σαν τον κατέβασαν, όπως τον 
Χριστό στην αποκαθήλωση, γονάτιζαν όλοι και 
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προσκυνούσαν τον πόνο αυτού του ανθρώπου, 

γιατί ήταν δικός τους πόνος...» 

22.Οι σφυριές και το 
σίδερο σ.212 Φώτης Τροοδίτης Ποίηση  

Οι δοκιμασίες της ζωής σφυρηλατούν και 
σταθεροποιούν πνευματικά τον άνθρωπο, όπως οι 

σφυριές το σίδερο  

Πνευματικής οικοδομής – 
Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Η τουριστική μας 
κίνησις σ.213-214 

Νίτσα 
Γιαννουσοπούλου  

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

Ενημέρωση για τα έργα ανάπτυξης που έγιναν ή 
εγκρίθηκαν, σε όλη την επικράτεια, με σκοπό την 

τόνωση και την ανάπτυξη του τουρισμού  

Ενημερωτικό  
 

1φ: Το Θησείον του οποίου ο 
χώρος έχει διευθετηθή θαυμάσια 
πλαισιούμενος από τα ερείπια της 
αρχαίας αγοράς και την Στοά του 

Αττάλου 

--- 

24.Βοηθήστε τα 
παιδιά σας να 

βλέπουν παντού την 
ομορφιά! σ.214 

El. Vining Διάφορα άρθρα  Η ομορφιά της φύσης ως στοιχείο και αφορμή 
δοξολογίας του Θεού  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής «Ο κόσμος μας μιλεί για την δόξα του Θεού» 

25.Βοηθώντας την 
προσωπικότητα του 

παιδιού σ.215 

Γιολάντα Δ. 
Χαροκόπου 
Διασκευή  

Γύρω στο παιδί  
Η συμβολή των γονιών στο κτίσιμο της υγιούς 

προσωπικότητας του παιδιού και σε τι συνίσταται 
αυτή  

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: εύρεση και 
καλλιέργεια των ταλάντων των παιδιών και 
βοήθεια για την ανάπτυξη μιας υγιούς και 

ελεύθερης (από πάθη) προσωπικότητας 

26.Εκείνη που 
άλλαξε το χωριό!  

σ.216-219 

Κατερίνα Περίδη 
Απόδοσις  

Λογοτεχνία - 
Μυθιστόρημα 

Η ζωή στο χωριό αναταράσσεται από την αιφνίδια 
αρρώστια του εξώγαμου μωρού της Μαρίας, 

πρωτότοκης κόρης μιας περιθωριακής οικογένειας 
του χωριού, κι όλοι σπεύδουν να βοηθήσουν 

Διδακτικό  --- 

27.Μια εικόνα, Μια 
ευθύνη  
σ.220 

Ε. Καρδαρά  Κοινωνικά θέματα 
– Πρόνοια  

Η τραγική εμπειρία της αρθρογράφου σ’ ένα 
επαρχιακό χωριό όπου δεν υπήρχε ούτε σταθμός 
πρώτων βοηθειών, ούτε γιατρός, ούτε φαρμακείο 

και τελικά ένα μικρό αγοράκι μέχρι να μεταφερθεί 
στο νοσοκομείο γειτονικής πόλης, ξεψύχησε 

Κοινωνικού προβληματισμού --- 

28.Προσευχή 
...από τηλεφώνου 

σ.220 
Γ.Α.Π. Διάφορα άρθρα 

Η εφαρμογή της πρωτοποριακής πρακτικής για 
εγκατάσταση ειδικής  

τηλεφωνικής 
γραμμής για προσευχή στην Πολιτεία του Ohio, 

στις Η.Π.Α., από έναν πάστορα 

Ενημερωτικό – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η ανάγκη της 
διαρκούς προσευχής με τη βοήθεια της 

τεχνολογίας. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των 
πνευματικών αναγκών. 

29.Ζης για ν’ αγαπάς  
σ.221 P. Hoesl Διάφορα άρθρα  

Η πραγματική έννοια της ζωής. Πως αυτή δεν 
εξαντλείται στην εφήμερη δόξα, στα πλούτη, στην 

ομορφιά αλλά εδραιώνεται στην αγάπη, την 
προσφορά και τη θυσία 

Πνευματικής οικοδομής 

*«ΚΥΜΒΑΛΑ ΑΛΑΛΑΖΟΝΤΑ» όπως τους 
αποκαλεί ο Απόστολος Παύλος...» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση: Ανάσταση, αγάπη, 

προσφορά, Ζωή 

30.Οι καλοί τρόποι 
των παιδιών στο 

τραπέζι σ.222-224 
Helen S. Sharpe  Γύρω στο παιδί  

Η επιδεξιότητα του παιδιού κατά τη διάρκεια των 
γευμάτων, ανάλογα με την ηλικία. Τι μπορεί και τι 

δεν μπορεί να πετύχει σε κάθε στάδιο και ποια 
είναι η ενδεδειγμένη εκπαίδευση 

Παιδαγωγικό  
 

4σκ με διάφορες στάσεις των 
παιδιών κατά τη διάρκεια των 

γευμάτων 

Αγιογραφική θεμελίωση: προσφορά 
παραδείγματος από τους γονείς, αγάπης, 

υπομονής, κατανόησης και ενθάρρυνσης για 
κάθε παιδαγωγική προσπάθεια 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ. 224 

Αναγνώστριες  
Θ.Ο. 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Αναγνώστρια ζητά περισσότερες λεπτομέρειες για 
τη Σχολή Βρεφοκόμων, που παρουσιάστηκε στο 
άρθρο «Γυναικεία κοινωνικά επαγγέλματα στην 

Ελλάδα» 

Ενημερωτικό  --- 
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32. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.224 
Αναγνώστριες Μ.Φ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Αντιμετώπιση της μοναξιάς που νοιώθει με 
αναζήτηση και επένδυση σε νέες φιλίες. 

Αξιοποίηση του χρόνου της με δουλειά για την 
επιτυχία των στόχων της και επένδυση στις 

σπουδές και το μέλλον της  

Συμβουλευτικό   --- 

33. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.224 
Αναγνώστριες Α.Μ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Εντατική μελέτη και εργασία για πετύχει καλύτερα 

αποτελέσματα στη στιχουργική  Συμβουλευτικό   --- 

34. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.224 
Αναγνώστριες Μ.Α. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Μελέτη και προσπάθεια για να καλλιέργησει το 

τάλαντο της στιχουργίας  Συμβουλευτικό   --- 

35.Προς τας 
συνδρομητρίας της 

Κύπρου σ.224 

Η Διεύθυνσις του 
«Κόσμου της 
Ελληνίδος» 

--- 
Αποστολή τευχών στις συνδρομήτριες προ του 
1957 και παράκληση να ανταποκριθούν όσες 

επιθυμούν ανανέωση της συνδρομής τους  
Ενημερωτικό  --- 
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7ο (61) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Διακοπές σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός –
Απόψεις 

Το βαθύτερο και ουσιαστικότερο νόημα των 
διακοπών Πνευματικής οικοδομής  --- 

2.Με τους ανθρώπους του 
χωριού σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός –

Απόψεις 

Σκέψεις για την επαφή ανθρώπων της πόλεως 
και της υπαίθρου, με την ευκαιρία των 

θερινών διακοπών. Όλα όσα τους ενώνουν 
και το χρέος προς τους ανθρώπους της 

σκληρής Ελληνικής υπαίθρου 

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: καλλιέργεια 
κοινοτικού και αδελφικού πνεύματος 

3.Χρεώστες στα παιδιά 
σ.225-226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός –

Απόψεις 

Το θέμα της ομιλίας στα εκπαιδευτήρια του 
συλλόγου «Ελληνική Παιδεία» στο σχολείο 

της Πεύκη Αμαρουσίου με τη λήξη του 
σχολικού έτους 

Ενημερωτικό – 
Παιδαγωγικό  --- 

4.Ποιοι άλλοι; σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός –
Απόψεις 

Η αφαίμαξη της Ελληνικής κοινωνίας από 
τους μορφωμένους και δυναμικούς νέους της  

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Το δίκαιο και η Ένωσις 
της Ευρώπης σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός –

Απόψεις 

Η ομιλία του Δικηγόρου κ. Δαγτόγλου, στην 
πρώτη συνάντηση μεταξύ νέων νομικών, στο 
Europa Haus, στη Δ. Γερμανία, με σκοπό να 

αντιμετωπισθεί το θέμα της ενώσεως της 
Ευρώπης από καθαρώς νομικής πλευράς  

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό – 

Κοινωνικού 
προβληματισμού 

--- 

6.Από τους μεγάλους η 
αρχή  
σ.226 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός –
Απόψεις 

Σκέψεις για την ψυχαγωγία των σύγχρονων 
νέων, που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη 

σχολική τους εκπαίδευση αλλά και την 
έννοια της ψυχαγωγίας. Αφορμή οι 

γυμναστικές επιδείξεις των σχολείων. 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

7.Από τον αγώνα των 
γυναικών στην Κύπρο  

σ.227-228 
Κίκα Χριστοφίδου Διάφορα άρθρα Οι ποικιλόμορφη προσφορά των γυναικών 

της Κύπρου στον απελευθερωτικό αγώνα  Εγκωμιαστικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Στοχασμοί σ.228 Έλλη Λυκούρη Ψυχολογία της γυναίκας 
Συμβουλές μιας μητέρας στην κόρη της για 
το γάμο και τη θέση της γυναίκας μέσα στην 

κοινωνία 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

*«... Διότι τι ωφελήσει γυναίκα εάν 
κερδήση τον κόσμον όλον και ζημιωθή 

την γαλήνην του οίκου αυτής, ή τι δώσει 
γυνή αντάλλαγμα της γαλήνης του οίκου 

αυτής;...» 

9.Η έννοια της αρετής εις τα 
δράματα του Σοφοκλέους 

σ.229-231 
Ελ. Σταθά  Από την πνευματική μας 

κληρονομιά  

Σύντομη βιογραφία του Σοφοκλή και 
επιλογή αποσπασμάτων από τα έργα του, 
όπου διδάσκονται διάφορες αρετές και 

ηθικές αξίες στους θεατές και τους μελετητές 
των έργων του 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: παρουσιάζονται 
αρχές και αξίες που διδάχτηκαν 

αργότερα και από τον Χριστιανισμό 
 
 
 
 
 

Παραπομπές σε αποσπάσματα των 
έργων του Σοφοκλή και σε έργα-μελέτες: 

Λορετζάτου, W. Christ, Ιστορία 
Ελληνικής λογοτεχνίας, Καλιτσουνάκι, 

Μολλέρου, Ιστορία Ελληνικής 
Φιλολογίας, Καψάλη, Βουρβέρη, 
Καλοκύρη, Ηθική φιλοσοφία του 
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Σοφοκλέους, Γρυπάρη 

10.Μεγάλο χωριό 
Ευρυτανίας σ.232-233 Ε.Κ.Σ. Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογικοί 

Οι ομορφιές της φύσης, το άγγιγμα της 
ιστορίας και οι καλόγνωμοι άνθρωποι του 
Μεγάλου Χωριού Ευρυτανίας προσφέρουν 

τον ιδανικό συνδυασμό για θερινές διακοπές 

Ενημερωτικό  
 

4φ από την περιοχή 
*«Ελθόντες επί την ηλίου δύσιν...» 

11.ΤΟ ΚΕΝΤΗΜΑ σ.233 Ελ. Μαϊνάς Ποίηση  

Οι κρυφοί της καρδιάς πόθοι και καημοί κι 
αγάπες γίνονται φανεροί μέσα από ένα 
τσίμπημα με τη βελόνα την ώρα που 

κεντούσε 

Αλληγορικό  --- 

12.Τα παιδιά μας πρέπει να 
έχουν ένα καλύτερο αύριο  

σ.234-235 
Η.Π. Γύρω στο παιδί  

Η αγάπη της μάνας αποτελεί τη βάση για την 
ψυχική υγεία του παιδιού και για την πορεία 

του μέσα στη ζωή  
Ψυχοπαιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
σπουδαιότητα και η δύναμη της αγάπης 

και ειδικά της μητρικής 

13.Πώς βλέπουν τα παιδιά 
τις διακοπές; σ.235-237 

Δάφνη Σ.-14χρ. 
Μάριος Χ.-16χρ 
Νάσος Π.-14χρ. 
Μαρία Α.-17χρ. 
Κώστας Μ.-15χρ 

Διάφορα άρθρα Οι καλοκαιρινές διακοπές, έτσι όπως τις 
αφηγούνται πέντε παιδιά 

4σκ: -ένα κοριτσάκι παίζει 
βαριεστημένα μ’ ένα 

καραβάκι δεμένο με σκοινί 
στην ακτή 

-2 καραβάκια, ένα δίχτυ με 
πετονιά κι ένα όστρακο 

Αγιογραφική θεμελίωση: σε μία 
περιγραφή διακοπών σε χριστιανική 

κατασκήνωση 

14.Χωριά της αγάπης – Από 
την προσπάθεια του Pere 

Pire σ.238-241 
Ειρ. Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα – 

Κοινωνικά θέματα 

Η αντιμετώπιση του προσφυγικού 
προβλήματος της κεντρικής Ευρώπης, μέσα 
από τη δράση του καθολικού ιερέα Pere Pire 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού  

προβληματισμού 
 

1φ: ο Βέλγος ιερέας 
φορώντας τα άμφιά του και 
κρατώντας ένα βιβλίο στο 
χέρι, ανταλλάσει χειραψία 

με έναν πολιτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση: η πραγματική 
αγάπη και το αίσθημα αλληλεγγύης, 
συναδέλφωσης και αλληλοβοήθειας 

15.Να υποβοηθούμε τα 
παιδιά στο σχολείο; σ.241-

242 
Erwin Allemann  Γύρω στο παιδί  Η βοήθεια του παιδιού στο διάβασμα και 

στην προετοιμασία για το σχολείο Ψυχοπαιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: βοήθεια με 
αγάπη και ταπείνωση, χωρίς 

εξευτελισμούς, μείωση της προσπάθειας 
και της αξιοπρέπειας του παιδιού ή 

αυτοπροβολή των ενηλίκων 

16.Η ψυχοσωματική 
προσέγγισις του ασθενούς – 

Πώς η ψυχοσωματική 
προσέγγισις δύναται να 

προσθέση εις την κλινικήν 
σας επιδεξιότητα σ.243-244 

Dr. Milton Rosenbaun 
Καθηγητής της 

Ψυχιατρικής στο  Albert 
Einsein College of 
Medicine Yeshiva 

University,  
N. York 

 
Μετάφραση ιατρού Μ. 

Δ. Σαμαρτζή 

«Άρθρον της συντάξεως του 
τεύχους Ιανουαρίου 1959 
του περιοδικού «Ο νέος 
ιατρός», οργάνου του 

Φοιτητικού Αμερικανικού 
Ιατρικού Συλλόγου...» 

«...άρθρον του Οκτωβρίου 1958 του 
περιοδικού «Κατάστασις το Πνεύματος: State 

Mind», ούτος απεικονίζει πως ο ιατρός 
δύναται να εφαρμόση την ψυχοσωματικήν 
προσέγγισιν προς όφελος εαυτού και του 

ασθενούς του» 

Ιατρικό – Επιμορφωτικό  --- 

17.Για ν’ ανοίξη ο δρόμος 
του παιδιού σ.245-246 Ειρήνη Λ. Πατέλη  

Από το φροντιστήριον 
μητέρων του Ινστιτούτου 

Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Το βίωμα της πίστης και των αρχών, 
απαραίτητο παράδειγμα για τη σωστή 

διαπαιδαγώγηση 

Παιδαγωγικό – 
Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Και μια άλλη άποψις 
σ.246-247 Ν.Κ.  

Από το φροντιστήριον 
μητέρων του Ινστιτούτου 

Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Το ζωντανό παράδειγμα της αληθινής αγάπης 
μεταξύ των γονέων, αποτελεί το σταθερότερο 

θεμέλιο και το καλύτερο εφόδιο για την 

Παιδαγωγικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: υπομονή, 
ταπείνωση και καρτερικότητα στη 
συζυγική ζωή για να ανθεί και να 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ευτυχία των παιδιών καρποφορεί η αγάπη μέσα στην 

οικογένεια  
 

*«... Πού είναι η αγάπη που είναι γεμάτη 
κατανόησι, που «δεν ζητεί τα εαυτής»;...» 

19.Το μοναχοπαίδι-Μια 
ειλικρινής συμβουλή στους 

γονείς σ.247-248 
C. Grayber Γύρω στο παιδί  

Οι δυσκολίες, οι κίνδυνοι και τα προβλήματα 
στη διαπαιδαγώγηση των μοναχοπαιδιών 

Προτάσεις για τον τρόπο αντιμετώπισης τους 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένα κοριτσάκι κοιτάζει 
μελαγχολικά έξω από ένα 

παράθυρο 

Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Καλώς ώρισες στην 
κατασκήνωσί μας  

σ.249-250 
Η.Σ. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική Πρόνοια 

Η λειτουργία μιας πρότυπης  κατασκήνωσης 
στην Αμερική, όπου φιλοξενούνται παιδιά 

υγιή αλλά και παιδιά με προβλήματα 
κινητικά και αναπηρίες ψυχικές, 

πνευματικές ή σωματικές, με σκοπό την 
ομαλή συνύπαρξη αλλά και την ανάπτυξη 

αισθημάτων αποδοχής και αλληλοβοήθειας 
και από τις δύο πλευρές 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
 

5φ με στιγμιότυπα από τη 
ζωή στην κατασκήνωση 

Αγιογραφική θεμελίωση: *η αξία του 
ανθρώπου δεν μειώνεται, ούτε πολύ 

περισσότερο καταργείται, εξαιτίας των 
ψυχοσωματικών αναπηριών του. 

*Η αδυναμία, η αρρώστια, η αναπηρία 
καλλιεργεί πνευματικά τους γερούς, 

δυνατούς κι αρτιμελείς   

21.Νιότη σ.250 Ν. Σακκά  Ποίηση  

Τα προβλήματα της ζωής που γίνονται 
πολλές φορές τάφος για τους ανθρώπους, 
ξεπερνιούνται πιο εύκολα και πιο γρήγορα 

από τους νέους 

Διδακτικό – Αλληγορικό   

Αγιογραφική θεμελίωση: η νέα καρδιά, 
έστω κι αν ανήκει σε άνθρωπο πιο 

προχωρημένης ηλικίας, καταφέρνει να 
ξεπεράσει τους τάφους και να αναστηθεί! 

22.Εκείνη που άλλαξε το 
χωριό  

σ.251-254 
Κ. Α. Περίδη  Λογοτεχνία – Μυθιστόρημα  

Η παρουσία του ετοιμοθάνατου βρέφους στο 
χωριό, αλλάζει τα συναισθήματα, τις ζωές και 

το μέλλον σχεδόν όλου του χωριού 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1σκ: μια κοπέλα με δεμένο 
μαντίλι στα μαλλιά κοιτάζει 

χαμογελαστή προς ένα 
χωριό  

*«η ειρήνη του Θεού είη μεθ’ υμών» 
 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

23.Κάθε παιδί κι ένα 
ταλέντο σ.255-256 Hughes Mearns Γύρω στο παιδί  Η ανακάλυψη και η καλλιέργεια των 

ταλέντων στα παιδιά 

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένα παιδί παίζει βιολί 
διαβάζοντας μια 

παρτιτούρα 

Αγιογραφική θεμελίωση: βασική 
προϋπόθεση για την επιτυχία στη ζωή η 
εύρεση και καλλιέργεια των ταλέντων 

24.Η οπώρα της επιθυμίας 
σου  

Αποκ. ιη΄,14 
σ.256 

Ελ. Μαϊνάς Ποίηση  
Οι μαύρες σκέψεις και οι λογισμοί 

καταστρέφουν κάθε καλό έργο πριν ακόμα 
προλάβει να εκδηλωθεί 

Αλληγορικό – Διδακτικό  

Αποκαλ. Ιη΄,14 
(και η οπώρα σου της επιθυμίας της 

ψυχής απήλθεν από σου, και πάντα τα 
λιπαρά και τα λαμπρά απώλετο από σου 

και ουκέτι ου μη αυτά ευρήσουσιν) 
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8ο (62) Τεύχος – Οκτώβριος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. Άνθρωποι των 

καιρών μας  
σ.257 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ο προγραμματισμός της καθημερινότητας εν όψει 
της έναρξης της καινούργιας περιόδου, με βάση τα 

δεδομένα και τις απαιτήσεις της εποχής 
Πνευματικού προβληματισμού --- 

2. «Η πειθαρχία» σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Βιβλιοπαρουσίαση της νέας έκδοσης του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. και Ψ.Υ: «Το παιδί και η 

πειθαρχία» 
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

3. Η λαϊκή χειροτεχνία 
μια ελπίς για το χωριό 

σ.257-258 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η σύσταση της του Εθνικού Οργανισμού 
Ελληνικής Χειροτεχνίας και η ίδρυση 

Λαογραφικού Μουσείου 
Ενημερωτικό  --- 

4. Φωνή νηπίων  
σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η πρόταση μιας αναγνώστριας για εθελοντική 
προσφορά στα νήπια του Δημοτικού 

Βρεφοκομείου, με σκοπό να απαλειφτούν θλιβερά 
φαινόμενα ψυχολογικής και συναισθηματικής 
εγκαταλείψεως τους και να ευαισθητοποιηθεί η 

κοινωνία 

Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφικοί θεμελίωση: όλοι οι αδύναμοι 
της κοινωνίας υπάρχουν για να 

καλλιεργείται η αγάπη και αλληλεγγύη και 
να φανερώνεται έτσι η αγάπη και η πίστη 

των ανθρώπων στο Θεό 

5. Μια σχολή ειδικής 
γυναικείας μορφώσεως 

σ.258 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Αναγγελία της λειτουργίας στην Αθήνα μιας 
σχολής, του Ανωτέρου Κολλεγίου Θηλέων Αθηνών, 

για τις αποφοίτους των Γυμνασίων, όπου 
προσφέρεται ειδική γυναικεία μόρφωσις και 

καλλιέργεια 

Ενημερωτικό  --- 

6. Μια επίσκεψη 
σ.258 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Η επίσκεψη του Θεού στην καρδιά των ανθρώπων Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό – Αλληγορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: εικόνα από την ΚΔ 
όπου ο Χριστός κρούει την θύρα της ψυχής 

και περιμένει να Του ανοίξει 

7.Φως και Χάρις – Μια 
ζωή, μια προσπάθεια 

σ.259-263 

Rene Damien “La 
lumiere et la grace” 

 
Ειρήνη Καραμανώλη 

Απόδοσις  

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

Η πάλη μιας γυναίκας επιστήμονος και άθεης με 
τη ζωντανή πίστη και τα ουσιαστικά ερωτήματα της 
ζωής, η μετάνοια, η μεταστροφή, ο φωτισμός της 

και ο αγώνας της μ’ όλες τις πτώσεις και τις 
μεταπτώσεις του, αλλά έχοντας βρει πια τη γαλήνη 

και την πίστη 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

*«... ο Χριστός είπε: «Θα σας αναγνωρίσω 
μαθητάς μου αν αγαπήσετε ο ένας τον 

άλλον» 
 

*Άγιου Αυγουστίνου: «Η καρδιά μου έμεινε 
χωρίς ανάπαυση όσο δεν ανεπαύθη σε σένα, 

ω Θεέ μου» 
 

*«Αιτείται και δοθήσεται» 
8.Μια εικόνα από το 

Βερολίνο  
σ. 263 

L. F.  Διάφορα άρθρα 
Σκέψεις από τον περίπατο μέσα σ’ ένα 

νεκροταφείο. Προσκύνημα στους τάφους των 
νεκρών του πολέμου 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή» 

9.Χαρές σ.264 Μάννα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα 

Με αφορμή τις αναμνήσεις από την παιδική ηλικία 
και την ευτυχία που τη χαρακτήριζε, αντλούμενη 

από πολύ απλά πράγματα, σκέψεις για τη 
σύγχρονη στάση ζωής που οι απαιτήσεις της 
άνεσης, που πνίγουν το αίσθημα της χαράς 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: ο αγώνας για την 
επιβίωση να μη μετατραπεί σε μέριμνα  

10.Μια δασκάλα 
αρχίζει  

σ.265-267 

Δανιήλ Σπαρτάλης 
Κάιρο  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ο πρώτος διορισμός μιας νέας δασκάλας σ’ ένα 
ελληνικό χωριό. Τα όνειρα, οι προσδοκίες και οι 

αγωνίες της 

Διδακτικό  
1σκ: μια νεαρή γυναίκα, 

συντηρητικά χτενισμένη και 
ντυμένη, με μια βαλίτσα στο χέρι, 

περπατά με φόντο σπίτια με 
κεραμίδια  

*«... Κάνε με Κύριε και μένα γεωργό στο 
δικό σου αμπελώνα...» 

*«... Πάντα εν σοφία εποίησας Κύριε...» 
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11.Το σχολείο ένας 
άγνωστος κόσμος 

σ.268-269 
Πάκη Νομικού  Γύρω στο παιδί  

Η ομαλή ένταξη του παιδιού στο σχολείο, 
προμήνυμα για την επιτυχή εξέλιξη και έκβαση της 
σχολικής ζωής αλλά της ομαλής και δημιουργικής 

κοινωνικής ένταξης 

Παιδαγωγικό  
1φ: ένα κοριτσάκι γράφει 

προβληματισμένο, με το χέρι στο 
στόμα, στο θρανίο με ανοιχτό 

μπροστά του ένα τετράδιο 

--- 

12.Γυρισμός σ.269 Ελ. Παστ. Ποίηση  Η επιστροφή-μετάνοια του αμαρτωλού Πνευματικής οικοδομής 
Αγιογραφική θεμελίωση: ο Θεός Πατέρας 
που πάντα περιμένει την επιστροφή του 

αμαρτωλού 
13.Η αρχαία 

Περαχώρα και το 
Ηραίον της σ.270-272 

Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι 

τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί  

Περιγραφή της αρχαίας Περαχώρας και του 
Ηραίου  

Επιμορφωτικό  
1φ στην ακτή του Κορινθιακού --- 

14.Οδηγίες προς την 
έγκυο γυναίκα σ.272-

274 

Άννα Στελετάρη 
Διπλωματούχος Μαία 
Μαιευτηρίου «Μαρίκα 

Ηλιάδη» 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Συμβουλές πρακτικές και πνευματικές για την 
καλή πορεία της εγκυμοσύνης και την επιτυχή 

έκβασή της την ώρα του τοκετού 
Ιατρικό – Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: Πίστη, Ελπίδα και 
πνευματική καλλιέργεια  για την περίοδο 

της εγκυμοσύνης κι όχι μόνο 

15.Επί την θάλασσαν 
την υάλινην  

σ.274 
Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  

Πρόγευση της  καινής κτίσης και της καινής ωδής, 
με αφορμή τα χρώματα του δειλινού και τους 

στίχους της Αποκάλυψης 
Πνευματικής οικοδομής 

Αποκαλ. ιε΄,2 
«Και είδον ως θάλασσαν υαλίνην μεμιγμένην 
πυρί και τους νικώντας εκ του θηρίου και εκ 

της εικόνος αυτού και εκ του αριθμού του 
ονόματος αυτού εστώτας επί την θάλασσαν 

την υαλίνην έχοντας κιθάρας του θεού» 

16.Αγνώστω Θεώ  
σ.275-277 Αλ. Κρεστοβίτς  Μορφές  

Σύντομη βιογραφία του αγίου Διονυσίου του 
Αρεοπαγίτου πριν γνωρίσει τον Απόστολο Παύλο 
και γίνει Χριστιανός. Μικρή αναφορά και στη 

δράση της Δαμάρεως 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

1σκ: ένας νεαρός αρχαίος 
Έλληνας, με σταυρωμένα τα χέρια 

στο στήθος, στέκεται ευλαβικά 
μπροστά στο βωμό που γράφει: «τω 

αγνώστω Θεώ» 

Αγιογραφική θεμελίωση: η αναζήτηση του 
αληθινού Θεού από ψυχές με υψηλά 

ιδανικά και απαιτήσεις (άγ. Διον.) ή με 
αγάπη και ελεήμονα προσφορά προς τους 

πλησίον (αγ. Δάμαρις), βρίσκει πάντα 
ανταπόκριση και έλεος από το Θεό 

17.Θέλομε ν’ 
αναθρέψωμε 

«υποδειγματικά» 
παιδιά;  

σ. 277-280 

Elfriede Hertel 
Απόδοσις: Μ.Β.Κ. Γύρω στο παιδί  

-Τα «Υ» παιδιά είναι φρόνιμα και δεν κουράζουν 
-Τα άλλα παιδιά κουράζουν και στενοχωρούν! 
-Πρέπει πράγματι να επιθυμούμε να έχωμε Υ 

παιδιά; 
-Πώς πρέπει να είναι το υπόδειγμα ενός υγιούς 

παιδιού; 
-Τι δεν πηγαίνει καλά μ’ αυτά που ονομάζουμε Υ 

παιδιά; 
-Πώς γίνεται ένα παιδί ψευδό-Υ; 

-Μια αποφασιστική φάσις εξελίξεως: η ηλικία του 
πείσματος! 

-Πώς θ’ αντιμετωπίζωμε σωστά το παιδί μας; 
-Ποια παιδιά προορίζονται ιδιαιτέρως για Υ; 
-Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσωμε όλα τ’ 

αξιολύπητα Υ παιδιά; 

Ψυχο-Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: σωστή και 
ισορροπημένη αγάπη, χωρίς σκληρότητα ή 
υπερβολικό χάιδεμα, που δεσμεύουν και 

«κόβουν τα φτερά» των παιδιών  

18.Τι επάγγελμα ν’ 
ακολουθήσω; σ.280 Χ  Βιβλιοπα-

ρουσιάσεις  

Παρουσίαση του βιβλίου «Τι επάγγελμα ν’ 
ακολουθήσω;» της Αγγελικής Αθ. Δαμίγου – 

πληροφορίες για τις λειτουργούσες στην Ελλάδα 
ανώτατες, ανώτερες και κατώτερες σχολές  

Ενημερωτικό  --- 

19.Η έννοια της Ελένη Ι. Σταθά  Από την Επιλογή στίχων από τις τραγωδίες του Σοφοκλή, Επιμορφωτικό  *«αγαπάτε αλλήλους, αγαπάτε τους εχθρούς 
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αρετής εις τα δράματα 

του Σοφοκλέους 
σ.281-284 

πνευματική μας 
κληρονομιά  

όπου φαίνονται διάφορες αρετές των ηρώων του ημών» 
*«το πλήρωμα του χρόνου» 

*Γαλ. δ’ 14 («και τον πειρασμόν υμών εν τη 
σαρκί μου ουκ εξουθενήσατε ουδέ 

εξεπτύσατε, αλλά ως άγγελον θεού εδέξασθέ 
με, ως Χριστόν Ιησούν») 

20.Χαρούλα σ.285-
287 Η. Α.  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η εσωτερική πάλη ενός νεαρού κοριτσιού, όταν 
ανακαλύπτει πως η αυστηρότητα και οι αρχές, με 
τις οποίες την μεγάλωσαν, είναι τόσο αθεμελίωτες 

και ελαστικές! 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1σκ: μια κοπέλα χαιρετά από το 

παράθυρο του διαμερίσματός της, 
μια άλλη στην απέναντι 

πολυκατοικία 

Αγιογραφική θεμελίωση: ηθική βασισμένη 
στην πίστη και στη ζωντανή σχέση με το 

Θεό. Διαφορετικά καταντά νεκρός τύπος ή 
δημιουργεί ελαστικές συνειδήσεις 

21.Πώς θα κόψουμε το 
συνάχι  
σ.287 

--- Ιατρικά  Απλές συμβουλές για την έγκαιρη θεραπεία από το 
συνάχι Ιατρικό – Επιμορφωτικό  --- 

22.Ρομαίν Ρολλάν  
σ.288 Αννούλα Ράπτη Μορφές  Σύντομη βιογραφία του συγγραφέα και παράθεση 

τεσσάρων αποσπασμάτων από τα έργα του Επιμορφωτικό --- 
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9ο (63) Τεύχος – Νοέμβριος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Σήμερα, στην εποχή 

μας... σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι ραγδαίες εξελίξεις στην κοινωνία του σήμερα και η 
επιρροή τους στις σχέσεις γονιών-παιδιών 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

2.Είναι αλήθεια έτσι; 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Υπάρχουν όμως και άνθρωποι, που ακολουθούν αρχές και 
που δεν προκαλούν τόσο θόρυβο, τη ζωή τους, και είναι οι 

περισσότεροι και οι πιο ευτυχισμένοι 

Κοινωνικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
αρετή μένει κρυμμένη και 

δεν θορυβεί 

3.Γελοιογραφία και 
ευθυμογράφημα σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η έκθεση γελοιογραφιών και ευθυμογραφικών βιβλίων, 
που διοργάνωσε η Εταιρία Ελλήνων Ευθυμογράφων στον 

Παρνασσό 

Ενημερωτικό και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 
--- 

4.Αρκεί να το θελήση  
σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο κινηματογράφος και γενικά τα μέσα πολιτισμού στην 
Αμερική στην υπηρεσία κατά του τεντυμποϊσμού και της 

παιδικής εγκληματικότητος 

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

5.Για να ζηλεύωμε 
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

«... μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα από την 
προσπάθεια στη Δυτική Γερμανία, που δείχνει πόση 

σημασία αποδίδεται σ’ αυτή τη χώρα στο πρόβλημα της 
μορφώσεως..» 

Κοινωνικό  --- 

6.Και για τους μικρούς 
μαθητάς σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Δύο ιδέες που εφαρμόστηκαν στη Βρέμη και το Παρίσι 
αντίστοιχα, προκειμένου να γίνει η φοίτηση των μικρών 

παιδιών στο σχολείο, πιο ελκυστική. (βιβλιοθήκη με 
εκθέματα από το μουσείο της πόλης και ζωγραφιές στο 

προαύλιο με σκηνές από παιδικά παραμύθια) 

Παιδαγωγικό  --- 

7.Δεν ήρθε κανένας 
σ.290 Ν.Σ. Ποίηση  Η μάταιη προετοιμασία και αναμονή για την άφιξη των 

επισκεπτών Αλληγορικό  --- 

8.Είναι η ζωή δύσκολη; 
Σ.291-292 Αγλαΐα Μπίμπη Παπασπυροπούλου  Διάφορα άρθρα  Οι δυσκολίες της ζωής και οι ευκαιρίες για 

ανατροφοδότηση που προσφέρονται 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
χαρά και η λύπη, τα 

προβλήματα και τα βάρη, 
όλα δοσμένα από το Θεό για 

τη σωτηρία μας 

9.Το Αρκάδι σ.293-295 Ελένη Πετρίδη Χανιά  

Τόποι 
τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Αναφορά στη θυσία του Αρκαδίου και τις τελευταίες 
στιγμές των πολιορκημένων, μέσα από έγγραφα της 

εποχής. – Η προσφορά της Εκκλησίας και του μοναχισμού 
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του 1821 αλλά και στη 

σύγχρονη εποχή 

Ιστορικό - Επιμορφωτικό  
 

8σκ: όπλο, κανόνι, σημαία 
και φύλλα δάφνης 

διάσπαρτα στο κείμενο  
-ο τίτλος μέσα σε φλόγες 

και φύλλα δάφνης 

--- 

10.Ψίθυροι από το 
Αρκάδι (ολοκαύτωμα, 8 

Νοεμβρίου 1866)  
σ. 295-296 

Έλλη Λυκούρη 

Τόποι 
τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση μέσα στους χώρους του ηρωικού μοναστηριού 
και προβληματισμός για το τι σημαίνει η προσφορά και η 

θυσία του Αρκαδίου για τις επόμενες γενιές 

Ιστορικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

«... τους μελωδικούς 
εσπερινούς λουσμένους σε 

φως ιλαρό...» 

11.Μονόλογος σ.296 Ν. Σακκά  Ποίηση  --- --- --- 

12.Όταν η φλόγα 
χαμηλώση σ.297-298 Η.Σ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Δύο φίλες, στις κοινές τους διακοπές τσακώνονται λόγω 
αντιζηλίας και χωρίζουν. Καταφέρνουν να τα ξαναβρούν 

και να εδραιώσουν τη φιλία τους, μόνο όταν παραμερίζουν 
τον εγωισμό τους και ανταλλάσουν γράμματα συγνώμης 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια γυναίκα με την 
πλάτη γυρισμένη, γράφει 
κάτι πάνω σ’ ένα τραπέζι 
και κοιτάζει την πόλη έξω 
από το ανοιχτό παράθυρο   

Αγιογραφική θεμελίωση: 
ταπείνωση και συγγνώμη 
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13.Μια ματιά στον 
Καβάφη σ.299-301 Ν. Δ. Λοΐζος  Ποίηση  

Ανάλυση 4 ποιημάτων του Καβάφη, (Θερμοπύλες, 
Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον, Η Πόλις, Τείχη) τα οποία 
δείχνουν την πνευματική του αγωνία και την ελπίδα. 

Επιλογή από τα έργα του, τα οποία αντηχούν χριστιανικές 
αρχές  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

14.Η κόρη μου στο 
σχολείο της σ.301 Μια μητέρα Γύρω στο παιδί  Τα αισθήματα και οι προσδοκίες της μάνας, με την έναρξη 

της σχολικής ζωής του παιδιού 
Πνευματικού 

προβληματισμού 

«... Μικρά αθώα 
πλασματάκια που εκείνη τη 

στιγμή δεν ήξεραν τίποτα 
άλλο παρά μόνον ότι ο 

Χριστούλης τα βλέπει από 
ψηλά...» 

15. Η «εβδομάς της 
αποκαταστάσεως του 

αναπήρου» σ.302-303 
Μαρία Κυπραίου  Κοινωνική 

πρόνοια  
Οι εκδηλώσεις που έγιναν για τον εορτασμό της Εβδομάδος 

Αποκαταστάσεως του Αναπήρου 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
Πρόνοια 

 
3φ:-Μαθητής του 
μηχανουργείου 

εκπαιδεύεται στην τεχνική 
σχολή του Κ.Α.Π.Α.Ψ. 

-Μαθητής του 
ηλεκτρολογικού 

τμήματος... 
-Μια φάσις από τις 

αθλητικές εκδηλώσεις των 
αναπήρων... 

--- 

16.Η εποχή μας 
προχωρεί! – Το 

εκπαιδευτικό πρόβλημα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες  

σ.304-305 

Ε. Μορφοπούλου Διασκευή  

Κοινωνικά 
θέματα – 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Παρουσίαση των απόψεων και της κριτικής, του ανωτέρου 
υπαλλήλου του Αμερικανικού Υπουργείου Παιδείας, Sloan 
Wilson, σε μια μελέτη του, γύρω στο θέμα της Παιδείας και 

της επιδράσεως της πάνω στο μαθητή 

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

17.Συμβουλές στις 
μητέρες σ.305 Α.Ρ. Γύρω στο παιδί  Παιδαγωγικά  Παιδαγωγικό  --- 

18.Οδηγίες στις μητέρες 
σ.306-309 

Άννα Στελετάρη Διπλωματούχος 
Μαία Μαιευτηρίου «Μαρίκα Ηλιάδη» 

Ψυχολογία της 
γυναίκας 

Πρακτικές οδηγίες για τις νεαρές μητέρες, για το που 
μπορούν να απευθυνθούν για βοήθεια και τι να προσέξουν 

τον πρώτο καιρό μετά τη γέννα (θερμοκρασία, ντύσιμο, 
διατροφή, ύπνος) 

Ιατρο-παιδαγωγικό  
 

1φ: μια νεαρή μητέρα 
κρατάει αγκαλιά 

αντικριστά το μωρό της, σα 
να συνομιλούνε  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
ευθύνη της μάνας για την 

αγωγή που θα δώσει, που θα 
οδηγήσει ή θα εμποδίσει το 
παιδί να φτάσει στο δρόμο 

του Θεού 

19.Αγάπη σ.309 Α.Μ. Ποίηση  Το αίσθημα της αγάπης και πόσο φτωχή είναι η ζωή μας 
αν ζήσουμε χωρίς ποτέ να τη νιώσουμε Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η 

Αγάπη είναι δωρεά του Θεού 
20.Σιωπηλό μυστικό 

χιόνι σ.310-313 Νίκου Αττικού Απόδοσις  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η αρχή και τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας του 
μικρού Πωλ Ψυχιατρικό  --- 

21.Η Αδελφή του 
Νοσοκομείου – Η 

μεγάλη συμβολή της 
στην ανακούφισι των 
πονεμένων σ.313-315 

Π. Χαμπέρης  
 

Γράφτηκε... από ένα άρρωστο που 
χρόνια τώρα μένει ακίνητος από 
παραπληγία των κάτω άκρων και 
νοσηλεύεται μ’ όση θα μπορούσε 
μεγαλύτερη στοργή και αγάπη στο 

Κοινωνική 
πρόνοια  Η προσωπικότητα και η προσφορά της αδελφής νοσοκόμας Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής 

*«... Καλή Σαμαρείτιδα την 
λέγανε οι πρώτοι Χριστιανοί 

και τον τίτλο της διακόνισσας 
της απένειμαν...» 

 
*ανάπτυξη της παραβολής 

του Καλού Σαμαρείτη 



230 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Νοσοκομείο του Ελληνικού Ερ. 

Σταυρού. 
 

*«Δεύτε οι ευλογημένοι του 
Πατρός μου, κληρονομήσατε 

την Βασιλείαν των 
Ουρανών... ότι ασθενής ήμην 

και επεσκέψασθέ με» 

22.Ένας σύγχρονος 
φιλόσοφος σ.315 

Από την Revue Politique et 
Parlementaire Juillet 1959, p.89 Διάφορα άρθρα 

Οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Γαλλία για τα 100 χρόνια 
από τη γέννηση του Μπέργκσον και η επίδραση του στη 
νέα γενιά τις παραμονές του Α΄παγκοσμίου πολέμου, «... 
για ν’ αντιδράση στις υλιστικές και μηχανιστικές θεωρίες 

της εποχής του...»  

Ενημερωτικό – 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

23.Ο γιος μου, η κόρη 
μου κι εγώ σ.316 

Jeanne Café 
 

Το βιβλίο “Mon fils, ma fille et moi” 
του Δρ. Percheron  

Γύρω στο παιδί Παρουσίαση του βιβλίου του Δρ. Percheron για τις 
περιπτώσεις αγωγής που εξετάζει Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
άσκηση της μητέρας στην 

αυτογνωσία και την υπομονή 
μέσα από το έργο της αγωγής 

και της ανατροφής των 
παιδιών της 

24.Φροντίς για την 
ανύπανδρη μητέρα και 
το παιδί της σ.317-318 

Κ.Μ. 

Κοινωνικά 
θέματα – 

Κοινωνική 
Πρόνοια 

Το νομικό καθεστώς που ισχύει και τι πρέπει ν’ αλλάξει για 
την ανύπανδρη μητέρα και το παιδί της καθώς και για τον 

πατέρα του 

Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

25.Το μυστικό 
τραγούδι, που λει ο 

άνεμος σ.318 
Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  

Ο πόνος και ο κόπος, η ρίζα κάθε αγώνα και κάθε 
προκοπής του ανθρώπου. Σύντομο πέρασμα από τη σπορά, 
την ωρίμανση, το θερισμό, το άλεσμα, το ζύμωμα μέχρι να 

φτάσει το ψωμί στο τραπέζι και στην Αγία Τράπεζα 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: ο 
κόπος και ο πόνος πηγή 

κάθε καλού 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.319-320 
Αναγνώστριες Μ.Ν. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Η αγωνία της Νίνας για τα χρόνια που περνούν και για το 
τι θα κάνει στη ζωή της μια και τη βαραίνει μια έλλειψη 

σιγουριάς 
Ψυχολογία της γυναίκας --- 

27. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.319-320 
Αναγνώστριες Ρ.Γ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

«... οι γονείς μου συνεχώς με αναγκάζουν να κάνω ό,τι 
εκείνοι θέλουν, με την εξήγηση ότι είναι για το καλό μου... 
Το ξέρω πως έχουν δίκηο, αλλά θέλω κι εγώ να δοκιμάσω 

τα φτερά μου... μόλις παίρνω την απόφασι να κάνω 
επιτέλους του κεφαλιού μου, δεν μπορώ, γιατί φοβάμαι 
μην τους λυπήσω και σκέπτομαι το τίμα τον πατέρα σου 
και τη μητέρα σου... Αισθάνομαι τόσο δεμένη που είναι 

μαρτύριο...» 

Παιδαγωγικό  «...Τίμα τον πατέρα σου και 
τη μητέρα σου...» 

28. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.319-320 
Αναγνώστρια Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

«... μόλις μπόρεσαν να πετάξουν άρχισαν τη δική τους ζωή 
κι ούτε πια με υπολογίζουν... Έθρεψα τα παιδιά μου για να 

τροφοδοτούν ξένες χώρες, ξένες οικογένειες. Κλαίω μέρα 
νύχτα και ξέρω πως πάει, τα παιδιά μου χάθηκαν πια ια 
μένα, ποτέ δεν θα ξαναγυρίσουν, η αγάπη τους θα είναι 

ένα τυπικό καθήκον... είναι ευτυχισμένα αλλά τι μ’ αυτό; 
Είναι μακρυά μου,... αξίζει τον κόπο μια ζωή θυσιών χωρίς 

ελπίδα ανταποδόσεως;» 

Ψυχολογία της γυναίκας 

Αγιογραφική θεμελίωση: «... 
η μεγαλύτερη αγάπη δεν 

είναι αυτή που μπαίνει πριν 
από τα δικαιώματα, που 
ξεχνάει τον εαυτό της και 
που ζη για το αγαπώμενο 

πρόσωπο;» 

29. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.319-320 
 «Μια τακτική αναγνώστρια» Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

«... Εμπιστεύομαι την μικρή μου σε μια γυναίκα επί 
μισθώ. Νοιώθω όμως ένοχη γι’ αυτήν την εγκατάλειψι και 
θέλωντας να εξιλεωθώ δεν το αφήνω ούτε στιγμή από την 

ώρα που θα βρεθώ στο σπίτι. Έχω όμως παράλληλα 

Κοινωνικά θέματα  --- 
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αρνηθή τα πάντα. ασχολούμαι το ελάχιστον δυνατόν με τον 

άνδρα μου και σχεδόν καθόλου με τον εαυτό μου... τα 
νεύρα μου τσακίζουν. Οι δυνάμεις μου μ’ 

εγκαταλείπουν...» 
*«... τίποτα δεν πήρα από το πατρικό μου και κατά 

συνέπειαν λίγα θα μπορώ από ηθικής πλευράς να δώσω 
στο παιδί μου σας παρακαλώ υποβοηθήσατέ με... 

συνιστώντας μου κανένα σχετικό βιβλίο το οποίον θα 
ακολουθήσω μέχρι ένα σημείον.» 

30.ΣΚΕΨΕΙΣ σ.320 Η.Α. Σκέψεις  

1. Η εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού 
2.Ο Θεός από τα λάθη μας βγάζει καλό 

3.Ολιγοπιστία, απιστία 
4Η αγωνία από την έλλειψη πίστης και εμπιστοσύνης στην 

πείρα! 
5.Η υπερευαισθησία καταλήγει αχαριστία, για τις τόσες 

άλλες δωρεές! 
6.Τα «γιατί» δεν οικοδομούν την πίστη. 

7.Οι δοκιμασίες ως ευκαιρία ανανέωσης της πίστης  
8.Πίστη για το ξεπέρασμα όλων των δυσκολιών και γαλήνη 

με την πλήρη εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού, για 
κάθε λεπτομέρεια της ζωή μας 

Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
πίστη και απόλυτη 

εμπιστοσύνη στην Πρόνοια 
του Θεού για μας, σε κάθε 
λεπτομέρεια της ζωής μας 
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10ο (64) Τεύχος – Δεκέμβριος 1959 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Αυτό που έφερε ο 

Χριστός  
σ.321 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η αγάπη που έφερε ο Χριστός στη γη είναι η μόνη και βασική 
προϋπόθεση για την αρμονική συμβίωση των λαών Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Ο κόσμος αλλάζει 
πολύ γρήγορα σ.321 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Οι ραγδαίες αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και η στάση του 

ανθρώπου απέναντι σ’ αυτές 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού --- 

3.«Η Εκκλησία των 
μαρτύρων» σ.321 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Παρουσίαση βιβλίου της Αδελφότητος Θεολόγων η «Ζωή», με 
τίτλο «Η Εκκλησία των μαρτύρων» που αναφέρεται στην πρώτη 

χριστιανική εκκλησία των κατακομβών  
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Μήπως δεν έχουν 
σχέσι; σ.322 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Κριτική για την κακή υπηρεσία που προσφέρουν στον πολιτισμό 

το ραδιόφωνο, το θέατρο, ο κινηματογράφος  
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

5.Από το έργο του 
Γαλλικού Ινστιτούτου 

Αθηνών  
σ.322 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το έργο του Γαλλικού Ινστιτούτου στη χώρα μας, με τη 
λειτουργία τριών κέντρων επιστημονικών μελετών, που ίδρυσε 

και ενσωμάτωσε στη δραστηριότητα του 
Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

6.ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
σ.322 Άννα Κωστάκου  Ποίηση  Η γέννηση του Θεανθρώπου και η αναγέννηση του ανθρώπου  

Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: ένα κερί που καίει  
Αγιογραφική θεμελίωση  

7.Έρχονται 
Χριστούγεννα σ.323-

324 

(Από ένα 
ημερολόγιο) Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις και εμπειρίες από την πνευματική ζωή, την πίστη, τα 
Χριστούγεννα... 

 
Σκιαγραφία της πνευματικής ζωής  

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

 
2σκ: ένα αστέρι κι ένα 
χριστουγεννιάτικο κερί 

Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Ο γέρος σ.325-326 Ρ.Α. Λογοτεχνία – 
Διηγήματα  

Η ιστορία ενός γέρου που τον κακολογούσαν για τσιγκούνη και 
άσπλαχνο, αλλά τελικά αποδείχτηκε ότι ζούσε το δικό του δράμα 
και ήταν παρεξηγημένος και αδικημένος από τους ανθρώπους 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

 
1σκ: ένας ηλικιωμένος κλεισμένος 
μέσα σ’ ένα άδειο δωμάτιο με ένα 

κλειστό παράθυρο, κάθεται 
περίλυπος μπροστά σ’ ένα 

τραπέζι-πάγκο, και πίσω του 
υπάρχουν άδεια ράφια 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αδικία και το κακό που 

προξενεί η κατάκριση) 

9. --- σ.326 Mme Rolaud Σκέψεις σοφών  Η σημασία των αρχών στη ζωή  Διδακτικό  --- 

10. --- σ.326 Lanzo Del Vasio  Σκέψεις σοφών  Η επιθετική διάθεση γεννά επιθετική αντίδραση Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(μάχαιρα έδωσες, μάχαιρα θα 
λάβεις) 

11.«Ουκ ην τόπος εν 
τω καταλύματι» σ.327-

328 

Λ. Ζιρώντ  
Απόδοση:  

Ελ. Μ. 

Αποσπάσματα 
βιβλίων 

  
(Από το βιβλίο του 

Λ. Ζιρώντ: 
Αναζητώντας τον 
Κύριον-Ιούνιος 

1958) 

Το κατάλυμα της καρδιάς μας για να γεννηθεί ο Χριστός – 
Πνευματική ζωή  

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

 
1σκ: ο Ιωσήφ και η Παναγία, 
καθισμένη σ’ ένα γαϊδουράκι, 

συνομιλούν με κάποιον, έξω από 
τα τείχη της πόλεως  

*«Ουκ ην τόπος εν τω 
καταλύματι» 

 
*«Ιδού έστηκα επί την θύραν 

και κρούω˙ εάν τις ακούση της 
φωνής μου και ανοίξη την 

θύραν, και εισελεύσομαι προς 
αυτόν και δειπνήσω μετ’ αυτού 

και αυτός μετ’ εμού.» 
(Αποκ.γ΄20) 

12.Τρυφερότης σ.329- F. Girond Ψυχολογία της Η εκδήλωση τρυφερότητας από τους άνδρες και τις γυναίκες και Ψυχολογία  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
330 Γυναίκας – 

Γυναικεία θέματα 
τι αυτό σημαίνει για το κάθε φύλο! 

13.Αρραβώνες σ.330 Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  Φιλί και αίμα, κατάθεση στον Πόνο για να στεριώσει η αγάπη, ο 
γάμος 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής --- 

14.Η μαγεία της 
φλόγας σ.331-332 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Διάφορα άρθρα – 
Πνευματική ζωή 

Η φλόγα των κεριών και η φλόγα της ψυχής, της Πίστης, της 
προσφοράς και της Γεννήσεως του Θεανθρώπου 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: ένα αναμμένο κερί, πάνω 
στο οποίο είναι σκαλισμένο ένα 

αγγελάκι που προσεύχεται 

--- 

15.Προσευχή για τα 
Χριστούγεννα σ.332 

(Διασκευή)  
 

R. Cushman 
Ποίηση  Η πνευματική πείνα και το πνευματικό σκοτάδι στην καρδιά που 

δεν έγινε φάτνη 

Πνευματικής οικοδομής 
Πίνακας ζωγραφικής: η Παναγία 
με το βρέφος στην αγκαλιά, που 
λά-μπουν και τρεις βοσκοί που 

κοιτάζουν εκστατι-κοί και 
βρίσκονται στη σκοτεινή πλευρά 

του πίν 
1σκ: ένα αγγελάκι από 

χειροτεχνία  

--- 

16.Το παιδικό πείσμα  
σ.333-335 Tr. Pfisterer  Γύρω στο παιδί 

Φυσιολογικό & νοσηρό πείσμα/Η εμφάνησις του π ως έκφρασις 
της παιδι-κής θελήσεως/Πρέπει να πνίγουμε τη θέλησι του 

παιδιού;/Το συ-χνό π μπορεί να είναι συνέπεια κακής μετα-
χειρίσεως/Π & ισχυρο γνωμοσύνη, συνέπεια διαταραχής των 

σχέσε ων μεταξύ παιδιού και περιβάλλοντος/Πρέπει να 
επιβάλλωμε τη θέ λησί μας;/Ένα πει-σματάρικο παιδί είναι ένα 
παιδί που υποφέ-ρει/Γιατί στόχος του πείσματος είναι συνήθως 

η μητέρα; 

Παιδαγωγικό – Ψυχολογία  --- 

17.Η φωνή του 
προσώπου σ.335 Έλλη Λυκούρη  Διάφορα άρθρα  

Τα βιώματα και πνευματικός αγώνας, με την ωριμότητα και την 
ωραιότητα τους ζωγραφίζονται στα πρόσωπα των ανθρώπων και 

αντανακλούνται στον κόσμο γύρω τους 
Πνευματικής οικοδομής  «μιμνήσκεσθε ότι χους εστέ» 

18.Μια ιστορία  
σ.336-337 Χαρά Κρίσπου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία της Έρημης που καταφεύγει στο δάσος περίλυπη. Εκεί 
την συναντά το βασιλό πουλο, απ’ την παρα-δεισένια χώρα, την 
ονομάζει Αγαπημένη και την παίρνει μαζί του για τη χώρα του  

Αλληγορικό  
 

1φ: οι κορμοί δέντρων μέσα σ’ ένα 
δάσος 

--- 

19.Από την 
καλλιτεχνική μας 

κίνησι σ.337 
Κ.  

Από την 
καλλιτεχνική μας 

κίνησι  

Η έκθεση στη μεγάλη αίθουσα του Παρνασσού, που φιλοξένησε 
έργα του Καθηγητού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κ. 

Ανδρέα Γεωργιάδη 

Ενημερωτικό – Πατριωτικό 
  

1φ: πίνακας ζωγραφικής με τον 
τίτλο «Φίλημα» 

--- 

20.Η Μελένια σ.338-
339 

Κωστούλα 
Μητροπούλου  

Λογοτεχνία - 
Διήγημα 

Η ζωή μιας μικρής, που μεγαλώνει στα χρόνια του πολέμου και 
που την ωριμάζουν με γοργούς ρυθμούς 

Διδακτικό  
 

1σκ: Μία μαθήτρια έχει μπροστά 
της ανοιχτό ένα βιβλίο και 

κοιτάζει μπροστά της σκεφτική  

--- 

21.Ποίηση και ζωή  
σ.339 Γιαπωνέζος ποιητής  Ποίηση  Οι τυφλοί βλέπουν με σα από τα μάτια αυ-τών που τους αγαπούν  Διδακτικό  --- 

22.Ποίηση και ζωή  
σ.339 Από ένα ημερολόγιο  Ποίηση  Οι τυφλοί βλέπουν μέσα από τα μάτια αυτών που τους αγαπούν  Διδακτικό  --- 

23.Γιώρταζε κι’ αυτό 
σ.340-342 

Βάσω 
Αθανασοπούλου  

Λογοτεχνία –
Διήγημα  

Ένα ατύχημα στο σπίτι κατά το στολισμό του δένδρου, προκαλεί 
τον πρόωρο τοκετό αλλά και μια βραδιά αγωνίας και μοναξιάς 

Διδακτικό 
  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Διασκευή  στο νεαρό πατέρα 3σκ: ένα αγγελάκι πετάει 

παίζοντας άρπα, χιονισμένα 
δέντρα και καμπαναριό, ένα 

κλαδί από στολισμένο έλατο με 
μπάλες και κερί αναμμένο  

24.Όταν ένα παιδί 
χωρίζεται από το σπίτι 

του σ.343-344 
G. Armando  Γύρω στο παιδί  Οι συνέπειες στην ψυχοσωματική υγεία του παιδιού εξαιτίας του 

χωρισμού του από τους γονείς του Ιατροπαιδαγωγικό  --- 

25.Μην χάνωμε τις 
ευκαιρίες σ.344 Κ.Χ. Γύρω στο παιδί  Η εμπιστοσύνη που χτίζεται μεταξύ παιδιών και γονιών από τις 

μικρές ευκαιρίες της καθημερινής ζωής Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(Η αλήθεια της ζωής μας 

λάμπει περισσότερο από τα 
υποκριτικά μας λόγια)  

26.Σιωπηλό Μυστικό 
Χιόνι σ.345-348 

Conrad Aiken  
Μετάφρ: Νικ. 

Αττικού  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η σταδιακή επιδείνωση της κατάστασης του Πωλ, που ανησυχεί 
υπερβολικά τους γονείς του και τελικά οδηγεί στη διάγνωση του 
γιατρού, η οποία σηματοδοτεί και το οριστικό κλείσιμο του Πωλ 

στον κόσμο του χιονιού, στον κόσμο της αρρώστιας του 

Ψυχιατρικό  --- 

27.Ινδικό Παραμύθι 
σ.348 --- Διάφορα άρθρα – 

Πνευματική ζωή 
Ο εγωισμός που κλείνει πόρτες και η ταπείνωση που αποχτιέται 

με την τριβή και την πείρα της ζωής 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

28.Η συμβολή του 
Μέντελσον στην 

προβολή του έργου του 
Μπαχ  

σ.349-350 

Απ. Λ. Βαλλήνδρας  Μορφές  
Με αφορμή τον εορτασμό των 150 χρόνων από τη γέννηση του 
Μέντελσον, αναφορά στη ζωή και το ‘έργο του και κυρίως στη 

συμβολή του για την ευρεία διάδοση του έργου του Μπαχ 
Καλλιτεχνικό – Επιμορφωτικό  --- 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.350-351 
Αναγνώστριες Σ.Σ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Τα παράπονα και ο πόνος μιας κόρης για την τσιγκουνιά του 
πατέρα της και την κακή του συμπεριφορά απέναντι στη μητέρα 

της 

Κοινωνικά θέματα – 
ενδοοικογενειακές σχέσεις  --- 

30. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.350-351 

Αναγνώστριες  
Ανώριμη  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; --- Θέματα γάμου και προετοιμασίας 

γι’ αυτόν  --- 

31. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.350-351 

Αναγνώστριες 
---  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Η ευκολοπιστία μιας νεαρής κοπέλας για στα αγαθά αισθήματα 
των άλλων και οι συχνές απογοητεύσεις της και ενθουσιασμοί της 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  --- 

32.Περιεχόμενα  
του τόμου 1959 

σ.350-351  
Περιεχόμενα  

  
 

 

  



235 
 

1ο (36) Τεύχος – Ιανουάριος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Προτωχρο-νιάτικο  

σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι ευχές για καλή χρονιά & οι αλλαγές που πρέπει 
πρώτα να ξεκινήσουν απ’ τον εαυτό μας 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Καιρός ν’ αξιοποιηθούν 
σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η ύφεσης που άρχισε & στηρίζεται στο φόβο των 
τρομερών όπλων & η πραγματική ειρή-νη της 

καρδιάς, που γεννά ειρηνικούς αν-θρ. & κοινωνίες 
από-καθιστώντας τις αξίες 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η εντός ημών ειρήνη) 

3.Η σωστή τοποθέτησις 
σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για τον  προ-βληματισμό για το ‘αυ τόματο 
διαζύγιο’ όπως εκτίθεται στο νέο περι οδικό 

‘Συζήτησις’. Χαι ρετισμός της νέας έκδ. 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(άρνηση της διάλυσης του γάμου 

και μάλιστα τόσο εύκολα) 

4.Ένα βιβλίο για τα 
κορίτσια  

σ.1-2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Βιβλιοπαρουσίαση, βιβλιοκριτική: ‘Το κορίτσι 
μπροστά στη ζωή’ της δίδος Σταμα-τίας Δ. 

Μαστρογιαννο-πούλου, εκδ. αδελφότητ. ‘Ευσέβεια’ 

Ενημερωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Ποιμαντική 

ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ανάπτυξη του θέματος του 

βιβλίου με βάση τις χριστιανικές 
αρχές) 

5.Παιδική λογοτεχνία σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η εκδοτική άνθιση του παιδικού βιβλίου. Ενημέρωση 
για το τι γίνεται στο εξωτερικό. Οι βελτιώσεις στον 

Ελλ. Χώρο 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το παιδικό βιβλίο για την 

καλλιέργεια των χριστιανικών 
αρετών και αρχών) 

6.Η συνεταιριστική μας 
ανθολογία σ.2  Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καλλιέργεια στα παιδιά των 
αρχών της ενότητας και της 

συνεργασίας) 

7.Για τα καθυστερημένα 
παιδιά  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Άρθρο στο περιοδικό ‘Ελληνοχριστιανική αγωγή’ της 
παιδαγωγού Β. Παναγιωτοπούλου Παπαβασιλείου. Τα 
θέματα που θίγει, η ενημέρωση και οι προτάσεις που 

κάνει 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(διακονία του πάσχοντα) 

8.Η εικών της Γεννήσεως 
του Χριστού  

σ.3-7 

Leonid Ouspensky 
Ρώσσος Καθηγητής της 

εικονογραφίας και 
εικονολογίας στο Παρίσι  

Μτφρ.: Κων. Γ. 
Ξυνοπούλου 

Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία, η ερμηνεία και η Θεολογία της εικόνας 
της Γεννήσεως  

 
(Πληθώρα Βιβλικών και Πατερικών παραθεμάτων ή 

παραφράσεις των λόγων των Πατέρων) 

Επιμορφωτικό – Θεολογικό – 
Ερμηνευτικό – Δογματικό  

 
1φ: ένα ψηφιδωτό της Γέννησης  

‘εφανερώθη τοις εν σκότει και 
σκιά θανάτου καθημένοις’ 

 
‘Ήλιος της Δικαιοσύνης’ 

 
‘ο Άρτος του ουρανού’ 

 
‘Ήττηνται της φύσεως οι όροι’ 

 
‘συνετήρει εν τη καρδία αυτής’ 

9.Επτά μέρες μετά τα 
Χριστούγεννα σ.7 Κάλλη Νικηφόρου Διάφορα άρθρα  

Η πνευματική ανανέωση που προσφέρει η εορτή των 
Χριστουγέννων και το καινούργιο ξεκίνημα στη ζωή 

με την έναρξη του νέου χρόνου, επτά ημέρες μετά. Η 
σημασία του ‘βάζω αρχή’ στη ζωή 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
(ανακαινίζουσα πίστη) 

10.Το παιδί και ο ψυχικός 
του κόσμος σ.8-10 Μ. Κωτσοπούλου  Γύρω στο παιδί  Η ψυχική εξέλιξη του παιδιού   Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

11.Οι δυο μας σ.11-12 Ηρώ Στεφάνου  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ο ένας σύζυγος φέ-ρετε στη γυναίκα του σαν ίσος 
προς ίσο και μοιράζονται τα πάντα. Ο άλλος κρατά 
από-στάσεις και τον συμ-βουλεύει να κάνει το ίδιο, 
διαταράσσοντας όμως έτσι την οικογε-νειακή τους 

γαλήνη, μέχρι που συνειδητο-ποιούν την κατάσταση 

Διδακτικό  
 

1φ: δύο γλάροι που πετούν 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
ενότητα του ζεύγους  
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12.Ένα Ελληνικό Ίδρυμα 

στο Παρίσι  
σ.13 

Α.Ρ. 
Κοινωνικά θέματα 

– Κοινωνική 
πρόνοια  

Το Ελληνικό Γηροκομείο Παρισίων που ιδρύθηκε και 
λειτουργεί υπό του Θεοφιλεστάτου Ρηγίου – 

Ξενάγηση στους χώρους του 

Κοινωνική πρόνοια  
 

1φ: εξωτερική άποψη του κτιρίου 
Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Το γιοφύρι σ.14-15 Όλγα Κατούφα 
Χριστίδου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η εσωτερική-συνειδησιακή πάλη, του λεβέντη θείου, 
όταν τον καιρό της κατοχής, πρέπει να υπακούσει σε 

εντολή και να ανατινάξει ένα τραίνο, σκοτώνοντας 
πλήθος εχθρών και αιχμαλώτων. 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

 
1σκ: ένας αρματωμένος άντρας κι 
ένα παιδί δίπλα του που τον κρατά 

με το χέρι του, κοιτάζουν ένα 
γεφύρι, πάνω απ΄ το οποίο περνάει 

ένα τραίνο  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ου φονεύσεις και η καταπάτηση 

του σε καιρό πολέμου) 

14.Καινούργιος χρόνος – 
Καινούργια βήματα –  

Το Χρέος 
σ.16-17 (σαλόνι) 

Νίκος Β. Τυπάλδος  Ποίηση  Το χρέος του χριστιανού για την απάλειψη της 
φτώχειας, του πόνου, του μίσους, του πολέμου  

Πνευματικής οικοδομής  
 

6φ: με τοπία από τη φύση: 
καταρράκτες, θάλασσα, βράχια, 
βουνά γκρεμούς και λουλούδια 

Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Ψυχική υγιεινή στο 
σχολείο  
σ.18-19 

H. Graham  Γύρω στο παιδί  Η σημασία του όρου, η σπουδαιότητα της για τη 
σχολική ζωή αλλά και την εξέλιξη των παιδιών Ιατρικό – Ψυχο-παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η γνήσια χριστιανική αγάπη και 
η προληπτική και θεραπευτική 

της δύναμη) 

16.Απ’ το ημερολόγιο του 
διαβόλου σ.19 

Διά την αντιγραφήν: Ιω. 
Μενούνος  Λογοτεχνία  

Καταγραφή των γεγονότων της Γεννήσεως στο 
ημερολόγιο του Διαβόλου καθώς και στο τι γίνεται εν 
έτει 1959 με τους χριστιανούς και τον αγώνα τους – 

δοσμένα με τρόπο χιουμοριστικό και ειρωνικό  

Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: αναφορά 
στα Βιβλικά γεγονότα  

 
«τον αγώνα τον καλόν ηγώνισμαι» 

 
«... επί γης ειρήνη και εν 

ανθρώποις ευδοκία» 

17.Λούϊς Κάρρολλ – Ο 
δημιουργός του 

παραμυθιού: Η Αλίκη στη 
χώρα των θαυμάτων σ.20-

21 

Διασκευή: Αμαλία Ρήκα  Μορφές  Σύντομη βιογραφία του Κ.Λ. 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: ένα κοριτσάκι στέκεται 
μπροστά σ’ ένα δέντρο και 
συνομιλεί με κάτι τεράστια 

λουλούδια 

--- 

18.Τα δώρα της 
Πρωτοχρονιάς σ.21 

Κωστής Παλαμάς  
(31 Δεκ. 1883)  

Ποίηση  
(από «Τα 

Τραγούδια της 
Πατρίδος μου») 

Ο ποιητής ρωτά την πατρίδα του τι δώρα θέλει κι 
εκείνη ζητά την παλικαριά του και τη θυσία του για 
να αποκτήσει πάλι τα πα λιά δοξασμένα εδάφη της, 
που τώρα τα χαί-ρονται και τα ‘φυλάνε’ οι ξένοι, οι 

εχθροί 

Διδακτικό – Πατριωτικό  --- 

19.Η μάχη της λέπρας 
σ.22-24 R. Follerau 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Εισήγηση του R.F. στην Ακαδημία των ηθικών και 
πολιτικών επιστημών στη σύνοδο της 6ης Οκτωβρίου 

1958, που απεικονίζει τις εμπειρίες του με τους 
λεπρούς 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία των ασθενών) 

20.Κάτι που σας 
ενδιαφέρει μικρές μου 

φίλες  
σ.24-26 

Μάνα Κατερίνα  Γύρω στο παιδί  

Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική. Ανάλυση και 
σχολιασμός των κεφαλαίων του καινούριου βιβλίου: 
Συ κι ο εαυτός σου, Συ κι οι άλλοι, Συ και το μέλλον, 

Συ κι ο Θεός 

Ενημερωτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία – Πνευματικής 

οικοδομής 
 

1φ: το εξώφυλλο του βιβλίου: Το 
κορίτσι μπροστά στη ζωή, όπου ένα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
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κορίτσι με μαθητική ποδιά, 

χαμογελά 

21.Από την καλλιτεχνική 
κίνησι  
σ.26 

--- 
Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Εικαστικά  

Έκθεση ζωγραφικής της δίδος Μ. Άνθη 

Ενημερωτικό  
 

1φ: το έργο της Μ.Α. 
Παλαιοκαστρίτσα 

--- 

22.Ο τελευταίος που 
τιμήθηκε σ.27-29 

Octavus Roy Cohen 
Μεταφρ.:  

Ν.Θ. Ρακτιβάν 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

(Αφήγησις) 

Η εξάσκηση της ιατρικής με αγάπη ήταν η ειδοποιός 
διαφορά μεταξύ του παλαιού και του νέου γιατρού. 
Όταν το κατάλαβε ο νέος απέδωσε το βραβείο που 

του έδωσε η πόλη του στον απερχόμενο γιατρό τους, 
που ήταν πάντα δίπλα τους 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1σκ:ένας γέρος με καπέλο και 

μπαστούνι, μαζί μ’ έναν μεσήλικα 
μπροστά σε μια πόρτα μισάνοιχτη, 

με την επιγραφή: Joseph H. 
Walton MD 

Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Η θέσις της μουσικής 
στην αγωγή  

σ.29-30 
Β. Αρμονικός  

Προβλήματα 
πνευματικής 

καλλιέργειας – 
Διάφορα άρθρα  

Ο παιδαγωγικός ρόλος της μουσικής. Πότε 
εκπληρώνεται και πότε αποτυγχάνει. Οι κίνδυνοι 

Πνευματικού προβληματισμού – 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καταξίωση του μουσικού ταλέντο 

μόνο όταν προσφέρεται στους 
άλλους και δεν καλλιεργεί 

εγωκεντρικές προσωπικότητες) 

24.Συναυλία προς τιμήν 
του Andrés Segovia  

σ.30 
Β. Αρμονικός  Καλλιτεχνική 

κίνηση – Μουσική  

Η συναυλία του κ. Φάμπα, καθηγητού της Σχολής 
Κιθάρας του Εθνικού Ωδείου, αφιερωμένη στα 50 

χρόνια του Andrés Segovia 

Ενημερωτικό – Καλλιτεχνική 
κίνησις – Διδακτικό  

 
1φ:ο ηλικιωμένος μουσι κός με 

την κιθάρα του 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πνεύμα μαθητείας, αλληλεγγύης 

και συναδέλφωσης για την 
μουσική παιδαγωγία) 

25.Η μικρή ραχιτική  
σ.31 Α.Κ. Διάφορα άρθρα  

Η φιλία με τη μικρή Ιωάννα, με το εμφανές 
πρόβλημα, αλλά την έντονη προσωπικότη-τα, που 

δεν χρειαζό-ταν υποστηρικτές & οί κτο, παλεύοντας 
ως ι-σάξια με τα παιδιά 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό  --- 

26.Φέτος  
σ.31 Α. Κωστάκου Ποίηση  Η αναζήτηση και η εύρεση του Θεού ως το καλύτερο 

δώρο που ζητείται και δίνεται Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.32 

Αναγνώστες 
Α.Λ.  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Η ηλικιωμένη μητέρα της δεν εννοεί να καταλάβει ότι 
δεν πρέπει να δέχεται τους ασθενείς του ιατρού 

συζύγου της, γιατί δεν δημιουργεί καλές εντυπώσεις 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη και σεβασμός στους 
ηλικιωμένους γονείς & στα 

ανάγκες τους – να φέρεσθε στους 
άλλους όπως θέλετε να φερθούν 

εκείνοι σε σας) 

28.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.32 

Αναγνώστες  
Συνδρομήτρια Ε.Π. 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μια 28χρονη ορφανή εργαζόμενη γνώρισε νέο που 
συμπαθεί και εκτιμά, ο οποίος θέλει να την 

παντρευτεί, αλλά εκείνη διστάζει γιατί είναι 3 χρόνια 
μικρότερός της 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(βασικό θεμέλιο του γάμου η 

κοινή πίστη και οι  πνευματικές 
και χριστιανικές αρχές των 

συζύγων ) 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.32 
Αναγνώστες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Αναγνώστρια νοιώθει αφάνταστη μελαγχολία, δεν 
βρίσκει πια τίποτα άξιο για να ζήσει, της φαίνεται ότι 

δεν πιστεύει σε τίποτα και όλα της φαίνονται 
αβέβαια. Κλαίει για την πίστη που έχασε, για τη χαρά 
που δεν ένοιωσε ποτέ, για τον αγώνα που της φαίνεται 

μάταιος 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία – Πνευματικής 

οικοδομής   

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ξεπέρασμα της μελαγχολίας με 

την εκδήλωση και προσφορά 
αγάπης στους άλλους, ώστε να 

βγούμε από τον εαυτό μας και τα 
προβλήματά του) 
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2ο (66) Τεύχος – Φεβρουάριος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Από την Πίνδο στον 
κάμπο  
σ.33 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο στο κύριο άρθρο της ‘Συζήτησις’ για την 
πνευματική χαλάρωση και κάμψη που επήλθε με το 

πέρας του πολέμου και της απειλής του και οι κίνδυνοι 
που κρύβει 

Πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 
(πνευματικός αγώνας) 

2.«Ιστορία της 
Κοινωνικής Πρόνοιας 

της Νεωτέρας Ελλάδος»  
σ.33 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η έκδοση του ομώνυμου βιβλίου του Ι. Μαστρογιάννη, 
Τμηματάρχου Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας και σχολιασμός 

για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της κ.πρ. στην 
Ελλάδα 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Μια θαυμάσια 
έκκλησις  
σ.33-34 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την έκκλη-ση του Μητρ. Μυτιλή-νης στους 
πλούσιους του νησιού να φιλοξε-νήσουν κατά το διά-

στημα των εορτών από ένα φτωχό παιδάκι 
Διδακτικό – Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Από το δελτίο των 
εφόρων και αρχηγών 

«Οδηγών»  
σ.34 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την προσθήκη στο Δελτίο των Οδηγών, την 
ανάγνωση και ερμηνεία μιας περικοπής του Ευαγγελίου 

στις μικρότερες οδηγούς 

Ενημερωτικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(μελέτη των Γραφών και η ωφέλεια 

που προκύπτει ) 

5.Pierre Dufoyer  
σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Αναγγελία του θανάτου του σπουδαίου Βέλγου συγγραφέα 
και κοινωνικού εργάτη, ιδρυτή και διευθυντή δύο μεγάλων 

Κέντρων για την οικογένεια στο Βέλγιο. Η μορφή και το 
έργο του  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό – Βιογραφία  Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Ένα παιδί γυρεύει το 
φεγγάρι  

σ.34 
Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  Η σημασία της αναμονής και της υπομονής Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

(υπομονή) 

7.Πιο κοντά στον 
άρρωστο σ.35-37 Δ. Ε. Χαροκόπος  Κοινωνική 

πρόνοια  
Τα χαρακτηριστικά της σωστής, χριστιανικής προσέγγισης 

και συμπαράστασης του αρρώστου Κοινωνικά θέματα – Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη, ενδιαφέρον, ταπείνωση, 
σεβασμό, συμπόνια, υπομονή, 

ευσπλαχνία, διάκρι-ση, ευγένεια, 
εγκάρδια) 

‘...φωνάζει σαν τον παραλυτικό του 
Ευαγγελίου, Άνθρωπον δεν έχω να 

με βοηθήση...’ 
‘...Είναι όπως ο Δαβίδ μπροστά στο 

Γολιάθ...’ 

8.Μια δεύτερη Άνοιξη  
σ.38-40 Μαρία Ζαχαρίου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ζωή μιας γυναίκας στο νησί, που περιμέ-νει τον άντρα 
της από το μέτωπο. Οι αναμνή σεις από τα παιδικά της, η 

ορφάνια, ο γά-μος, ο χαμός του παι-διού της & τώρα η 
μο-ναξιά της, μέχρι που παίρνει νέα επιστρο-φής & με την 

απελευ-θέρωση όλα αλλάζουν 

Διδακτικό 
Αγιογραφική θεμελίωση 

(υπομονή και ελπίδα στα βάσανα 
της ζωής) 

9.Για την 
εργασιοθεραπεία σ.40 

Λίνα Σπύρου  
Παν. Ν.Υ.) 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Ενημέρωση για το επάγγελμα του εργα-σιοθεραπευτή. Οι 
στο-χοι της δουλειάς, τα μέσα και τα προσόντα που 

απαιτούνται 

Ενημερωτικό – Επαγγελματικός 
προσανατολισμός  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(επάγγελμα με στόχο τη διακονία 

του πλησίον, του ασθενή) 

10.Η σύγχρονη 
οικογένεια Α΄ 

σ.41-43 

Mme Verine “La 
Famille Nouvelle” 

Διασκευή: Ι.Κ. 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Παραδείγματα, όχι λό για/Η ηθική ζωή δεν είναι 
μπαμπούλας αλ-λά παράγων ευτυχίας /Γιατί οι γονείς δεν 

θέ λουν να μάθουν ν’αγα πούν;/ Η ενότητα/ Ας ζητάμε 
πειθαρχία & σεβασμό, ας χαρίζου-με κατανόησι!/Οι σω-
ματικές δυνατότητες του παιδιού μας/ Συν εργάται κι όχι 
ανταγω νισταί της οικογ/Συμ-βάλλουμε στην ευτυχί α των 

Ποιμαντική ψυχολογία – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια οικογένεια με τρία παιδιά 
προγευματίζουν γύρω από ένα μεγάλο 

τραπέζι 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(οι αρχές στις οποίες βασίζεται η 

οικογενειακή ευτυχία και επιτυχία 
είναι χριστιανικές αρχές: αγάπη, 

κατανόηση, σεβασμό, ηθικές αρχές 
γνήσιες κι όχι πνεύμα 
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π. μας; θαναι η ευτυχία μας ως τέλος φαρισαϊσμού, πειθαρχία, 

ενότητα...) 

11. --- σ.43 R. Plus Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η μνήμη του Θεού  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Διωγμοί στον 
εικοστό αιώνα 

Wilfriede σ.44-45 
W.F. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η γνωριμία και οι συζητήσεις με μια Ανατολικογερμανίδα, 
που λέει στις δύο Ελληνίδες όλα όσα υφίστανται οι 
Χριστιανοί από το κομμουνιστικό, άθεο καθεστώς 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

13.Παιγνίδια για τις 
γιορτές των παιδιών 

σ.45 
--- 

Κάτι για τους 
μικρούς μας 

φίλους 

Σοκολατάκια στην τύχη/ Τα μπαλλόνια και τα 
κουλουράκια/ Οι γλωσσοδέτες και το μπέρδεμα/ Οι 

κόμποι και η συνεργασία/ Και λίγη φαντασία  
Ψυχαγωγικό  --- 

14.Από τους σχολικούς 
βαθμούς στα τεστ  

σ.46-49 

Κορνηλία 
Καλογήρου  Γύρω στο παιδί  

Η ανάγκη της ιεραρχικής ταξινομήσεως μέσα στη σχολική 
τάξη και οι νέα μέθοδος των τεστ. Τα διάφορα τεστ, οι 

μέθοδοι και στόχοι τους, τα συμπεράσματα και οι 
κίνδυνοι  

Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

15.Ένα χαμόγελο σ.49  Ζαμπέτα 
Τριπολίτη Διάφορα άρθρα 

Σκέψεις για την καθη-μερινή πολύβουη ζωή στο κέντρο 
της πόλης, που δεν επιτρέπει χαμόγελα και ζεστασιά, 
οδηγώντας περισσότερο στη μόνωση και τη ρουτίνα. 

Δροσερές και πολλά υποσχόμενες εξαιρέσεις κάποιες 
κινήσεις εξυπηρέτησης και ένδειξης ζεστασιάς μεταξύ των 

ανθρώπων 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
Προβληματισμού – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Το χαμόγελο μιας 
γιαγιάς σ.50-51 Π. Νομικού  Διάφορα άρθρα  Η σημασία του να δίνει και να βρίσκει κανείς νόημα στη 

ζωή του σε κάθε ηλικία και ειδικά στα γεράματα του 

Πνευματικού προβληματισμού και 
Οικοδομής  

 
1φ:μια ηλικιωμένη γυναίκα, με 
έκφραση απορίας και έκπληξης  

Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Ας γίνη επί τέλους 
η αρχή σ.51 Ε.Α. Διάφορα άρθρα 

Μια γυναίκα αναπολεί τη ζωή της και πόσους και με ποιες 
αφορμές τους στενοχώρησε. Η μετάνοια. Η απόφα-ση για 

μετάνοια και η παραμονή μας σ’ αυτή 

Πνευματικού προβληματισμού και 
Οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

18.Τη μουσική τους σ’ 
ευχαριστεί να την 

ακούς όσο και να την 
τραγουδάς!  

σ.52 

Μάνα Κατερίνα  Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο 

Μια 15χρονη ρωτάει πώς να ξεχωρίζει τα κατάλληλα από 
τα ακατάλληλα τραγούδια για την ηλικία της, δεδομένου 

ότι πολλά απ’ αυτά έχουν ωραία μουσική αλλά 
ακατάλληλα λόγια, τα οποία ωστόσο σπάνια τα προσέχει 

Διδακτικό – Συμβουλευτικό  
 

1σκ:μια νεαρή κοπέλα με κορδέλα στα 
μαλλιά κάθεται δίπλα σ’ ένα πικάπ 

--- 

19. --- σ.52 --- Αποσπάσματα  Περιγραφή ενός περιστατικού με μια ιθαγενή κι έναν 
ιεραπόστολο 

Διδακτικό 
  

2σκ:δύο πιρόγες πλέουν σε ήρεμα, με 4 
επιβάτες η κάθε μια 

Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Τι πρέπει να 
διαβάζουν τα παιδιά 

μας σ.53-55 
Ηρώ Τσιώλη Γύρω στο παιδί  

Η Έκθεση Βιβλίου που διοργάνωσαν οι μαθητές του 
Προτύπου Γυμνασίου Πειραιώς, τον περασμένο Απρίλιο. – 
Η προβληματική για την επιλογή του καλού εξωσχολικού 

βιβλίου 

Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  
2φ:στιγμιότυπα από την Έκθεση. 

Επιγραφή στον τοίχο ‘Το καλό βιβλίο 
θέλει να σου γνωρίση μορφές, που 

αγωνίσθηκαν για την πατρίδα, 
εθυσιάσθηκαν για ανώτερα ιδανικά’ – 

‘Μαθηταί του Γυμνασίου στην 
προετοιμασία της Εκθέσεως’ 

--- 

21.Σας βρίσκουν 
συμπαθητική; σ.55 

Απόδοσις εκ του 
γαλλικού: Κατ. 

Περίδη  
Ψυχολογικά Τεστ  

20 ερωτήσεις για απα-ντήσεις ‘ναι’ ή ‘όχι’ & τα ανάλογα 
αποτελέ-σματα για το κατά πό-σο είναι κανείς συμπα θής 

& ευχάριστος στις συντροφιές & στις κοι νωνικές του 
Ψυχολογία Αγιογραφική θεμελίωση 

(Ευχάριστοι γίγνεσθαι) 
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επαφές 

22.Η φυσιολογική 
μορφή της αγάπης  

σ.56 

Αναστάσιος Δ. 
Ψυχογυιός  Διάφορα άρθρα  Τα χαρακτηριστικά της γνήσιας αγάπης και το ασύμβατο 

με τον εγωισμό  
Πνευματικής οικοδομής – Ποιμαντική 

ψυχολογία  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(αγάπη, θυσία, έλλειψη εγωισμού) 

23.Μαριάννα Α΄σ.57-
59 

Διασκευή:  
Έφη Καρδαρά  

Henriette 
Unitaille 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Η ζωή της Μ. Ο θάνα-τος της μητέρας της & χρόνια μετά ο 
ταυτό-χρονος χαμός του πα-τέρα της & του άντρα της. Η 
στάση της απέ-ναντι σ’ αυτή τη σκλη-ρή αλλαγή της ζωής 

της, το νέο ξεκίνημα, και η εγκυμοσύνη της  

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με μαντήλι στα μαλλιά 
κάθεται στην ακτή και χαιρετά μακριά  

Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Η ψυχαγωγία του 
άρρωστου παιδιού  

σ.60-62 

Διασκευή  
Paulette Hartrich 

Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο – 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Ιδέες για την ψυχαγωγία και την απασχόληση του 
άρρωστου παιδιού, ώστε να εξοικονομεί δυνάμεις η 

μητέρα και να αντιμετωπίζεται η κατάσταση χωρίς να 
αποδιοργανώνεται η οικογένεια 

Παιδαγωγικό 
 

5σκ:παιδάκι στο κρεβάτι με διάφορα 
παιχνίδια γύρω τους 

Αγιογραφική θεμελίωση 

25. --- σ.62 Κ. Παλαμάς  Ποίηση  Η δύναμη της αγάπης, που δεν μπορεί να συγκριθεί με 
τίποτα άλλο Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

26.Διαβάζοντας... σ.63 Π.Ν.  Διαβάζοντας – Το 
βιβλίο  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  

Ενημερωτικό – Πνευματικής οικοδομής   
1φ:ζωγραφική: γυναίκα με ρούχα 

εποχής που διαβάζει 
--- 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 

Αναγνώστριες 
Γ.Α.  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Αναγνώστρια παραπονιέται για τη θυσιαστική 
συμπεριφορά της μητέρας της, η οποία εξαντλεί την ίδια 

και δημιουργεί προβλήματα στα παιδιά 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία – Παιδαγωγικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η υπαρξιακή και συναισθηματική 

οριοθέτηση και η πνευματική 
καλλιέργεια, απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την υγιή και 
σωστή απόδοση αγάπης) 

28.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια νέα αισθάνεται πικρία και αδικημένη γιατί δεν την 
άφησαν να σπουδάσει. Από αντίδραση δεν ήθελε ούτε το 
γάμο. Τώρα σκέφτεται το γάμο αλλά τα αισθήματα της 

έχουν αμβλυνθεί και φοβάται μην κουβαλάει 
καταστρεπτικές πικρίες και στο γάμο   

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πνευματική καλλιέργεια και 
έξοδος από τον εαυτό, με την 

προσφορά, για να ισορροπήσει) 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 

Αναγνώστρια  
Μ.Α. 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Δεν αναφέρεται το πρόβλημα, μόνο η συμβουλή-λύση του 
ΚτΕ Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά και διακονία του 

πλησίον – επιμονή, υπομονή και 
σταθερότητα στον αγώνα και θα 

φανούν οι καρποί) 

30.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 

Αναγνώστρια  
Ε.Α. 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Δεν αναφέρεται το πρόβλημα, μόνο η συμβουλή-λύση του 
ΚτΕ 

Πνευματικής οικοδομής – 
Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 

ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εναπόθεση όλων όσων μας 

απασχολούν στο Θεό και πίστη 
στην αίσια και κατά το θέλημά Του 

έκβαση) 
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3ο (67) Τεύχος – Μάρτιος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  ΛΕΙΠΟΥΝ ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

2. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  ΛΕΙΠΟΥΝ ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

3. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  ΛΕΙΠΟΥΝ ΣΕΛΙΔΕΣ 

 
 

4.Κανένα παιδί χωρίς 
σχολείο  

σ.66 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η μάχη εναντίον του αναλφαβητισμού στη 

μεταπολεμική Ελλάδα Ενημερωτικό  --- 

5.Και η αγρότισσα; σ.66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η συνταξιοδότηση των αγροτών και το 
αίτημα να επεκταθεί το μέτρο και στις 

γυναίκες 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Ελευθερία ή Θάνατος, 
αδελφοί μου! σ.67-68 Έλλη Λυκούρη  Επετειακά – 

Ιστορικά  

Προσκύνημα στην αγία Λαύρα, όπου 
κηρύχθηκε η επανάσταση. Τα κτίσματα 

και η ιστορία τους  

Ιστορικό – Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

 
1φ:«Το ιστορικόν Λάβαρον της Επαναστάσεως...» 

2σκ:καριοφίλι και κανόνι πάνω σε φύλλα 
δάφνης  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο άρτος ο επιούσιος και η 
πραγματική ελευθέρια των 

Χριστιανών) 

7.Γράμματα στο 
σύγχρονο κορίτσι  

σ.69-71 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου 

Γράμματα στο 
σύγχρονο κορίτσι – 
Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

Τα χαρακτηριστικά της νεότητας. Τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της, 
οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν, οι στόχοι που 
πρέπει να τεθούν και να θεραπευτούν. Οι 
ανάγκες των νέων και κυρίως οι ανάγκη 

τους για κουβέντα και θεωρητική 
κατάρτιση. Τα θέματα που θα 

απασχολήσουν τη στήλη 

Πνευματικού προβληματισμού και οικοδομής – 
Ποιμαντική ψυχολογία  

 
3σκ: μια κοπελίτσα με τα μαλλιά της 

αλογοουρά γράφει-ένα πουλάκι σ’ ένα κλαράκι-
μαργαρίτες ανθισμένες 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(χριστιανικές αξίες της ζωής) 

8.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.72 
Νίκη Γραμματικού 

Το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής – 
Για μια ανακαίνισι 
της αγωγής και της 

μορφώσεως  

«... Μερικές σελίδες απ το ημερολόγιο μας 
θα σας ενημερώσουν για τις εκδηλώσεις 

και τις δραστηριότητες που γίνονται μέσα 
στα πλαίσια του Ε.Κ.Α.» 

 
Διάλεξη Αλεξ. Τσιρι-ντάνη: Η ελευθερία ως 

άρνησις και ως δημιουργία 
Φροντ. Μητέρων: Η σεξουαλική διαφώτι-σις 

του παιδιού 
Φροντ. Αγωγής: Η κοινωνική ζωή του π. 

Μορφωτικοί περίπατοι 

Ενημερωτικό  

«υπερεκπερισσού ων 
αιτούμεθα ή νοούμεν» 

 
«πνεύμα ζωοποιούν» 

 
«...όλο το Ε.Κ.Α. στηρίζεται 

στην ανθρωπιστική αγωγή και 
μόρφωσι έτσι όπως 

εμφανίζεται κάτω από το 
πρίσμα της χριστιανικής 

κοσμοθεωρίας...» 
 

9.Μια ματιά στο 
σημερινό Παρίσι Α΄ 

σ.73-75 

Κωνσταντίνος Γ. 
Ξυνόπουλος  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Σύντομη ξενάγηση στην ιστορία του 
Παρισιού μέσα από τη γνωριμία με τα 

κτήρια και το πολεοδομικό συγκρότημα 
της πόλης, αλλά και καταγραφή της 

παρουσίας και των δράσεων της Καθολικής 
εκκλησίας στη Γαλλική πρωτεύουσα  

Επιμορφωτικό – Πνευματικού, Κοινωνικού και 
Ποιμαντικού προβληματισμού 

 
3φ: μια περιοχή του νυχτερινού Παρισιού 

φωταγωγημένου σε μια γέφυρα του Σηκουάνα/ 
«Τοιχογραφία από τη ζωή του Έλληνος Αγίου 

Βλασίου σε Ρωμανική Εκκλησία ιβ΄ αιώνος στο 
Berzé la Ville της Γαλλίας.»/«Η Εκκλησία του 

--- 
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Αγίου Πνεύματος στο Π... σχέδιο της Αγ. Σοφίας 

Κων/πόλεως...»   

10.Είμαι μια κοπέλλα 
με όμορφα όνειρα για το 

μέλλον μου σ.76 
Μάνα Κατερίνα  Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο 

Απάντηση στο γράμμα μιας 16χρονης που 
εδώ και τρία χρόνια διατηρεί μια σχέση μ’ 
έναν νεαρό, που δείχνει να την αγαπά και 

να τη σέβεται και την προβληματίζει το 
μέλλον της 

Συμβουλευτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

1σκ: μια κοπελίτσα με μαζεμένα τα μαλλιά 
κρατάει στα χέρια ένα γράμμα και κοιτάζει 

σκεφτική 

--- 

11.Σελίδες από το 
ημερολόγιό μου  

σ.77-78 
Γιάννα Νικολαροπούλου Διάφορα άρθρα  

Μια δασκάλα αφηγείται τις αναμνήσεις 
από ένα περιστατικό κλοπής των χρημάτων 

μιας τάξης, την επιστροφή τους με τη 
μορφή δωρεάς από την τελευταία τάξη και 

τελικά την ομολογία τους ότι αυτοί 
διαπράξανε την αρχική κλοπή 

Πνευματικού και Παιδαγωγικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καταδίκη της κλοπής – η 

αρετή της μυστικότητας για το 
καλό και η διαστροφή της 

όταν χρησιμοποιείται για το 
κακό) 

12. --- σ.78 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η εμπιστοσύνη στην Πρόνοια του Θεού  Πνευματικής οικοδομής  

1φ:ένα ιστιοφόρο με φουσκωμένα τα πανιά Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Παναγιώτης 
Ανδρόνικος, ο Ποιητής 

και Φιλικός σ.79  

Χαράλαμπος Ι. 
Παρασκευόπουλος  

Μορφές – Ιστορικά – 
Επετειακά  

Η προσφορά του Π.Α. στον αγώνα της 
ανεξαρτησίας Ιστορικό – Επιμορφωτικό – Πατριωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Οι δύο βάτραχοι  
σ.79 

Από το βιβλίο: Τα 
αισθήματα 

Μειονεκτικότητος του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. και Ψ.Υ. 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

Η ιστορία δύο βατρά-χων που έπεσαν στο 
ίδιο δοχείο. Ο ένας πέθανε από απελπι-
σία, ο άλλος έδωσε σκληρή μάχη, μέχρι 

που η κρέμα έγινε βούτυρο, πάτησε 
σταθερά και βγήκε 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Μαριάννα Β΄σ.80-83 
Διασκευή:  

Έφη Καρδαρά  
Henriette Unitaille 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Η Μ γεννά το παιδί της, που έχει 
εγκεφαλική αναπηρία, αλλά αρνείται να το 

αποδεχτεί και να το αγαπήσει 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
1σκ: μια κοπέλα με μαντήλι στα μαλλιά 
κάθεται στην ακτή και χαιρετά μακριά  

Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Ελλάς: Μια 
δεκαπενταετία – 

Κύπρος: Έτος μηδέν 
σ.84 

Π.Ν. Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για την αγωνιστικότητα και τα 
ιδανικά που γεννά ο αγώνας για την 

ελευθερία και πόσο γρήγορα και εύκολα 
αυτά ξεχνιούνται, όταν μας παρασέρνει ο 

ρυθμός της ειρηνικής ζωής! 

Πνευματικού προβληματισμού – Επετειακό  --- 

17.Η σύγχρονη 
οικογένεια B΄ 

σ.85-87 

Mme Verine “La Famille 
Nouvelle” Διασκευή: Ι.Κ. 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Μεγάλο πρόβλημα η ανάμιξις στα νέα 
σπιτικά/ Ο παππούς και η γιαγιά/ Η 

συνάρτησις των παιδιών μας με τις 
δυσκολίες της ζωής/ Η οικογένεια: το 

σχολείο της αγάπης 

Ποιμαντική ψυχολογία – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια οικογένεια με τρία παιδιά 
προγευματίζουν γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι 

 

18.Κλέφτικο Τραγούδι  
σ.87 --- Ποίηση  Η μεταθανάτια τιμή των αντρειωμένων  Διδακτικό – Πατριωτικό  --- 

19.Απ’ την εφημερίδα 
σ.88-89 Αννούλα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για τα δυσάρεστα νέα των 
εφημερίδων και για το ποια να είναι η 

στάση μας απέναντι σ’ αυτά 
Πνευματικού και κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Πόσο παληά είναι η 
μουσική  
σ.89-90 

Απόστολος Λ. 
Βαλληνδράς  Διάφορα άρθρα  

Σύντομο άρθρο που βασίζεται σε 
επιστημονικά συμπεράσματα για τις 

απαρχές της μουσικής  

Επιμορφωτικό  
1φ:«Συναυλία. Οικογε-νειακή Αιγυπτιακή 

σκηνή μέσα σε τάφο. Ξύλινα ειδώλια, τέλους 
Μεμφητικής περιόδου (2680π.Χ.) Μουσ. 

Καΐρου» 

, ‘ει ανήγγειλάς μοι, 
εξαπέστειλα αν σε μετ’ 
ευφροσύνης, και μετά 

μουσικών και τυμπάνων και 
κιθάρας’ (Γεν. ΛΑ΄27) 

/‘εύρε & Βυκάνης τρό πον εξ 
αργυρίου ποιη-σάμενος’ 



243 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
(Ιωσ.Α΄1)/ 

...πολύ πριν τον κατά-κλυσμό, 
ο Ιουβάλ επενόησε ψαλτήρι 

και κιθάρα (Γεν. Δ΄21) 

21. --- σ.90 

«Την 25ην Μαρτίου 1842 ο 
Σολωμός έγραφε προς 
τον φίλον του Γεώργ. 

Τερτζέτην» 

Αποσπάσματα  

Ο Σ, 21 χρόνια μετά την επανάσταση, 
χαρούμενος για την απελευθέρωση αλλά  
απογοητευμένος για την υποδούλωση στη 

διαφθορά και στην επέκτασή της! 

Πνευματικού και Κοινωνικού προβληματισμού 
– Ιστορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η υποδούλωση στην αμαρτία, 

δεν μπορεί να υπόσχεται 
λαμπρό μέλλον!) 

22.Τα του Καίσαρος... 
σ.91-93 Ηρώ Τσιώλη  Διάφορα άρθρα  

Πώς φθάνει ο άνθρωπος στη δημιουργία 
της Βιοθεωρίας του και στην εύρεση της 

Αλήθειας 
Πνευματικού προβληματισμού και Οικοδομής 

«...Τα του Καίσαρος τω 
Καίσαρι και τα του Θεού τω 
Θεώ»/«Εγώ είμαι η Αλήθεια 

και η Ζωή»/«Ζωή εν 
Χριστώ...Ζωή εν αληθεία» «Εγώ 

είμαι η Αλήθεια και η Ζωή» 
«Ο Θεός είναι αγάπη» 

«Εγώ είμαι η Αλήθεια, εγώ 
είμαι η Ζωή, εγώ είμαι το Φως, 
εγώ είμαι η Οδός, εγώ είμαι η 

Αγάπη» 
23.Το Η΄ Παγκόσμιον 

Συνέδριον της Διεθνούς 
Εταιρείας Μερίμνης 
υπέρ των Αναπήρων 

σ.93 

Νέλλη Π. Μικρουλάκη 
Πρόεδρος της Ελληνικής 

Εταιρείας Προστασίας 
Αναπήρων Παίδων  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Το Συνέδριο που θα γίνει στη Ν.Υ. Η Ελλ. 
αντιπροσωπεία. Δηλώ-σεις συμμετοχής των 

ενδιαφερομένων στην ΕΛΕΠΑΠ ή στη 
Διεθνή Εταιρείαν Μερίμνης Υπέρ των 

Αναπήρων στη Ν.Υ. 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό – Ιατρικό  --- 

24.Από την κίνηση των 
Εκθέσεων Ζωγραφικής 

σ.94-95 
Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση 

– Εικαστικά  Εκθέσεις ζωγραφικής 
Ενημερωτικό 

3φ:Γ.Χατζηκωνσταντή: Χιόνι, Π. Παχατουρίδη: 
Πάρος, Έκτωρ Δούκας: Αυτοπροσωπογραφία   

--- 

25... Καλά μου παιδιά 
σ.95 Αδ. Π. Λάμπρου  Διάφορα άρθρα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η εμπειρία μιας μέρας γεμάτης 
εκνευρισμό στο οικοτροφείο, και η 

αναπάντεχη αλλαγή του σκηνικού με ένα 
καλό λόγο! 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η δύναμη του καλού λόγου) 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.96 
Μια Αναγνώστρια Χ.Μ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Απάντηση σε αναγνώστρια που 
προβληματίζεται για το γάμο της και για 
τις επιλογές ζωής που έχει μπροστά της  

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.96 
Ανώριμη  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Απάντηση σε αναγνώστρια που ανησυχεί 
και εκφράζει απορίες για τη ‘φυσική’ 

πλευρά του γάμου 
Συμβουλευτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  --- 

28.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.96 
Μια αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

30χρονη σκέφτεται το συνοικέσιο που της 
κάνουν, αλλά ανησυχεί για τον εαυτό της 

γιατί έχουν αμβλυνθεί όλα της τα 
αισθήματα και χαρά και λύπη 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 

29.Αλληλογραφία σ.96 
Μ.Α./ Γεωργ. Βασ., 

Κομοτινή/ Λίτσα Σαφ. Ν. 
Υόρκη/ Ναυσ. Κασιμάτη 

Αλληλογραφία  

Απαντήσεις, αρνητικές για δημοσίευση, 
ενθαρρυντικές για συνέχεια, σε 

προσπάθειες ποιητικής ή λογοτεχνικής 
έκφρασης  

Συμβουλευτικό – Φιλολογικές διορθώσεις   --- 
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4ο (68) Τεύχος – Απρίλιος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Το καλύτερο 
μάθημα  

σ.97 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η συνειδητοποίηση του μαθήματος του 
Θεού πως μετά από κάθε Σταυρό 

ακολουθεί η Ανάσταση. Η εφαρμογή 
του νοήματός της Αναστάσεως στην 

καθημερινή ζωή μας 

Πνευματικής οικοδομής – Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Δύο άτομα κατά 
δωμάτιο σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σχόλιο για το στεγαστικό πρόβλημα 
στη χώρα, μέσα από άρθρο της 

‘Συζητήσεως’, όπου αποκαλύπτει 
απογοητευτικές καταστάσεις 

Κοινωνικού προβληματισμού – Ενημερωτικό  --- 

3.Πενήντα χρόνια σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Με αφορμή τον εορτασμό των 50 
χρόνων από την ίδρυση του 

προσκοπισμού στην Ελλάδα οι 
εκδηλώσεις που θα γίνουν και σύντομη 

αναφορά στην ιστορία και την  
προσφορά του στην Ελληνική κοινωνία 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(οι χριστιανικές αρχές του 
προσκοπισμού) 

4.Ένας κούκκος... 
φέρνει την Άνοιξη  

σ.97-98 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σπουδαία κοινωνικά ή επιστημονικά 
επι-τεύγματα που ξεκίνη-σαν και 

διαδόθηκαν από την έμπνευση και τον 
αγώνα ενός μόνον ανθρώπου 

Διδακτικό – Επιμορφωτικό –Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Από μια στατιστική 
έρευνα  
σ.98 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Σκέψεις για τα ποσο-στά εκκλησιασμού 
των νέων στην Ελλά-δα, με αφορμή 
έρευ-να της Δυτ. Γερμανίας για την 

κατάσταση της νεολαίας της 

Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 
(εκκλησιασμός/ προσευχή των νέων) 

6.Ο Μυστικός Δείπνος 
Μήνυμα Αγάπης  

σ.98-99 
Gilbert Gesbron  Διάφορα άρθρα  

Η ζωή του Χριστού εν συντομία από τη 
γέννηση στη Βηθλεέμ μέχρι τις μέρες 

της διδασκαλίας και του Πάθους και τα 
λόγια που απηύθυνε τότε στους 
μαθητές Του πώς έχουν σε μας 

εφαρμογή, σε κάθε περίσταση του βίου  

Πνευματικής οικοδομής – Εορταστικό  
 

1φ: ο Χριστός, λεπτομέρεια από τον πίνακα του 
Μυστικού Δείπνου του Leonardo Da Vinci 

Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Πρόγραμμα 

Μορφωτικών 
Περιπάτων Απριλίου  

σ.100 

--- Ανακοινώσεις  Πρόγραμμα περιπάτων  Ενημερωτικό  --- 

8. --- σ.100 Μίντλετον Μάρρυ Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η αλλαγή της πνευμα τικής πορείας 
της αν-θρωπότητας μετά την έλευση 

του Χριστού 

Πνευματικής οικοδομής  
1φ:μια καμπάνα με φόντο βουνοκορφές μέσα σε 

σύννεφα 
Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Μια ματιά στο 
σημερινό Παρίσι Β΄ 

σ.101-104 

Κωνσταντίνος Γ. 
Ξυνόπουλος  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Μια εικόνα του Παρισιού, έτσι όπως 
κυρίως καθρεφτίζεται στις πνευματικές 

του αναζητήσεις, καλλιτεχνικές ή 
θρησκευτικές καθώς και η Ορθόδοξη 

παρουσία της Ελληνικής και της 
Ρωσικής κοινότητας στην πόλη του 

φωτός. 
 

Η Ρωσική διασπορά και η προσφορά 

Επιμορφωτικό  
 
 

6φ: μια περιοχή του νυχτερινού Παρισιού 
φωταγωγημένου σε μια γέφυρα του Σηκουάνα/ «Η 
Ελληνική εκκλησία του Αγ. Στεφάνου στο Παρίσι 

19ος αι»/ «Μοντέρνα Καθολική εκκλησία 
ζωγραφισμένη από το ζωγράφο Matisse Vence 

Γαλλίας 20ος αι»/ «Ο Δομινικανός Pere Couturier με 

--- 
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της τον μοντέρνο ζωγράφο Picasso»/ «Ρωσική εκκλησία 

Ste Genevieve des Bois 20ος αι»/ «Η γέννήσις της 
Θεοτόκου. Σύγχρονη Ρωσσική εικόνα στην εκκλησία 

της Αγίας Τριάδος. Vauves, Paris»  

10.Η Ελπίδα της 
Άνοιξης μες στο 
Χειμώνα σ.104 

Τασία Αστερίου  Αποσπάσματα  

Τα σημάδια της Άνοιξης και της 
Αναγέννησης της φύσης αλλά και της 
ζωής μας και η ικανότητα μας να τα 

διακρίνουμε και να παίρνουμε δύναμη 
από την ελπίδα που χαρίζουν 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Ανάσταση σε μια 
ψυχή (Από την 

ανέκδοτη συλλογή 
διηγημάτων «Ψυχές 

Καθαρές»)  
σ.105-107 

Σώτος 
Χονδρόπουλος  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ο νεοσύλλεκτος φαντάρος στην 
Αλεξανδρούπολη, περνά τη νύχτα της 

Ανάστασης μ’ ένα βοσκό σ’ ένα 
ερημοκκλήσι, όπου βρίσκουν να 

προσεύχεται μια χαροκαμένη γυναίκα, 
που από τον πόνο είχε βουβαθεί για 
χρόνια κι εκείνο το βράδυ ξαναβρήκε 

τη φωνή της 

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η πίστη που γεννά την προσευχή και 

το θαύμα) 
 

«Χριστός Ανέστη»*3 
 

«Δεύτε λάβετε Φως...» 
 

«Αληθώς Ανέστη»*4 

12.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.108 

Νίκη 
Γραμματικού  

Το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής – Για 

μια ανακαίνισι της 
αγωγής και της 

μορφώσεως  

Ενημέρωση για τις δραστηριότητες του 
Ελληνικού Κέντρου Αγωγής: 

μορφωτικοί περίπατοι, Φρ. Μητέρων, 
Φρ. Αγωγής  

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

13.Παιδικό Περίπτερο 
του Νοσοκομείου 
Λοιμωδών Νόσων  

σ.109-110 

Π. Νομικού  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Εντυπώσεις από την επίσκεψη στο 
Παιδικό Περίπτερο του Νοσοκομείου 
Λοιμωδών Νόσων, όπου φιλοξενούνται 

τα παιδιά των Χανσενικών 

Κοινωνική πρόνοια  
3φ:μια νοσοκόμα μ’ ένα κοριτσάκι στην αυλή: «Δύο 
καλές φίλες. Ώρες στοργής και αγάπης ελαφρώνουν 

τη δύσκολη ζωή των παιδιών»/ «Το στοργικό 
προσωπικό & τα παιδάκια του Σταθ-μού»/ «Παιδιά 
του Σταθ-μού σε μια ψυχαγωγία τους εμπνεόμενα 
και καθοδηγούμενα από τον καλό τους Διδάσκαλο» 

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Θάλεια Φλωρά-
Καραβία σ.111-112 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  Μορφές  Η ζωή και το έργο της ζωγράφου  

Βιογραφία  
 

2φ:«Πορτραίτο, έργο της Θ.Φ.Κ.» «Η ζωγράφος 
μπροστά στον μνημειώ-δη πίνακά της: Είσοδος του 

Βασιλέως Κων/νου εις τα Ιωάννινα» 

«Δεύτε λάβετε φως» 

15.Μαριάννα Γ΄σ.113-
116 

Διασκευή:  
Έφη Καρδαρά  

Henriette 
Unitaille 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Η Μ όταν καταλα-βαίνει ότι ο ανάπη-
ρος γιος της κινδυ-νεύει, συνειδητο-
ποιεί την αγάπη που του έχει & τον 

αποδέχεται, όπως είναι, με την 
αναπηρία του, κι έκτοτε αλλάζουν όλα 

μέσα της και στη ζωή της. 
Η πάλη της μάνας μέχρι να αποδεχτεί 
το ανάπηρο και καθυστερημένο παιδί 

της 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: μια κοπέλα με μαντήλι στα μαλλιά κάθεται στην 
ακτή και χαιρετά μακριά  

Αγιογραφική θεμελίωση 

16.«Αναστήσονται οι 
νεκροί» σ.117 --- Διάφορα άρθρα  

Η Ανάσταση του Χριστού δοσμένη σε 
τρεις εικόνες διαφορετικής 

τεχνοτροπίας  

Επετειακό – Εορταστικό 
3φ: «Η εις Άδου κάθοδος. Η ανάστασις που 

εδημιούργησε το Βυζά-ντιον και μέχρι τον 14ον αι. 
εχρησιμοποιείτο από όλους τους χριστιανούς της 

«Ότε εν τω τάφω κατετέθης, 
Άδης...καταγγέλαστος ιδών...έπηξεν, 
οι μοχλοί συνετρίβησαν,...-λάσθησαν 
πύλαι, μνήματα ηνοίχθησαν, νεκροί 
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Ευρώπης και της Ρωσίας»/ «Ανάστασις. Έργον του 

Ηλιού Μόσχου 1649-1686»/ «Ανάστασις. Έργον του 
Θ. Πουλάκη 1622-1692. Προσπάθεια συγχωνεύσεως 

των δύο τεχνοτροπιών Βυζαντινής και Δυτικής»  

ανίσταντο˙ τότε Αδάμ ευχαρίστως ...-
ίρων ανεβόα σοι˙ δόξα τη 

συγκαταβάσει σου Φιλάνθρωπε» 

17.Πρώτης τάξεως 
μητέρες δευτέρας 
τάξεως σύζυγοι!  

σ.118-119 

G. Rotin 
Διασκευή: Ι.Κ. 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας 

Παραδείγματα Αμερικανίδων γυναικών, 
που για χάρη των παιδιών τους 

παραμελούσαν το σύζυγό τους, με 
διαφορετικό τρόπο η κάθε μια, με 

αποτέλεσμα να καταστρέψουν το γάμο 
τους και το σπίτι τους 

Διδακτικό – Ποιμαντική ψυχολογία – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
2σκ:ένας άντρας όρθιος & βλοσυρός κοιτάζει μια 

γυναίκα χαρούμενη μ’ ένα μωρό στην αγκαλιά κι ένα 
κοριτσάκι χορεύει δίπλα της 

--- 

18. --- σ.119 Κ. Παλαμάς Ποίηση  Η αγάπη του Χριστού ακόμα και στο 
Σταυρό Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Το καρρώ σακκάκι 
σ.120-121 

Αντιγόνη 
Μπακοπούλου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η γνωριμία της με το μικρό Χρηστάκη, 
που παίζει φορώντας μια μεγάλη 

γυναικεία ζα-κέτα αντί για παλτό. Όταν 
αποφασίζει να του πάει παλιά φυλαγ 

μένα ρούχα των παιδι ών της, τον 
βρίσκει με πυρετό & συγκλονίζε-ται 

από τις τύψεις & τις εντολές που δεν ε-
φάρμοσε & μετανοεί  

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  
 

1σκ:ένα παιδί με ρούχα παλιά και βρώμικα και πίσω 
του μεριά φτωχόσπιτα  

«θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως 
σεαυτόν» 

 
«Έβαλες εν τω στόματί άσμα νέον» 

 
«την ωραιότητα αντί της στάκτης και 
στολήν αινέσεως αντί του πνεύματος 

της ακηδίας» 

20.Δυο λόγια για την 
δασκάλα μου σ.121 Φ.Γ. Αποσπάσματα  Συμβουλές προς δασκάλες δοσμένες 

ως λόγια μαθητή που τα ζητά Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη, ευγένεια, ελ-πίδα, χαρά, 

στήριγμα ...για την εκπαίδευση των 
παιδιών) 

21.Αντικρύζοντας τη 
ζωή σ.122-123 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυρο-

πούλου 

Γράμματα στο 
σύγχρονο κορίτσι – 
Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο 

Η σημασία της γνώσης του εαυτού μας 
με τις δυνατότητες και τις αδυναμίες 

μας και της γνωριμίας, της εξοικείωσης 
& της αποδοχής της πραγματικότητας 
ως βασικό στοιχείο για την επιτυχία 

στη ζωή 

Πνευματικού προβληματισμού και οικοδομής – 
Διδακτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αυτογνωσία, ταπείνωση & πνεύμα 

μαθητείας για να βαδίζουμε σωστά και 
σίγουρα στη ζωή και να τη ζούμε στην 

πληρότητά της) 

22.Συναυλία Εκκλησ. 
Οργάνου με έργα 

I.S.Bach  
σ.123 

Στ. Β. Καλλιτεχνική κίνηση 
- Μουσική 

Συγχαρητήρια για το ρεσιτάλ εκκλ 
οργάνου του κ. Γ. Ιωαννίδη με έργα 
Bach, που δόθη-κε στη Γερμανική 

Ευαγγελική Εκκλησία 

Ενημερωτικό  --- 

23.Για μια αυτό-
κριτική. Τα πάθη μας 
απέναντι στον εαυτό 

μας  
σ.124 

L. J. Lebert et 
Th. Suavet 

Διάφορα άρθρα –  
Για μια αυτοκριτική  

Ένας κατάλογος από τα πάθη μας και 
τα λάθη μας απέναντι στον εαυτό μας, 

δοσμέ νος κατά κατηγορίες 
Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

24. --- σ.124 Maria 
Montessori 

Αποφθέγματα - 
Σκέψεις 

Σκοπός της αγωγής η απελευθέρωση 
του παιδιού  Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Από τις ταινίες που 
διάλεξα  

σ.125-127 
Spectrum 

Κινηματογράφος και 
ζωή – Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Κινηματογράφος 

Παρουσίαση κινηματογραφικών ταινιών Ενημερωτικό  
6φ: σκηνές από ταινίες  --- 

26.Από τις Εκθέσεις 
Ζωγραφικής σ.127 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση 

– Εικαστικά  Εκθέσεις ζωγραφικής  
Ενημερωτικό  

2φ: Α.Βουρλούμη: Πορτραίτο/ Ν.Μαντωνανάκη: 
Προσευχή 

--- 



247 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Αναγνώστρια ενδιαφέ-ρεται να φοιτήσει 
σε σχολή οικοκυρικής αλλά δεν έχει 

απολυ-τήριο γυμνασίου κι έ-χει 
ξεπεράσει το όριο ηλικίας. Ζητά ενημέ-

ρωση από τον ΚτΕ 

Ενημερωτικό  --- 

28.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Τ.Ι.Ξ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Απάντηση σε αναγνώστρια για το πώς 
να φέρεται σπίτι της ώστε να κερδίσει 

την εκτίμηση τους αλλά και την 
ανεξαρτησία της 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική ψυχολογία  --- 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
C.X.S. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Απάντηση σε φίλη που έχει 
πνευματικές αναζητήσεις και 

προβλήματα στον πν. της αγώνα 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

30.Αλληλογραφία 
σ.128 --- Αλληλογραφία  

Δεκτή η πρόταση για δημοσίευση 
κειμένου, αλλά ζητείται η συγκα 
τάθεση τής αναγνώ-στριας που το 

έστειλε 

Φιλολογικό  --- 

31. --- σ.128 Gina Lombroso Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Γυναίκα και δραστηριότητα  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: έμπρακτη 

αγάπη/πίστη 
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5ο (69) Τεύχος – Μάιος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Τραγούδι στη μάνα 

σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η γιορτή της μητέρας και η σημασία της για τα 
παιδιά και την κοινωνία  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: τιμή 
στη μητέρα 

2.Έλα να δοκιμάσης! 
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Κάλεσμα για συμμετοχή στις δραστηριότητες του 
νεοσύστατου γραφείου Αλληλεγγύης Ελληνικής 

Οικογενείας 
Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

(προσφορά στον πλησίον) 

3.Έτος προσφύγων 
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σκέψεις για τους πρόσφυγες, τα προβλήματα και 
την κατάστασή τους και για τη διεθνή στάση 

απέναντι σ’ αυτά τα θέματα 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(μέριμνα για τον αδελφό, 
οποιασδήποτε φυλής και 

συμπαράσταση στα 
προβλήματά του) 

4.Μια πρωτοπορία 
σ.129-130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η Ελλάδα πρότυπο σύμφωνα με τον ΠΟΥ στην 

εκρίζωση της ελονοσίας Ενημερωτικό  --- 

5.Περιοδικό Ελληνίδων 
Βορείου Ελλάδος  

σ.130 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ενημέρωση για την κυκλοφορία του περιοδικού 
των Ελληνίδων Βορείου Ελλάδος, τα θέματά του 

και τις ανάγκες που εξυπηρετεί  
Ενημερωτικό  --- 

6.Ένα πρωϊνό σ.130 Ταβ. Πετρ. Διάφορα άρθρα  
Η Αμαλία που κάνει μια αυτοκριτική για τη στάση 

της στη ζωή, βλέποντας το παράδειγμα της 
Ροδάνθης 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Πιο κοντά στο 
διπλανό μας 

 Κοινωνική αποστολή – 
Κοινωνική κλήσις 

σ.131-134 

Δ. Ε. Χαροκόπος 
Από το βιβλίο της 
Susanne Fouche 
“Vocation Sociale”  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Σε τι συνίσταται η κοινωνική αποστολή. Τα 
χαρακτηριστικά της και οι προϋποθέσεις για την 

άσκηση της  

Κοινωνική πρόνοια – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«θα αγαπήσης το διπλανό σου 
σαν τον εαυτό σου» 

8.Χρόνια Πολλά 
Μανούλα σ.135-137 Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Δυο αδελφές θέλουν να γιορτάσουν τη γιορ τή της 
μητέρας, προ-σφέροντας κάτι ξεχωρι στό στη 

μητέρα τους. Τελικά όμως πάλι ανα γκάζονται να 
την αγγα ρέψουν & να ζητή-σουν τη βοήθειά της. Η 

μ είναι ευτυχής για τί νοιώθει ότι ακόμα τη 
χρειάζονται & μπο-ρεί να τους προσφέρει  

Διδακτικό – Εορταστικό  
 

2σκ: μια κοπέλα κρατάει το ακουστικό 
του τηλεφώνου & άλλη μια γράφει σε 

γραφομηχανή  

--- 

9.Ο Γλάρος σ.137 Άννα Κωστάκου  Ποίηση  Το πέταγμα του γλάρου και η αδιαφορία της γι’ 
αυτό και το μήνυμα που της έστελνε 

Αλληγορικό – Διδακτικό  
 

1σκ: ένα ιστιοφόρο με φουσκωμένα τα 
πανιά 

--- 

10.Η ιστορία της πηγής 
σ.138-140 Χαρά Κρίσπου  Λογοτεχνία  

Η πηγή, που όσο ήταν χαρούμενη κι ευτυχισμένη 
έδινε νερό μα όταν άκουσε τα κουτσομπολιά & τις 

κατηγόριες, πικράθηκε, έδινε πικρό νερό & 
στέρεψε μέχρι που τη συμβούλεψε ο σκύλος & 

ξανά βρήκε τον εαυτό της! 

Αλληγορικό – Διδακτικό  
 

1σκ: ένα σύμπλεγμα από λουλούδια 
και πεταλούδες 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το κακό που κάνουν τα 

κουτσομπολιά, οι κατακρίσεις, 
ο φθόνος και οι συκοφαντίες. 
Το στέρεμα της χαράς και το 

μαράζωμα της ζωής!) 
11.Στη Μητέρα μου 

σ.140 Ζ.Μ.Τ. Ποίηση  Όλα όσα συγκρίνει με τη μητέρα της και με όσα 
της προσφέρει τα βρίσκει πολύ κατώτερα! Αλληγορικό – Εορταστικό  --- 

12.Η ωραιότερη εικόνα 
του κόσμου  

σ.141 
Α.Μ.  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για το πόσα προσφέρει η μάνα στο παιδί, 
που αυτό όμως δεν είναι σε θέση να καταλάβει και 
να εκτιμήσει έγκαιρα. Κάλεσμα για απόδοση τιμής 
κι ευγνωμοσύνης στη μητέρα τη μέρα της γιορτής 

της 

Εορταστικό – Διδακτικό  
 

1φ: γυναίκα φιλάει το κεφαλάκι ενός 
βρέφους 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τιμή στους γονείς) 
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13.Το Λαογραφικό 
Μουσείο Θεσσαλονίκης 

σ.142-143 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Ιστορία του Λαογραφικού Μουσείου Θες/νίκης από 
την ίδρυση του μέχρι σήμερα 

Επιμορφωτικό - Ιστορικό 
2φ:«Κούκλες με τις ωραί ες εθνικές 
ενδυμασίες στις βιτρίνες του Μουσεί 
ου»/«Γωνιά χωριάτικου Ελληνικού 

σπιτιού στο Μουσείο της Μακεδονι-κής 
Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητος» 

--- 

14.Σε μια γωνιά των 
Αθηνών  
σ.143 

Η.Α.  Αποσπάσματα  

Η ιστορία μιας φτω-χής ηλικιωμένης που μεγάλωνε 
το εγγονάκι της & δεν ήθελε να το δώσει για 

υιοθεσία, με χρι που την χτύπησε αυτοκίνητο & 
μια οι-κογένεια ανέλαβε αυ-τή & το παιδί & γίνανε 

νέα οικογένεια μαζί 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Καταμάθετε από τα 
κρίνα του αγρού...  
σ.144-145 (σαλόνι) 

--- Αποφθέγματα – Σκέψεις  
Ρητά και στίχοι που σχετίζονται με τη σοφία των 

λουλουδιών και τα μηνύματά τους για τους 
ανθρώπους  

Διδακτικό  
 

4φ: ανθισμένα διάφορα λουλούδια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
«καταμάθετε από τα κρίνα του 

αγρού...» 

16.Τις σιχαίνομαι 
αυτές τις περιπέτειες... 

σ.146-147 
Μάνα Κατερίνα  Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο 

Με αφορμή το γράμ-μα αναγνώστριας που ζητά 
συμβουλές για την επιλογή συντρό-φου, σκέψεις & 
από-ψεις για τις προϋποθέ σεις του σωστού γά-μου 

& για τα κριτήρια επιλογής συντρόφου  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Διδακτικό  

1σκ:μια κοπέλας & πί-σω, στη σκέψη 
της, η φιγούρα ενός ζευγαριού που 

απομακρύνεται  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Παρά Κυρίου αρμόζεται γυνή 
ανδρί» 

17.Ένα μπου-κέτο 
γιασεμιά  

σ.147 
Α.Λ. Αποσπάσματα  

Οι σκέψεις & τα αισθήματα από ένα μπουκετάκι 
γιασεμιά που προορίζονταν να ζήσουν για μόνο 

μέρα  
Διδακτικό  --- 

18.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.148 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής 
και της μορφώσεως  

Εντυπώσεις και απολογισμοί από την ομιλία στο 
Γραφείο Ελληνικής Οικογενείας, τους μορφωτικούς 

περιπάτους, το Φρ. Μητέρων και το Φρ. Αγωγής 
Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Για μια αυτό-
κριτική – Τα λάθη μας 
απέναντι στους άλλους  

σ.149 

L. J. Lebert et Th. 
Suavet 

Διάφορα άρθρα –  
Για μια αυτοκριτική  

Τα πάθη μας και τα λάθη μας απέναντι στους 
άλλους Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Ανταποκρίσεις από 
το εξωτερικό σ.150-151 Ο. Ιωάννου  Ανταποκρίσεις από το 

εξωτερικό  

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες των Υπηρεσιών Πρώτων 
Κοινωνικών Αναγκών στη Φραγκφούρτη και στο 

Αμβούργο. Το έργο τους, ο τρόπος στελέχωσης και 
οργάνωσης και η προσφορά τους 

Ενημερωτικό – Κοινωνική Πρόνοια – 
Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Η Ανθή και η 
Ανθούπολη σ.151 

Ιωάννα 
Νικολαροπούλου  Λογοτεχνία – Διηγήμα 

Οι αγνές σκέψεις ενός μικρού κοριτσιού για να 
βοηθήσει όλους τους κατοίκους της φτωχής 

ανθούπολης. Τώρα όμως είναι ακόμα μικρή και θα 
προστατέψει μόνο τα λουλούδια από το βαρύ 

χειμώνα 

Διδακτικό – Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Autostop σ.152 Αδ. Π. Λάμπρου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις και σχόλιο για τη συνήθεια των νέων της 
εποχής να ταξιδεύουν κάνοντας autostop. Τι 

κερδίζουν και τι χάνουν από τη ζωή τους μ’ αυτό 
τον τρόπο 

Πνευματικού προβληματισμού   
 

1σκ: ένας άντρας στο πλάι ενός δρόμου 
με δέντρα σηκώνει το χέρι του να 

σταματήσει ένα διερχόμενο αυτοκίνητο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(σκοπός της ζωής μόνο η 

αγάπη) 

23.Το Θαύμα σ.152 Άννα Κωστάκου  Ποίηση  Οι ασχήμιες γύρω μας και η πίστη στο Χριστό  Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής – 
Αλληγορικό   Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Το παιδί μου γράφει 
με τ’ αριστερό  G. Le Maas Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  
Το φαινόμενο της αρι-στεροχειρίας, τα προ-

βλήματα που δημιουρ γεί η προσπάθεια απά Ιατρο-παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη και σεβασμός στις 
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σ.153-154 λειψής του, ο σωστός τρόπος αντιμετώπισης   ιδιαιτερότητες των προσώπων) 

25.Δεν πρόκειται περί 
εγκλήματος! σ.154 Νιρβάνας  

Αποσπάσματα: «Ένα 
παλαιό και επίκαιρο 

χρονογράφημα» 

Η εγκληματικά αδιαφορία για τον πόνο, τη 
δυσκολία ή την ανέχεια και παντός είδους 

προβλημάτων των διπλανών μας 

Διδακτικό – Πνευματικού και 
Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

26. 3ον πάτωμα, 
δωμάτιο 34 σ.155-156 Αθηνά Καρώνη  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ο μεγάλος πειρασμός της μ, με το φλερτ του 
οικογενειακού φίλου, η σοβαρότατη περιπέ-τεια 

της υγείας της & η θεραπεία όλων αυ-τών χάρη στη 
θεραπεί α της πρωταρχικής πνευμ. της ασθένειας, 

της απιστίας 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Άνοιξη σ.156 Ελ. Παστ. Ποίηση  Η Άνοιξη ως συμβολισμός της ελπίδας και της 
χαράς  Πνευματικής οικοδομής – Αλληγορικό  --- 

28.Από τις ταινίες που 
διάλεξα –  

Γη ποτισμένη με 
ιδρώτα  

(Mother India)  
σ.157-159 

Spectator  
Κινηματογράφος και ζωή 
– Καλλιτεχνική κίνηση – 

Κινηματογράφος  

Περιγραφή της υπόθεσης της ταινίας και 
θετικότατα σχόλια για τις αρχές που διδάσκει  

Ενημερωτικό  
 

3φ: σκηνές από την ταινία  
--- 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.160 
Π.Τ. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; Απάντηση σε ερωτήματα της αναγνώστριας Ενημερωτικό  --- 

30.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.160 
Ρ.Α.Α. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Ενθάρρυνση και συμβουλές στην Ρ.Α.Α. για τη 
συνέχιση του αγώνα της και τη σωστή προετοιμασία 

του εαυτού της για το γάμο 

Συμβουλευτικό – πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

31. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.160 
Νίκη  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  Απαντήσεις στα ερωτήματα της Νίκης Συμβουλευτικό  --- 

32. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.160 
Κ.Σ. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Τελειόφοιτη γυμνασί-ου αντιμετωπίζει μονα ξιά & 
το μέλλον με φό βο, γιατί νοιώθει ότι δεν μπορεί να 
βρει αν θρωπο, ούτε φίλη, με κοινά πνευματικά εν-

διαφέροντα & αγάπη για πν. ζωή & αγώνες 

Πνευματικού προβληματισμού και 
Οικοδομής – Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη στο Θεό δια μέσου της 

αγάπης στους αδελφούς) 

33.Αλληλογραφία 
σ.160 Μ.Σ./Χρυσ. Γελαγώτη Αλληλογραφία  Θετικές απαντήσεις και φιλολογικές παρατηρήσεις 

σε απόπειρες συγγραφής.  Συμβουλευτικό  --- 
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6ο (70) Τεύχος – Ιούνιος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Βαρύτερος οπλισμός 
σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Απόψεις, από μια συ-ζήτηση μεταξύ κοιν. 
εργατών του Ελλ. Κέ-ντρου Αγωγής, σχετι-κά 

με τα αίτια της νευ ρικότητας της συγχρό-
νου οικογενείας που διαλύει τη γαλήνη της 

οικογ. ή ακόμα και την ίδια την οικογ. 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Ένα ακόμη θέμα  
σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η τεράστια επιτυχία της Συνεργατικής 
Κινήσεως χάριν της οικογενείας στη Γαλλία. 

Ο τρόπος λειτουργία της κίνησης και τα 
αποτελέσματά της  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(στήριξη, οικονομική κυρίως, των 
οικογενειών και ισότιμη κατανομή 

των αγαθών) 

3.Δίψα ευλογημένη 
σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις από τη μεγάλη προσέλευση νέων 
στην Έκθεση Γαλλικού Βιβλίου που 

οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

4.Τα παιδιά και τ’ 
αυτοκίνητα σ.161-162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η εβδομάδα της Τρο-χαίας που οργανώθη-
κε στην Αθήνα, για τη διαφώτιση του κοινού 
για λιγότερα ατυχήμα τα & οι αντίστοιχες ε-
πιτυχείς  προσπάθειες σε Γερμανία και ΗΠΑ  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και παιδαγωγικού 
προβληματισμού  --- 

5.Από όσα γίνονται  
σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σύντομη αναφορά σε επιλεκτικά αξιόλογα 

νέα Ενημερωτικό  --- 

6.Ο Βράχος σ.162 Ζ.Μ.Τ. Ποίηση  

Το χτίσιμο της ζωής μας πάνω στην Πέτρα 
της πίστης του Χριστού, που όσες μπόρες 
και ταραχές κι αν έρθουν τελικά ο πιστός 

δεν χάνετε 

Πνευματικής οικοδομής – Αλληγορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Ανδρί φρονίμω όστις ωκοδόμησε 
την οικίαν αυτού επί την ΠΕΤΡΑΝ» 

Ματθ.ζ΄ 

7.Στο σταυροδρόμι της 
εκλογής σ.163-164 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Γράμματα στο 
σύγχρονο κορίτσι - 
Γύρω στο παιδί και 

στον έφηβο  

Τι θα μπορούσε η σύγ χρονη νέα να θρέφει 
μέσα της: την προσω-πική ευθύνη, μην επι-
τρέπης στον κατώτερο ψυχισμό σου να κάνη 

την εκλογή του για σένα, μάθε να είσαι 
αποφασιστική  

Πνευματικής οικοδομής και προβληματισμού  
 

1φ: οι διασταυρούμενες ράγες ενός 
σιδηροδρόμου 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το αίσθημα της ευθύνης των 

επιλογών μας, της σωτηρίας μας) 

8.Το νησί της 
Αποκαλύψεως σ.165-

167 
Άννα Κωστάκου 

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Εντυπώσεις και βιώματα από την επίσκεψη 
– ξενάγηση στο νησί, την ιστορία του, τα 

έθιμά του, τα κτίσματά του και στα 
Ευαγγελικά γεγονότα 

2φ:«Το μοναστήρι της Πάτμου»/ «Το σπήλαιο 
της Αποκαλύψεως» 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«ο ηγαπημένος» 
«τεκνία αγαπάτε αλλήλους» 

«ο νιπτήρας» 
«ανάστα ο Θεός» 

«το τάλαντον, το τάλαντον» 
«Χριστός Ανέστη» 

«της μητρός του ηγαπημένου» 
«αι γενεαί πάσαι» 

«έραναν τον τάφον αι μυροφόροι 
μύρα» 

9.Ανησυχίες σ.167 Α.Σ. Διάφορα άρθρα  

Οι ευχάριστες σκέψεις μιας νέας από τη 
χτεσινή γιορτή του πατέρα της και τα 
μετρημένα έξοδα τους και η θέα ενός 

ρακένδυτου, ταλαίπωρου βιοπαλαιστή που 
ήρθε να ταράξει την ‘ήσυχη’ συνείδησή της 

Πνευματικού και Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Τι μας διδάσκουν οι Billy Graham  Τόποι τουριστικοί Εντυπώσεις από το ταξίδι στην Επιμορφωτικό – Πνευματικού Αγιογραφική θεμελίωση 
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σημερινοί χριστιανοί της 

Ρωσίας – Εντυπώσεις 
από μια επίσκεψι στη 

Μόσχα 
σ.168-170 

και αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια - Διάφορα 

άρθρα  

κομμουνιστική Ρωσία και επισκέψεις και 
συναναστροφές με ανθρώπους πιστούς, 

διαφόρων ομολογιών 

προβληματισμού  (ο τρόπος και το κόστος με το 
οποίο οι Ρώσοι βιώνουν την πίστη 

τους) 
 

‘...ένα έργο φυσικού μεγέθους που 
απεικόνιζε τον Ιωάννη τον 

Βαπτιστή την ώρα που έλεγε για 
τον Ιησού:  

«Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρων 
την αμαρτίαν του κόσμου»...’ 

11.Η Άστριδ και η 
αιωνιότητα σ.170 --- Αποσπάσματα  Η απορία της Άστριδ στη γιαγιά της για το τι 

είναι η αιωνιότητα  Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  --- 

12.Ζητείται πατρίδα 
σ.171-172 Ρένα Καραμανώλη  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Με αφορμή το Διεθνές Έτος προσφύγων το 
1959, ενημέρωση για το τι είναι το 

προσφυγικό θέμα, τα προβλήματα των 
προσφύγων, τις διαστάσεις τους αλλά και τις 
λύσεις που προσπαθεί να βρει ή βρίσκει η 

Διεθνής Κοινότητα και η Ελληνική Πολιτεία 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
2φ:«Τμήμα του χωριού Βίγλα με τις ωραίες α-
γροικίες του»/«Αγροικία της Βίγλας» - 2σκ:οι 
μαύρες φιγούρες 2 γυ-ναικών με σάκους στην 

πλάτη & στα χέρια, κι ε-νός παιδιού που 
περπα-τάνε/το σήμα του ΟΗΕ για τους 

πρόσφυγες:2 χέρια, πλαισιωμένα από κλαδιά 
δάφνης δημιουρ γούν μια στέγη για ένα όρθιο 

ανθρωπάκι στο κέντρο της εικόνας  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(περίθαλψη του πρόσφυγα, του 

ξένου) 

13.Μια ιστορία σαν τόσες 
άλλες σ.173-175 

«Αυτή που έζησε την 
ιστορία» 

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο – 
Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ο αποτυχημένος δε-σμός μιας νεαρής 
πιστής κοπέλας και ο τρόπος που η ίδια βί-
ωσε και βιώνει την α-πογοήτευση και την 

αποτυχία της. Κατά-γραφή της εμπειρίας με 
αφορμή την απά-ντηση της «Μάνας Κα-

τερίνας» στη 16χρονη με τα όμορφα όνειρα 
για το μέλλον 

Διδακτικό  
 

 1σκ: μια θλιμμένη νεαρή γυναίκα με μαύρα, 
κάθεται σ’ ένα παγκάκι με τη βαλίτσα δίπλα 
της. Πίσω της κόσμος πηγαινοέρχεται, κι ένα 

μεγάλο καράβι 

--- 

14. Αποθάρρυνση σ.175  Ελ. Πστ. Ποίηση  Η αποθάρρυνση αλλά και η ενθάρρυνση, 
ακολουθώντας τα βήματα του Χριστού  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Βάλε την καρδιά σου 
και σκέψου... σ.176-177 

(σαλόνι) 
--- Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  
Ιατρική περίθαλψη για τους κατοίκους της 

υπαίθρου. Προβλήματα και ελλείψεις  

Κοινωνικού προβληματισμού – Κοινωνική 
πρόνοια 

 
9φ:στιγμιότυπα & σκη-νές από τις επισκέψεις 
των κινητών ιατρικών συ νεργείων στα χωριά 

του Θεσσαλικού κάμπου  

Αγιογραφική θεμελίωση  

16.Το ΠΙΚΠΑ Πεντέλης 
σ.178-179 Τ.Α. και Α.Γ. 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια 
– «Άγνωστοι τόποι σε 
γνωστά μας μέρη» 

Επίσκεψη μιας παρέας από κοπέλες στο 
ορθοπεδικό νοσο-κομείο ΠΙΚΠΑ Πεντέ-λης, 
που φιλοξενεί ά-πορα παιδιά απ’ όλη την 
Ελλάδα και κά-ποια θα μείνουν για πάντα 

εκεί, γιατί δεν υπάρχει οικογένεια 

Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Κυκλάμινα σ.179  Τούλα Γκίκα  
Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια 
– Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία μιας μικρής που πριν εισαχθεί 
στις κατασκηνώσεις του ΕΕΣ στην Πάρνηθα, 
χάθηκε για ώρες μα-ζεύοντας κυκλάμινα, 

που πρόσφερε στη συ-νέχεια σ’ ένα φυματι-
κό που νοσηλεύονταν στους ίδιους χώρους 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
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18.Τα «Λογοτεχνικά Έτη» 
- Απολογισμός του έτους 

Παλαμά  
σ.180-181 

Ν. Δ. Λοΐζος  Φιλολογικά θέματα 
– Λογοτεχνία  

Με το κλείσιμο του έ-τους Παλαμά «... θεω-
ρήσαμε καλό να γρά-ψουμε λίγα λόγια για 
την αναγκαιότητα, τη σημασία και τον από-
λογισμό... και όλων των άλλων Λογοτεχν-
ικών Ετών, που τεί-νουν να καθιερωθούν 

σαν ένας θεσμός ανα-γκαίος και επίσημος 
πια στη χώρα μας...» 

Επιμορφωτικό – Φιλολογικό  --- 

19.Διαλέγοντας τον 
κατάλληλο σύζυγο  

σ.182-183 
John McKenzie 

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο – 

Διάφορα άρθρα  

Τα κριτήρια επιλογής σωστού συντρόφου και 
οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για τη γυναίκα, 
αν παρασυρθεί από την ανάγκη της να είναι 

επιθυμητή ή την επιθυμία της να κάνει 
οικογένεια  

Πνευματικού και κοινωνικού προβληματισμού 
– Διδακτικό  

 
2φ: ένα αντρικό χέρι περνάει μια βέρα στο χέρι 

μιας γυναίκας και 2 βέρες 

--- 

20. --- σ.183 Winston Churchill Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Αγάπη για ό,τι η ζωή μας προσφέρει και 
υπακοή  Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής --- 

21.Η πλανεύτρα 
θάλασσα σ.184 Τάσσος Δ. Ψυχογιός  Λογοτεχνία  

Οι ομορφιές της θάλασσας και κυρίως η 
κατάργηση των κοινωνικών διαφορών που 
επιβάλλει σ’ όποιον την πλησιάζει για να 

χαρεί τα μπάνια του! 

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό – 
Αλληγορικό  

 
2φ:βαρκούλα πλέει σε ήσυχα νερά και θέα στη 
θάλασσα από την ακτή, μέσα απ’ ένα δέντρο. 

Και στις δυο το φως του φεγγαριού ή του ήλιου 
αντανακλά στην επιφάνεια!  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η θάλασσα, η φύση που μιλάει για 
την Αλήθεια, για το Δημιουργό της. 
Η Κτίση που προσφέρεται σε όλους 
το ίδιο, χωρίς διακρίσεις και που 
μπροστά της είναι όλοι ίσοι, χωρίς 

διακρίσεις!) 

22.Σέλμα Λάγκερλεφ 
σ.185-186 Ελένη Καριτά  Μορφές  

Οι Χριστιανικές αρχές και η πίστη, της 
βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Σουηδής 
συγγραφέως, που πέθανε το 1940, έτσι όπως 

αποτυπώνονται στα έργα της και μερικά 
περιστατικά από τη ζωή της  

Επιμορφωτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: της Σ.Λ. 
Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Φρειδερίκος Σοπέν –  
Ο γυρισμός μιας ψυχής  

σ.187-188 

Απόστολος Λ. 
Βαλληνδράς  Μουσικά Θέματα  

Με αφορμή τη συμ-πλήρωση 150 χρόνων 
από τη γέννηση του Σοπέν, οι τελευταίες 

μέρες & ώρες του έτσι όπως περιγράφονται 
από τους βιογράφους του. Η πάλη του με 

την αμαρτία, η εξομο-λόγηση, η θ. μετάλη-
ψη, το ιερό Ευχέλαιο, η επιθανάτια αγωνία, 

το ψυχορράγημα... 

Επιμορφωτικό – Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(θάνατος εν μετανοία και 

εξομολογήσει) 

24.Για μια αυτοκριτική – 
Τα λάθη μας απέναντι 

στο Θεό  
σ.189 

L. J. Lebert et Th. 
Suavet 

Διάφορα άρθρα –  
Για μια αυτοκριτική  

Τα πάθη μας και τα λάθη μας απέναντι στο 
Θεό Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

25. Από τις ταινίες που 
διάλεξα σ.189-190 Spectator Κινηματο-γράφος 

και ζωή  

Τα τετρακόσια κτυπήματα (Les 400 Coups) 
– Η υπόθεση του έργου εν συντομία και 

μετά σχόλιο για το τι προσφέρει τελικά ένα 
τέτοιου είδους κιν/φος στους νέους, που 

τους προσφέρει κάθε άλλοθι και δικαιολογία 
για τις πτώσεις τους και τις αποτυχίες τους  

Ενημερωτικό – Κριτική κινηματογράφου – 
Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού  

 
1φ: σκηνή από ταινία: ένα παιδί πίσω από ένα 

φράχτη 

Αγιογραφική θεμελίωση  

26.Κινηματο-γραφικές 
πενιές... σ.190-191 Spectator Κινηματο-γράφος 

και ζωή  

Σχόλια με αφορμή κιν/κές ταινίες ή κιν/κά 
νέα:  

...πολύτιμη προσφορά/ 
...εις αναζήτησιν ανθρώπων/ 

...κι όμως υπάρχουν –  

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  
 

3φ: σκηνές από ταινίες και σχόλια για τις 
ταινίες   

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

‘...κρύβονται «υπό τον μόδιον»...’ 
 

‘...διαπληκτίζονται «διά το άνηθον 
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Ταινίες:  
Το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ –  

Η ιστορία ενός χρυσόψαρου – Μαρσελίνο 
Πάν Υ Βίνο 

και το κίμινον και το ηδύοσμον» 
 

«Εάν μη γένητε ως τα παιδία...» 
 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Μια συνδρομήτρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Απάντηση σε μια αναγνώστρια που 
αντιμετωπίζει προβλήματα με τη μητέρα της, 

προβλήματα μοναξιάς και μειονεξίας και 
πολλές ενοχές και τύψεις 

Συμβουλευτικό – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγάπη του Θεού που όλα τα 
συγχωρεί και τα ελαφρώνει όταν 

πάμε κοντά της, η κατανόηση και 
το σήκωμα του σταυρού των άλλων, 
η έξοδος από τον εαυτό μας και η 

προσφορά αγάπης στους γύρω μας) 
28.Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
σ.192 

Μια Αθηναία Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

Απάντηση για τα φάρμακα αμφιβόλου 
αποτελεσματικότητας Συμβουλευτικό  --- 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Β.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; Απάντηση για θέμα που δεν αποκαλύπτεται  Συμβουλευτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Αλληλογραφία σ.192 Σ.Τ./ Ιω. Φωτ. Αλληλογραφία 

Φιλολογικές παρατη-ρήσεις πάνω σε προ-
σπάθειες αναγνωστών να γράψουν ποίηση 
και λογοτεχνία και άρνηση να δημοσιεύ-

σουν τα έργα τους 

Συμβουλευτικό --- 
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1.Στο σεβαστό 
πρεσβύτη που πέθανε  

σ.193 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ο θάνατος του χειρούργου ακαδημαϊκού και προέδρου 
από την ίδρυσή του τού ‘Ελληνικού Φωτός’, Μαρίνου 
Γερουλάνου, στις 8 του περασμένου μήνα. Σύντομη 

παρουσίαση της ζωής και των αρετών του  

Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Ελεύθερος χρόνος – 
Χαμένος χρόνος  

σ.193 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Το φαινόμενο της αύξησης του ελεύθερου χρόνου και 

της μη αξιοποίησης του  Πνευματικού προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(ο χρόνος της ζωής δοσμένος για 
τη σωτηρία μας) 

3.«Τι θα ειπή ο 
κόσμος» σ.193-194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Προβληματισμός και σχολιασμός για το ότι το ‘τι θα πη 
ο κόσμος’ γίνεται όχι μόνο γνώμονας κοινωνικής 

συμπεριφοράς αλλά και διαπαιδαγωγήσεως  

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό 

– Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καταδίκη τής υποκρισίας και 
καλλιέργεια της ειλικρίνειας) 

4.«Τράπεζα Πρόνοιας» 
σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η Τράπεζα Προνοίας του Ρίο Ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, 
ως παράδειγμα μίμησης για την εξάλειψη της φτώχειας 

και της αθλιότητας 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ελεημοσύνη και διακονία του 

πλησίον) 

5.Γιατί να είναι 
σπάνια; σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Αμερικάνος από το Μί σιγκαν δεν μπόρεσε να τηρήσει 
την υπό-σχεσή του στη μ του, γιατί πέθανε, ότι κάπο τε 

θα την ξεκουράσει από το φόρτο εργασί-ας της στα 
αγρόκτημα και στα 9 παιδιά της. Αντ’ αυτού πρόσφερε 

ανάπαυση σε 24 μητέρες 197 παιδιών! 

Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Μιλάω στη θάλασσα 
σ.194 Χρυσ. Βαλσ. Ποίηση  Δέηση στη θάλασσα να ημερέψει τις φουρτούνες της 

στεριάς! Αλληγορικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Η κρίσις στην 
Ελληνική οικογένεια 

σ.195-197 

Αιμιλία Ορδόλη/  
Λούλα Σ. Μπρη/  
Μαρία Ζαχαρίου  

Προβλήματα της 
συγχρόνου οικογενείας 

«... απόψεις των με-λών του Φροντιστηρί-ου Μητέρων,... 
«Η Ελ-ληνική οικογένεια εις την σημερινήν της κα-

τάστασιν», εξητάσθη δε το ερώτημα κατά πόσον υπάρχει 
κρίσις εις την σύγχρονον ελ-ληνικήν οικογένειαν, ποία 
τα αίτια που την προκαλούν και ποία τα μέσα δια την 

αντι-μετώπισιν της και την θεραπείαν» 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«... το “ναι” “ναι” και το “ου” 
“ου”...» 

 
«... τα πάντα εν πάσι» 

8.Η πρώτη ματιά  
σ.198-199 Αντιγόνη Κώνστα Διάφορα άρθρα 

Σκέψεις και αυτοκριτική γύρω από την κακιά συνήθεια 
να βάζουμε ταμπέλες στους άλλους και να τους 

κρίνουμε με την πρώτη ματιά, κατ’ όψιν, χωρίς να τους 
γνωρίζουμε 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
(μην κρίνετε κατ’ όψιν) 

9.Όσο ήμουν 
μαθήτρια περνούσα 

μια ζωή χαρούμενη... 
σ.199 

Μάνα Κατερίνα  Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο 

Μια νεαρή κοπελίτσα, εξομολογείται στο γράμμα της 
πως μετά την αποφοίτησή της από το σχολείο, δεν 
βρίσκει κανένα ενδιαφέρον στη ζωή της και νοιώθει 

απέραντη θλίψη 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η ολοπρόθυμη και εγκάρδια 
προσφορά μας στους άλλους 

θεραπεύει τις δικές μας πληγές 
και πάθη και αποτελεί ασφαλή 

οδό σωτηρίας) 

10.Οι μικρές αδελφές 
της λεωφόρου σ.200-

201 
Φ.Γ. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η ζωή, η δράση και το παράδειγμα των έξι αδελφών του 
Παρισιού, που προστρέχουν σε κάθε ανάγκη των 

συνανθρώπων τους 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Κοινωνική πρόνοια 

2φ: οι αδελφές εν δράσει, μαζί με 
μια πολύτεκνη μητέρα και σε 

μια αυλή μαζί με μικρά παιδιά 

Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Ένας κόμπος 
δάκρυ  
σ.201 

Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  Η βαριά και σκληρή δουλειά των εργατών των 
εργοστασίων 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

12.Διακοπές και για 
τις μητέρες σ.202- Ο. Ιωάννου  Προβλήματα της 

συγχρόνου οικογενείας 
Η αναγκαιότητα της α νάπαυσης για τις μητέ ρες & το 

Πρόγραμμα Κοινωνικής Πρόνοιας γι’ αυτές, στη Δ. Γερ-
Ενημερωτικό – Κοινωνική 

Πρόνοια  --- 
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203 μανία, ως πρότυπο για την Ελλάδα  

1φ: μια γυναίκα με ρούχα 
εργασίας ανοίγει διάπλατα ένα 

παράθυρο και χαμογελάει 
13.Ετοιμασίες για το 
ταξίδι σας/Χρήσιμες 

συμβουλές για το 
καλοκαίρι  
σ.203-204 

A. F. Διάφορα άρθρα  
Οι ετοιμασίες: οι βαλί τσες σας, το σπίτι σας, 

ταξιδεύοντας, τα γεύ-ματα κατά την διάρ-κεια του 
ταξιδιού, ένα δροσερό εξοχικό σπίτι 

Συμβουλευτικό  
1σκ:κοριτσάκι στην α-κτή 

κοιτάζει ένα καράβι με 
φουσκωμένα πανιά που πλέει 

στη θάλασσα 

--- 

14. --- σ.204 Duhamel Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η έλλειψη καλοσύνης από τον κόσμο Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Τώρα που δεν με 
βλέπουν σ.205-206 Έλλη Λυκούρη  Διάφορα άρθρα  

Μια εκδρομή στο Λεμονοδάσος, η κλοπή μερικών κιλών 
λεμονιών από κυρίες της συντροφιάς και σκέψεις για 

την πράξη τους και για το δικό της κέρδος απ’ αυτή την 
εκδρομή! 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ου κλέψεις και οι συνέπειες του) 

 
«όπου ο θησαυρός υμών εκεί και 

η καρδιά υμών» 
 

«τέλειοι γίγνεσθε» 

16.Η νεολαία της 
εποχής μας  
σ.206-207 

Σάσα Ε. Μόσχου  Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο  

Σκέψεις και προβληματισμός για τις πνευματικές 
κατευθύνσεις της εποχής, σε όλες τις εκφάνσεις του 

σύγχρονου πολιτισμού και στις αναζητήσεις των νέων, 
που ως επί το πλείστον ταυτίζονται με το μηδενισμό 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πιστότητα στην πίστη των 
πατέρων, για έξοδο από το 

πνευματικό χάος της εποχής) 

17.Μαθήματα 
ευτυχίας σ.208 

André Maurois  
ένας από τους 

σαράντα αθανάτους 
της Γαλλικής 
Ακαδημίας 

Προβλήματα συγχρόνου 
οικογενείας 

Συμβουλές από τα μαθήματα γάμου που κάθε Κυριακή 
απόγευμα δίνει στο μικρό αμφιθέατρο ο γάλλος 

ακαδημαϊκός  

Διδακτικό  
 

3φ: με στιγμιότυπα της 
καθημερινότητας ενός ζευγαριού 

Αγιογραφική θεμελίωση  

18.Κάτσε φρόνιμα 
σ.209-210 Mary Gordon  Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  Ο χειρισμός των άτακτων και ζωηρών παιδιών.  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: ένας μπόμπιρας πάνω σ’ 
ένα πύργο από σκαμπό, 
καρέκλες και τραπέζια 

προκειμένου να φτάσει κάπου 
ψηλά και να βάψει μ’ ένα πινέλο 

--- 

19.Ένα μεσημέρι στο 
Μόναχο  
σ.210 

Μαίρη Ν. Λογιάδη  Διάφορα άρθρα  
Σκέψεις γύρω από την πείνα και τους φτωχούς του 

πλανήτη με αφορμή την έντονη πείνα που ένοιωσε, πριν 
φάει σ’ ένα εστιατόριο του Μονάχου  

Πνευματικού και κοινωνικού  
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ευγνωμοσύνη για τα αγαθά που 
έχουμε και φροντίδα για τους 

πεινασμένους) 

20.Η ηρωϊκή 
συμφωνία σ.211-213 

Διασκευή: Ρένα 
Καραμανώλη  Μορφές  

Απομνημονεύματα του καλού φίλου του Μπετόβεν, Herr 
von Zmeskall που περιγράφει την εσωτερική πάλη του 
συνθέτη με την κώφωση, τη βαθειά του πίστη και τις 

γενναίες αποφάσεις της ζωής του. Σχεδόν... βίος αγίου! 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη και πάλη ενάντια στις 

δυσκολίες – Η μεγαλοσύνη και η 
καλλιέργεια του ταλέντου στο 

μάξιμουμ, όταν θεμελιώνεται και 
υπηρετεί τη βαθειά πίστη) 

21.Σας έχουμε 
ανάγκη  
σ.214 

Ε. Λ.  Λογοτεχνία – Διήγημα  Όλα όσα μπορούν να προσφέρουν οι γέροι άνθρωποι 
στον κόσμο και τους δικούς τους. τα χρηστά γεράματα 

Πνευματικής οικοδομής 
1φ; πίσω από τζάμια ενός 

παραθύρου, ένας γέρος διαβάζει 
εφημερίδα και μια ηλικιωμένη 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(οι αρετές που κοσμούν ή πρέπει 
να κοσμούν τους ηλικιωμένους) 
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γυναίκα ποτίζει τα φυτά στο 

περβάζι του παραθύρου  

22.Τι σκέπτεσθε γι’ 
αυτό;  
σ.215 

Genevieve Taisne  Γύρω στο παιδί  

Το άνοιγμα των εφήβων σε συντροφιές και απασχολήσεις 
εκτός οικογενείας, που απορροφούν όλο το ενδιαφέρον 

και την αγάπη τους και η αντίσταση-αντίδραση της 
οικογένειας με τις αρνητικές συνέπειές τους, στις 

σχέσεις τους με τα παιδιά τους  

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια κοπελίτσα με 
εκδρομική περιβολή και μαντήλι 

στο κεφάλι, κάθεται σε μια 
μεγάλη πέτρα και δίπλα της έχει 

έναν εκδρομικό σάκο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση με γνώμονα την 

αγάπη, την υπομονή, την 
εμπιστοσύνη) 

23.Λευκές μανούλες 
σ.216 Μ.Π. 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια – 

Άγνωστοι τόποι σε γνωστά 
μας μέρη 

Η εμπειρία μιας 20χρονης αναγνώστριας ως εθελόντριας 
μητέρας στο Βρεφοκομείο της οδού Πειραιώς, έτσι όπως 

τη μεταφέρει η ίδια σε γράμμα της στον ΚτΕ 
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη για όλα τα πλάσματα 

ανεξαρτήτου φυλή, χρώματος, 
δεσμών αίματος ή ο,τιδήποτε 

άλλο) 

24.Το παιδί μου 
πρέπει να ζήση  

σ.217-218 
Α. Δαμιανός  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  
«Παρακαλώ, αν νομίζετε ότι θα προσφέρη κάτι, 
δημοσιεύσατέ το. Είναι μια αληθινή ιστορία»  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ: τα χέρια πολλών ανθρώπων 

κρατάνε όρθιο ένα ξύλο  

--- 

25.Αυτογνωσία σ.218 Χ.Β.  Αποσπάσματα  

Οι πολλές διδασκαλίες, που καταλήγουν βερμπαλισμοί 
και λόγια του αέρα γιατί δεν έχουν περιεχόμενο, ουσία, 

είναι αδύναμα και δεν γεννούν την πίστη στους 
ανθρώπους που τ’ ακούνε καλοπροαίρετα. Η αδυναμία 
των σύγχρονων χριστιανών να μεταφέρουν το μήνυμα 

του Ευαγγελίου στο σημερινό κόσμο 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.219 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής και 
της μορφώσεως  

Ομιλία Αλεξ. Τσιριντάνη: Η μεσοβασιλεία των 
πολιτισμών, το Φροντ. Μητέρων για τη σεξουαλική 

διαπαιδαγώγηση και το Φροντ. Αγωγής για την 
κοινωνικοποίηση του παιδιού   

Ενημερωτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 
– Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό  

«Άνω σχώμεν τας καρδίας» 

27.Η ηχώ της σιωπής  
σ.220-221 Αννούλα Ράπτη  Λογοτεχνία  

Παρουσίαση αποσπασμάτων από το ομώνυμο βιβλίο της 
Camille Belguise, που δείχνουν την κοινή φύση όλων 

των γυναικών και γενικά των ανθρώπων 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ:ο κορμός ενός ψηλού δέντρου 
και πίσω κι άλλοι όμοιοι και 

αχτίδες φωτός πέφτουν ανάμεσά 
τους 

«...σε εικόνα του αγίου Σάββα: 
‘Όστις τον εαυτόν του ενίκησε, την 

φύσιν ενίκησε’» 

28.Από τις ταινίες 
που διάλεξα σ.221-

223 
Spectator  

Κινηματογράφος και ζωή – 
Καλλιτεχνική κίνηση – 

Κινηματογραφικές ταινίες  
Παρουσίαση κιν/φων ταινιών και κριτική τους 

Ενημερωτικό – Πνευματικού και 
Κοινωνικού προβληματισμού 

1φ:σκηνή από την ταινία ‘Λίλυ’ 

Αγιογραφική  θεμελίωση  
 

«πεινώντας και διψώντας» 
29.Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
σ.224 

Κ.Δ. Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

Η αναγνώστρια βλέπει ότι πέφτει διαρκώς στις ίδιες 
αμαρτίες κι ότι δεν έχει αποτελέσματα ο αγώνας της. 

Ανησυχεί και αποθαρρύνεται  

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.224 
Π.Μ. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
Απάντηση σε αναγνώστρια που προβληματίζεται για το 

‘ναι’ ή ‘όχι’ που περιμένει 
Συμβουλευτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.224 
Σ.Ειρ. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας; 
Απάντηση σε αναγνώστρια για τα διλλήματα επιλογής 

ζωής και σκοπού Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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8ο (72) Τεύχος – Οκτώβριος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Έπειτα από τις 
διακοπές σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ερώτημα του ΚτΕ για το λόγο της ύπαρξης του, της 

συνέχειας της έκδοσής του Πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Και ξεκινάμε σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Συνέχεια της ίδιας προβληματικής για τους σκοπούς και 
τους στόχους του ΚτΕ στο σύγχρονο κόσμο Πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Η αγωγή του πολίτου 
σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις και σχόλιο για την εισαγωγή του μαθήματος 
‘αγωγή του πολίτου’ στα σχολεία. οι στόχοι που οφείλει να 

υπηρετεί 

Σχολιασμός επικαιρότητας – 
Πνευματικού και κοινωνικού 

προβληματισμού 
--- 

4.Ακόμη περισσότερο... 
σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σχόλιο για την αγωγή του πολίτου που πρέπει να 

προσφέρεται στα σχολεία 
Πνευματικού και κοινωνικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(υπακούειν δει Θεόν παρά 
ανθρώπους – Χρειάζεται 

καλλιέργεια πνευματική και 
δυνάμεις για να αντισταθεί ο 

πολίτης της αύριον στο σαρωτικό 
κύμα του υλισμού) 

5.Μια γεμάτη ζωή  
σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Τα 100χρονα της για-γιάς Moses, που άρχι-σε να 
ζωγραφίζει στα 70 της κι έγινε διάση-μη! Παλιότερη 

αναφο-ρά στο τόμο του 1954 
Διδακτικό – Βιογραφία  --- 

6.Φυλάμε την Ελλάδα 
σ.226-227 Έλλη Λυκούρη  Διάφορα άρθρα – 

Επετειακά  

Προσκύνημα στην ακριτική Ελλάδα και μαθήματα 
πατριωτισμού από τους μικρούς μαθητές, τους κατοίκους 

και τους επισκέπτες Κυπρίους 
Πατριωτικό – Επετειακό  --- 

7.Ίδρυμα Προ-στασίας 
Χανσενι-κών «Η Θεία Χά-

ρις»...Προκήρυξις... 
σ.227 

Ο Πρόεδρος του 
Ιδρύματος Αθαν. Στ. 

Μαντέλλος 
Ανακοινώσεις  «Προκήρυξις ετήσιου διαγωνίσματος συγγρα φής μελέτης 

περί της κοινωνικής αποκατα-στάσεως χανσενικών» 
Ενημερωτικό – Κοινωνική 

πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πλήρη αποδοχή του αρρώστου, 
ένταξή του στην κοινωνική ζωή) 

8.Φθινοπωριάτικα φύλλα 
σ.228 Αντιγόνη Κώνστα  Διάφορα άρθρα  

Οι απογοητεύσεις από τις ματαιώσεις της ζωής που 
φαίνονται ανεξήγητές και η πίστη που ζωντανεύει 

ο,τιδήποτε φαίνεται πεθαμένο και τελειωμένο 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

 
1φ: πλατανόφυλλα ξερά 

πεσμένα σ’ ένα πεζοδρόμιο 

Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Είναι η ευτυχία ένα 
όνειρο;  

σ.229-231 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  Διάφορα άρθρα  Η ευτυχία. Η κατάκτησή της και οι μορφές της  Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Σε προσμένομε 
νάρθης  
σ.231 

Σία 
Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  Μιλάει για μια λευκοφορεμένη Παρθένα θεά που την 

περιμένουν να κατέβει από τον Όλυμπο Αλληγορικό  --- 

11.Συμβουλές στις 
παντρεμένες γυναίκες 

σ.232 
A. Grey  

Προβλήματα της 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Τρεις διαφορετικές περιπτώσεις χειρι-σμού των άσχημων 
διαθέσεων του συζύ-γου, προκειμένου να αποφθεχθεί η 

ένταση, ο καυγάς και οι δυσά-ρεστες καταστάσεις 
Διδακτικό – Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Το σπαστικό παιδί 
και η κοινωνία Α΄ 

σ.233-236 
Βιβή Παπαλουκά  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

‘...το πρώτον μέρος διαλέξεως της δ. Β.Π. δοθείσης υπό 
την αιγίδα της Ε.Ε.Π.Α.Π....μορφολογικήν εμφάνισι της 
σπαστικότητος και την επίδρασιν αυτής εις το ίδιον το 

άτομο και το περιβάλλον του...μικρά ιστορικήν 
ανασκόπισι της νόσου, με σκοπόν την τοποθέτησίν της εις 

τα ακριβή πλαίσια της κατηγορίας της..’ 

Κοινωνική πρόνοια  
 

1φ: ένα κοριτσάκι με κινητικά 
προβλήματα και βαριά 
ανατομικά παπούτσια, 

κατεβαίνει μια σκάλα με τη 
βοήθεια δύο αδελφών 

νοσοκόμων 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(πίστη, υπομονή, επιμονή και 
καλλιέργεια των ταλάντων που 

σίγουρα έχουν και οι ανάπηροι) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

13.Οδός Παν. Κυριακού 
4, σ.237 Π. Νομικού  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια – 

Άγνωστοι τόποι σε 
γνωστά μας μέρη  

Μια επίσκεψη στο Αναμορφωτικόν Σχολείον Θηλέων, 
αφορμή για σκέψεις και προβληματισμούς πνευματικούς 

και κοινωνικούς 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1φ: το πρόσωπο μιας μικρής 

που κοιτάει κατάματα στο 
φακό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η συνυπευθυνότητα για το κακό 

στον κόσμο) 

14. Προσκύνημα σ.238-
239 

Αντιγόνη Βρυώνη 
Χατζηθεοδώρου  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Προσκύνημα στην Ιερά Μονή Μεγάλου Σπηλαίου. 
Ιστορία, τοπίο και πίστη   

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
2φ: ένα τραίνο στην απότομη 
πλαγιά ενός βουνού και ένας 
μοναχός «Στη βιβλιοθήκη της 

μονής» 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η επιστροφή στην πίστη των 

Πατέρων μας, το σίγουρο 
μονοπάτι που οδηγεί στη 

λύτρωση) 
 

«Προς Σε καταφεύγω την 
Κεχαριτωμένην...» 

15.Χωρίς Παράπονο 
σ.239 Χ.Β. Ποίηση  

Προσευχή – Πρόσκληση για την αναδημιουργία και την 
ανάπλαση του εσωτερικού μας κόσμου, ύστερα από την 
οδύνη της μάταιης περιπλάνησης, χωρίς παράπονο για 

όσο πόνο απαιτήσει αυτό 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Ζάκυνθος, πατρίς 
ποιητών σ.240-241 

(σαλόνι) 

Σολωμός – Κάλβος – 
Μαρτζώκης  Ποίηση  

Αποσπάσματα από ποιήματα ποιητών, αφιερωμένα στη 
Ζά-κυνθο, ως λεζάντες σε φωτογραφίες τοπωνυ-μίων του 

νησιού 

Επιμορφωτικό – Πατριωτικό  
6φ: από τοποθεσίες του νησιού 

και μνημεία 
--- 

17.Ξαφνικά φέτος το 
καλοκαίρι σ.242-243 Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  Σε τι συνίσταται η ευτυχία και πώς κατακτιέται;  Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Το πιο πικρό μάθημα 
σ.243-244 F.G. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία ενός άντρα που οδηγείται στην αυτογνωσία και 
τη μετάνοια, αλλάζοντας τη συμπεριφορά και τη ζωή του, 

χάρη στο ξέσπασμα της νύφης του για το πόσο πολύ 
πληγώνει τους γύρω του, χωρίς ποτέ ο ίδιος να το έχει 

αντιληφθεί. 

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αυτογνωσία που οδηγεί στην 
μετάνοια και στην αλλαγή της 
συμπεριφοράς και της ζωής)  

19.Νικόλαος Σκαλκώτας 
σ.245-246 Φανή Ζάκα  Μορφές  

Η ζωή και το έργο του φημισμένου Έλληνα συνθέτη και η 
μεγάλη απογοήτευσή του, γιατί στην πατρίδα του δεν 

αναγνωρίστηκε το έργο του όσο ζούσε 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό 
  

1φ: του Ν.Σ. 
--- 

20.Το γραφείον 
αλληλεγγύης της 

Ελληνικής οικογενείας 
σ.246-247  

Π. Χ.  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η ίδρυση και το έργο των πρώτων μηνών της ζωής του 
Γραφείου Αλληλεγγύης της Ελληνικής Οικογενείας, του 
Ελληνικού Κέντρου Αγωγής και του Φροντιστηρίου του   

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

21.Ταξιδιωτική 
περιπέτεια σ.248-250 Αμαλία Ρήκα  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η περιπέτεια ενός Τούρκου, που τον κατέβασαν από το 
τραίνο στα μισά του  δρόμου, γιατί δεν είχε θεωρημένο 

διαβατήριο. Οι φροντίδες των Ελλήνων συνταξιδιωτών του, 
που του έδωσαν χρήματα για να αντιμετωπίσει τα έκτατα 

έξοδά του 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: χαμογελαστά παιδικά 

πρόσωπα που ξεχύνονται από 
τα παράθυρα ενός βαγονιού 

τραίνου 

Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Walter Scheffler –  
Ένας σύγχρονος 

κωφάλαλος ποιητής  
σ.250-251 

Βασ. Ι. Λαζανάς Μορφές Η ζωή και το έργο του ποιητή  

Βιογραφία – Επιμορφωτικό  
 

1σκ: προσωπογραφία του 
ποιητή 

--- 

23.Η πρώτη μέρα στο 
σχολείο σ.252-253 A. Ferrè Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  
Η είσοδος του παιδιού στη σχολική ζωή. Δυσκολίες, αίτια 

και αντιμετώπιση 
Ψυχο- παιδαγωγικό  

 --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1σκ: καρικατούρα, μια μικρή 
αγκαλιάζει τη μητέρα της και 
δεν την αφήνει να φύγει. Στο 
βάθος ένα σχολικό κτίριο και 

οι φιγούρες παιδιών που 
παίζουν 

24.Εικόνα σ.253 Ζ.Μ.Τ. Αποσπάσματα  
Το δέντρο που αποκτά κάθε άνθρωπος με τη γέννησή του, 
στον ου-ρανό, το τρέφει & το ποτίζει κατά τη διάρ-κεια της 

ζωής του & τον περιμένει στη σκι-ά του όταν πεθαίνει 
Αλληγορικό – Διδακτικό  --- 

25.Στο κοιμητήρι του 
χωριού –  

Από το ημερολόγιο μιας 
νέας δασκάλας σ.254-

255 

Μια Ελληνίδα  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η αφήγηση μιας δασκάλας ενός ορεινού φτωχού χωριού 
που έβαλε τους μαθητές της να φτιάξουν ξύλινους 
σταυρούς, που τοποθέτησαν στο παραμελημένο 
κοιμητήρι, διδάσκοντάς έτσι πολλά στα παιδιά 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1φ: παιδάκια σε σχολική τάξη 
παρακολουθούν κάτι 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τιμή στους νεκρούς) 

26.ELDORADO  
σ.255 

Edgar Allan Poe  
Χαρά Κρίσπου Ποίηση  Η αναζήτηση του Eldorado  και η τελική εύρεση του 

εκτός της γης Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.256 
Β.Θ.Π. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια σύζυγος ζητά τρόπο να ξεράσει το πρόβλημα που της 
δημιουργεί ο σύζυγός της, χωρίς αυτό να κατονομάζεται 

ρητώς 

Πνευματικής οικοδομής – 
Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

28.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.256 
Χ.Θ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Δεν κατονομάζεται α-νοιχτά αλλά μια νέα αποφασίζει να 

ακο-λουθήσει το δρόμο του μοναχισμού 
Συμβουλευτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

29.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.256 
Υ.Φ.Χ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Μια ηλικιωμένη γυναίκα 70 ετών αγχώνεται με την ηλικία 

της και τα γηρατειά  Διδακτικό – Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Αλληλογραφία σ.256 Μ. Θεοδώρου Αλληλογραφία Το δίδαγμα μιας εμπειρίας  Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
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9ο (73) Τεύχος – Νοέμβριος 1960 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Η Συνήθεια σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η συνήθεια στην πνευματική ζωή και η οπισθοδρόμηση. 
Στόχος η εγρήγορση   Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

(εγρήγορση) 

2.Ένα χάρισμα που μένει 
αφρόντιστο σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Το φυσικό χάρισμα της καλαισθησίας των Ελλήνων, η 
καλλιέργεια του από τους προγόνους μας και η τραγική 
παραμέλησή του από τους σύγχρονους, που μαρτυρεί 

ταυτόχρονα και την πνευματική ασχήμια 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
[Το κάλλος θα σώσει τον 

κόσμο] 

3.Το 10% σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Σκέψεις και σχόλιο για τον αποδεκατισμό των εσόδων, 
που θέσπισε μια ενορία στην Αμερική στους ενορίτες της, 

για φιλανθρωπικούς σκοπούς  
Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ελεημοσύνη και η δεκάτη 

της Π.Δ.) 

4.Εμπόδια που νικώνται σ.257-
258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σκέψεις και σχόλια για τη δύναμη της ανθρώπινης 
θέλησης, με αφορμή τη νίκη 4 πρωταθλητών στους 

Ολυμπιακούς της Ρώμης, που υπήρξαν ανάπηροι στην 
παιδική τους ηλικία 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(οι βιασταί αρπάζουσι τη 
βασιλεία των ουρανών) 

5.Όταν αυτές σκέπτωνται έτσι...  
σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλια για τις δηλώ-σεις και τις θέσεις διασήμων 
γυναικών, της Φρανσουάζ Σαγκάν και της Simon de 

Beauvoir, για την ευτυχία και το χρήμα, το γάμο και την 
ελευθερία 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6.Σκέψεις γύρω από το έργο 
του Αλμπέρ Καμύ «Οι Δίκαιοι» 

σ.258 
Η.Α.  

Το Θέατρο – Θίασος 
Δημήτρη Μυράτ, Θέατρον 

«Άλφα» 

Σχολιασμός για τα μηνύματα του έργου και τη θεώρηση 
της ζωής που προσφέρει  

Πνευματικού προβληματισμού 
– Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η παρουσίαση και 

υποστήριξη κάποιων αρετών 
από τους βασικούς 

χαρακτήρες) 
7.Το Πήλιον Θρύλοι και 

Παραδόσεις του – Πηλιορείτικα 
χωριά – Η Μακρυνίτσα και ο 
λαϊκός ζωγράφος Θεόφιλος  

σ.259-261 

Λίνα 
Αγγελοπούλου  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Περιήγηση στη μυθολογία, στην ιστορία, στα χωριά του 
Πηλίου και σύντομο βιογραφικό του Θεόφιλου 

Επιμορφωτικό  
 

2φ: με σπίτια «χαρακτηριστικός 
τύπος Πηλιορείτικης 

Αρχιτεκτονικής» 

Αγιογραφικές αναφορές 

8.Ελένη Κομητοπούλου σ.262-
264 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  Μορφές  Η ζωή και έργο της μεγάλης Ελληνίδας, πατριώτισσας και 

χριστιανής, ζωγράφου 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό – 
Ιστορικό  

 
2φ:«Η τελευταία φωτογραφία 

της αείμνηστης ζωγράφου 
Ε.Κ.», «Πορτραίτο από τα 

ωραιότερα, που φιλοτέχνησε η 
Ε.Κ., το 1894» 

«Αγαπάτε Αλλήλους...» 

9.Το σπαστικό παιδί και η 
κοινωνία σ.264-266 Βιβή Παπαλουκά  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική Πρόνοια  

Η ιστορία της περίθαλψης των σπαστικών στην Ελλάδα, 
κυρίως μέσα από την ιστορία της ΕΛΕΠΑΠ και τα ψυχικά 

εφόδια των γονέων για να αντιμετωπίσουν την 
πραγματικότητά τους 

Κοινωνική πρόνοια – 
Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό   

 
1φ:παιδάκι με κινητικά 

προβλήματα, χαμογελαστό, σε 
μια περπατούρα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Προσευχή μιας γυναίκας 
που θα γίνη μητέρα  

σ.267-268 
Η.Α. 

Αποσπάσματα βιβλίων: 
«Μεταξωτό Γοβάκι» του P. 

Claudel 

Μια μέλλουσα μητέρα προσεύχεται στο Θεό μ’ 
ευχαριστίες κι ελπίδες πολλές για το μέλλον του παιδιού 

που κουβαλά μέσα της 

Προσευχή  
 

1φ: ανθισμένα κρίνα  
Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Υπάρχει κρίσις στην 
Ελληνική Οικογένεια; σ.268-

Ειρήνη Λ. 
Παντελή  

Προβλήματα συγχρόνου 
οικογενείας 

Το δεδομένο της κρίσης στη σύγχρονη ελληνική 
οικογένεια λόγω της πνευματικής κατάπτωσης και των 

Κοινωνική πρόνοια – 
Πνευματικού και Κοινωνικού Αγιογραφική θεμελίωση 
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269 υλιστικών αντιλήψεων και δύο παραδείγματα κοινωνικής 

πρόνοιας 
προβληματισμού  

12.Φθινόπωρο σ.269 Χαρά Κρίσπου Ποίηση  

Η λήξη του καλοκαιριού κι ο ερχομός του χειμώνα. Το 
φευγιό της νιότης, των ονείρων των ιδανικών και το 

προμήνυμα του χειμώνα, του κρύου, της μοναξιάς και 
του θανάτου 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

13.Μπορώ να σας βοηθήσω; 
σ.270-271 Αμαλία Ρήκα  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η ιστορία της έναρξης και της λειτουργίας του Σταθμού 
Πρώτων Κοινωνικών Υπηρεσιών, για τις οποίες μίλησε στο 

προηγούμενο τεύχος 

Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό 
– Πνευματικής οικοδομής  

 
1φ: ένα δέντρο χωρίς φύλλα 

Αγιογραφική θεμελίωση και 
αναφορές 

 
«...να μισούμε την αμαρτία 
αλλά ποτέ τον αμαρτωλό...» 

14.Ο παιδικός κινηματογράφος 
σ.272-273 Β.Κ.  Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να κοσμούν τον 
παιδικό κιν/φο και η σοβαρή προσπάθεια που γίνεται 

στη Μ. Βρετανία για την παραγωγή ταινιών ποιότητος και 
σωστής διαπαιδαγωγήσεως παιδιών και εφήβων 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό – 
Παιδαγωγικό  

 
1φ: παιδάκια που 

παρακολουθούν ταινία με 
διάφορες εκφράσεις στα 

πρόσωπά τους  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσπάθεια ενστάλαξης στα 

παιδιά αξιών του 
χριστιανισμού και 

χριστιανικών αρετών μέσω 
των ταινιών) 

15.Επίκληση σ.273 Αδ. Π. Λάμπρου  Ποίηση – Προσευχή  Αιτήματα προς τον Κύριο  Προσευχή  Αγιογραφική θεμελίωση  

16.Ο σεβασμός της ελευθερίας 
των άλλων σαν περιεχόμενο της 

αγάπης σ.274-275 
Τασία Αστερίου Διάφορα άρθρα  

Το πραγματικό νόημα της αγάπης, που εμπεριέχεται στο 
σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου, του αδελφού 

μας, των επιλογών του, των σκέψεων και των αποφάσεων 
του, έστω κι αν όλα αυτά έρχονται σε πλήρη αντίθεση όχι 
μόνο με τις δικές μας πεποιθήσεις και προσδοκίες όσο 

και με την μόνη Αλήθεια του  Θεού 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«όστις θέλει οπίσω μου 
ελθείν...» 

17.Έχεις καθήκοντα και προς 
τον εαυτό σου  

σ.275 
J. K. Lagemann Διάφορα άρθρα  

Η έννοια της πραγματικής αγάπης προς τον εαυτό μας 
και το πόσο καταλυτική είναι για τη σωστή σχέση μας και 

αγάπη στους γύρω μας 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Αγάπα τον πλησίον σου ως 
σεαυτόν» 

18.Από το ημερολόγιο ενός 
νέου σ.276 Φ. Στεργίου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για την ομορφιά της ζωής και την ανικανότητα 
του ανθρώπου να τη δει και να τη ζήσει. Οι πνευματικές 

προϋποθέσεις μιας τέτοιας βίωσης της ζωής και η 
πνευματική ωριμότητα που καλείται να φθάσει ο 

άνθρωπος  

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Αι ιδέαι και η σύγχρονος 
νεότης  

σ.277-278 
Φ.Γ. Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  

Η διαπίστωση του πόσο διαφορετική είναι η 
μεταπολεμική γενιά, η έλλειψη σεβασμού, η άρνηση των 

παραδοσιακών αρχών, η έλλειψη πνευματικών 
αναζητήσεων και καλλιέργειας. Η ευθύνη των γονέων. Οι 

λύσεις που προτείνονται   

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο σεβασμός προς τους 
γονείς, η πνευματική 

καλλιέργεια, η αιδώς, η 
κόσμια συμπεριφορά, τα 

ενδιαφέροντα σύμφωνα με το 
φύλο) 

20.Το Σύννεφο σ.278 Μετάφραση από 
το Γερμανικό  

Παιδική λογοτεχνία – 
Μια ιστορία για τα μικρά 

μας παιδιά 

Η ιστορία του μικρού σύννεφου, που λυπήθηκε τους 
φτωχούς της γης και ήθελε να βοηθήσει, γνωρίζοντας ότι 

η προσφορά της βροχής του θα σήμαινε το δικό του 
θάνατο 

Αλληγορικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η θυσιαστική αγάπη, η μόνη 
πραγματική αγάπη, κατά το 
πρότυπο του Χριστού, που 

δίνει ζωή) 
21.Παραβιάζετε την ιδιωτική 

ζωή των εφήβων σας;  Helen Frank  Γύρω από το παιδί και 
τον έφηβο  

Μεταφορά απόψεων για την ιδιωτική ζωή, την έννοια, το 
περιεχόμενο, την αξία της, έτσι όπως διατυπώθηκαν σε 

Πνευματικού προβληματισμού 
– Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(σεβασμός του προσώπου, 
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σ.279-280 μια συζήτηση εφήβων  έστω κι αν αυτός ο άλλος 

είναι το έφηβο παιδί μας) 

22.Ιαχή  
σ.280 Ναννίνα Σακκά  Ποίηση  Η πάλη της ψυχής με τη κακία & η σημασία του 

αδιάπτωτου του αγώνα έστω κι αν υπάρχουν και ήττες Πνευματικής οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(επιμονή και υπομονή στον 
αγώνα) 

23.Με το καινούργιο μας μωρό 
ήρθε η ζήλεια  

σ.281-282 
Rebecca Spector Γύρω από το παιδί και 

τον έφηβο  

Οι εμπειρίες μιας μάνας από το μεγάλο της γιο όταν ήρθε 
στον κόσμο το αδελφάκι του. Συμβουλές για το χειρισμό 

της ζήλειας 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: μια μάνα με ένα μωρό κι 
ένα παιδάκι 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(γνήσια αγάπη και υπομονή 

στις δυστροπίες των 
δύσκολων παιδιών) 

24.Το παιδί μας είναι ένας 
ερημίτης σ.283-284 

Jean Winchester 
Διασκευή: Κ. 

Κωνσταντινίδου  

Γύρω από το παιδί και 
τον έφηβο  

Η ζωή του παιδιού και οι σκέψεις και οι ανησυχίες της 
μάνας καθώς το βλέπει να διαφέρει απ’ τα άλλα παιδιά 

και να περνά πολλές ώρες στη μοναξιά του  

Παιδαγωγικού και 
Πνευματικού προβληματισμού 

– Διδακτικό   
 

1σκ: ένα παιδάκι ξαπλωμένο 
στο γρασίδι  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το χάρισμα να απολαμβάνει 

κανείς τη μοναξιά και τη 
σιωπή και η καλλιέργεια του) 

25.Προσευχόμουνα Κύριε 
σ.284 Ζ.Μ.Τ. Ποίηση – Προσευχή  Η νηπτική – μυστική εμπειρία από την απάντηση του 

Θεού στις προσευχές  Θεολογικό – Προσευχή  Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Διαβάζοντας σ.285 Η.Α./ Ι.Κ./ Η.Α./ 
Μ.Κ. Το βιβλίο – Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρου-σίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

27.Από τις ταινίες που διάλεξα 
– Παρθένες με στολή (Madhen 

in uniform)  
σ.286-287  

Spectator  
Κινηματογράφος και ζωή 
– Καλλιτεχνική κίνηση – 
κινηματογραφικές ταινίες  

Η συναισθηματική φιλία και οι μη υγιείς προεκτάσεις και 
ρίζες της, που αναπτύσσεται στους χώρους ενός 

ιδρύματος, μεταξύ μιας μαθήτριας και της δασκάλας της  

Κριτική κινηματογράφου – 
Ψυχολογία  

 
3φ: σκηνή από την ταινία και 
οι 2 από άλλες ταινίες, που 

απλώς αναφέρονται στις 
λεζάντες  

--- 

28.Τι μπορούμε να κάνωμε γα 
σας;  

σ.288 
Μ.  Τι μπορούμε να κάνωμε 

γα σας;  

18χρονη εκφράζει τα παράπονα της για τη μητέρα της 
που δεν την ενδιαφέρουν οι πνευματικές ανησυχίες της 
ίδιας και θέλει να γνωρίζει την άποψη του ΚτΕ για το 

δεσμό της μ’ ένα νέο, που εύχεται να καταλήξει στο γάμο  

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 

 

  



264 
 

10ο (74) Τεύχος – Δεκέμβριος 1960 
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1.Το όραμα και η 
πραγματικότης σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Τι να ένοιωθαν άραγε οι ποιμένες και οι μάγοι όταν 
πήγαν να προσκυνήσουν το θείο βρέφος; Τι νοιώθουμε 

εμείς σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια και τόσες 
γνώσεις γύρω από το Χριστό και τη σωτηρία που μας 

πρόσφερε; 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Εορταστικό  «δόξα εν υψίστοις...» 

2.Όχι μόνον το δένδρο 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Οι προετοιμασίες για τα Χριστ. εις βάρος της πνευμ. 

προετοιμα σίας και καρποφορίας 
Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(θυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν ζει μόνο 

με άρτο) 

3.Το transistor σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Η ενοχλητική συμπεριφορά κάποιων νέων συνταξιδιωτών 
& οι σκέψεις για τις νέες αντιλήψεις που χαρακτηρίζουν 

την εποχή  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

4.Το καθένα με τον δικό 
του ρυθμό σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σκέψεις & σχόλιο για τον εγωισμό των μητέ-ρων που δεν 
στοχεύ-ουν πρωτίστως τα παι-διά τους να είναι σω-στοί 

κι ολοκληρωμέ-νοι άνθρωποι αλλά α-ναλώνονται σε 
συγκρί-σεις και στεναχώριες όταν τα παιδιά τους κάπου 

υστερούν 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(χτίσιμο εν Χριστώ προσωπικότητας 

του παιδιού) 

5.Όσοι γίνονται μεγάλοι  
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Ο θάνατος του Δημήτρη Μητρόπουλου και σκέψεις για 
τα όσα η πατρίδα προσφέρει ή δεν προσφέρει στα παιδιά 

της και στα όσα τα παιδιά οφείλουν στην πατρίδα! 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6.Χριστουγεννιάτικο  
σ.290 Άντα Καραμάλη Ποίηση  Προσκύνηση της Γέν-νησης του Θεανθρώ-που με 

ταπείνωση και Γέννηση του Χριστού στην καρδιά μας 
Εορταστικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Ύστερα από 1960 
χρόνια... σ.291-292 Γ. Θ. Βελλής  Εορταστικά – 

Διάφορα άρθρα  

Η σύγχρονη παραποίηση της αληθινής 
χριστουγεννιάτικης ατμόσφαιρας στη Βηθλεέμ και το 

πραγματικό νόημα της για τον άνθρωπο, μέχρι σήμερα 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού – Εορταστικό  

 
2σκ: η προσκύνηση των αγγέλων 
στη φάτνη, οι τρεις μάγοι πάνω 

στις καμήλες υπό την 
καθοδήγηση του άστρου  

•«τον μέλλοντα λυτρούσθαι τον 
Ισραήλ» 

•Λουκ.β΄7: «Ουκ ην αυτοίς τόπος εν 
τω καταλύματι...» 

•Ψαλμ.ργ΄2-3:«ο αναβαλλόμενος 
φως ως ιμάτιον» 

•«ο τιθείς νέφοις την επίβασιν αυτού» 
•«φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός 

επί την ποίμνην αυτών» 
•Ματθ.Ε΄8: «Μακάριοι οι καθαροί τη 
καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται» 

•«Ιδού μάγοι από ανατολών» 
•«ο Θεός αλήθεια εστί...» 

•«φωνή εν Ραμά ηκούσθη, θρήνος 
και κλαυθμός και οδυρμός πολύς. 

Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής και 
ουκ ήθελε παρακληθήναι ότι ουκ 

εισίν» 
•«Τότε Ηρώδης εθυμώθη λίαν και 
αποστείλας ανείλε πάντας τους 

παίδας τους εν Βηθλεέμ» 
•«φωνή εν Ραμά ηκούσθη» 

•«επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις 
ευδοκία» 
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•«λύτρωσιν απέστειλε Κύριος τω λαώ 

αυτού» 
•«Ουκ ήλθον βαλείν ειρήνην, αλλά 

μάχαιραν» 

8.Χριστούγεννα σ.292 Μπορίς 
Παστερνάκ Ποίηση  

Ο ερχομός του Χρι-στού στον κόσμο ως ενός απλού 
ανθρώπου αλλά η τεραστία αλλα γή, που επέφερε, στη 

ζωή των απλών ανθρ. 

Εορταστικό – Πνευματικής 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Η ιστορία της Anna 
Stadler σ.293-294 F. Müller Μορφές  

«Η A.S. ακολούθησε τη φωνή της καρδιάς. Έτσι έσωσε τη 
ζωή πολ λών...είχε το θάρρος ν’ αψηφά τους σκλη-ρούς 
νόμους του πολέ μου & ν’ ασκή την αδελφική αγάπη 

κάτω από τις δυσκολώτερες συνθήκες»-Η ζωή & η δράση 
στην κατοχή, Βοήθησε & απελευθέ-ρωσε αιχμαλώτους 

Βιογραφία  
 

1φ: η A.S. σ’ ένα σιδηροδρομικό 
σταθμό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(έμπρακτη αγάπη, απέναντι σε 

όλους, χωρίς διακρίσεις και ενάντια 
στις υπαγορεύσεις των νόμων και 

των διαταγών των εξουσιών) 

10.Φταίνε πάντα οι έφηβοι;  
σ.295-297 Ζωή Μουρούτη  Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

Σύντομη ανάλυση των ιδιαιτεροτήτων της εφηβικής 
ηλικίας, των αναγκών των εφήβων και των πιο συχνών 
λαθών στα οποία υποπίπτουν οι γονείς. Η κρίση της 

οικογένειας και οι συνέπειες της για την ανάπτυξη των 
εφήβων  

Ψυχο-παιδαγωγικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση με αγάπη και 

στόχο την ελευθερία του προσώπου) 
 

«όστις θέλει...» 

11. --- σ.297 Ingersoll  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η προσωπική αξία  Διδακτικό  --- 

12.Τώρα που έρχονται 
γιορτές  

σ.298-299 
ΑΝΤΑ Μόδα – Κατασκευές  Οδηγίες κατασκευής για καροτσάκι κούκλας  Οδηγίες κατασκευής 

4φ: η κατασκευή σε  στάδια  --- 

13.Τώρα που έρχονται 
γιορτές  

σ.299-300 
Κ.Σ. Κατασκευές  Οδηγίες για κατασκευή πάνινου ελέφαντα και αλόγου 

Οδηγίες κατασκευής 
2φ: τα ζωάκια τελειωμέ-να & 

5σκ: με τα πατρόν  
--- 

14.Χωρίς παιδί  
σ.301-305 

Άννα Ν. 
Κουντουράτου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία ενός ζευγα-ριού που δεν μπορού-σαν να 
κάνουν παιδί, η άρνηση της γυναί-κας να δεχτεί την 

υιο-θεσία ως λύση, η σο-βαρότατη κρίση στο 
 γάμο τους & η τελική λύση του προβλήμα-τος με τη 

φροντίδα άρ ρωστων & ανάπηρων παιδιών νοσοκομείου 

Διδακτικό – Πνευματικού και 
κοινωνικού προβληματισμού  --- 

15.Κάποια 
χριστουγεννιάτικη μέρα  

σ.305--306 

Bertha Spafford 
Vester  Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία του Noel, που η μουσουλμάνα μάνα του 
πέθανε πα-ραμονή Χριστουγέν-νων κι ο πατέρας του τον 
εμπιστεύθηκε στους Χριστιανούς υπεύθυνους του Νοσο 
κομείου για να τον με γαλώσουν. Η θαυμα-στή Πρόνοια 

του Θεού ακόμα & μέσα από τα θλιβερά & δυσκολο-
νόητα ή ανεξήγητα γεγονότα της ζωής μας  

Διδακτικό  
 

1σκ:μια γυναίκα υποδέχεται στη 
στροφή δρόμου ένα ζευγάρι που 

βαστά στους ώμους του μια 
γυναίκα που δυσκολεύεται να 

περπατήσει 

Αγιογραφική θεμελίωση και 
αναφορές 

(αγάπη και φροντίδα αδιακρίτως, 
ακόμα και στους αλλόπιστους και 
ομοιότητες με τη βιβλική διήγηση 

της περιπλάνησης του Ιωσήφ και της 
Μαρίας, που δεν έβρισκαν 

κατάλυμα) 

16.Αν δεν είχε έλθει!...  
σ.307 

N. V. Peal  
Διασκευή: Κ. 

Κωνσταντινίδου 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ο μικρός Γ βλέπει ένα όνειρο ότι ο Χριστός δεν ήρθε στη 
γη κι έ-τσι όλα είναι διαφορε-τικά. Δεν υπάρχει 

εκκλησία, νοσοκομεί-ο, δώρα, γιορτές, στο-λισμός, 
άνθρ. χαρού-μενοι & με αγάπη για τους ξένους, τους 

αρ-ρώστους, τα παιδιά! Όλοι δουλεύουν όπως 
πάντα...έτσι εκτιμάει όλα όσα προσφέρει ο Χριστός με τη 

Γέννησή Του 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
Σκίτσα: χριστουγεννιάτικος 

διάκοσμος/πλαίσιο με γκι και 
καμπανούλες 

Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Η Σχολή Τυφλών Νέας 
Υόρκης  

(New York institute for the 

Μαριάννα 
Καλογήρου  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

«...άρθρο της τυφλής τηλεφωνητρίας δίδος ΜΚ. Θα είναι 
χαρά μας να φιλοξενήσουμε τις σκέψεις & άλλων 
τυφλών κοριτσιών που με τις πολλές & φιλότι μες 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 
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blind) 

σ.308-309 
προσπάθειές τους μορφώθηκαν & κατέ-λαβαν μια θέσι 

στην κοινωνία & αποτελούν λαμπρό παράδειγμα» 

18.Μορφές... Μορφές... 
σ.309 

Ανδριανή 
Γιαρμενίτου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για τις διάφορες κατηγορίες ανθρώπων που 
συναντά καθημερινά. Τις ανάγκες, τις λύπες και τις 

χαρές τους αλλά και το ότι η αγάπη και πλατιά καρδιά 
που μας κάλεσε ο Χριστός να έχουμε προς όλους, 

υπαγορεύουν να πούμε δυο λόγια προσευχής για όλους 
αυτούς τους αγνώστους 

Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το πλάτεμα της καρδιάς μας, αγάπη 

για όλους) 
 

«...να τους έχη ο Θεός ειρηνικά και 
ανώδυνα τα τέλη της ζωής..» 

19.Το ορατόριο των 
Χριστουγέννων του Ι. Σ. 

Μπαχ σ.310-311 

Απ. Λ. 
Βαλληνδράς  Γύρω στη μουσική  

Πληροφορίες για τα μουσικά είδη του ορα τορίου, της 
όπερας, της καντάτας. Σύντο-μη ανάλυση της δο-μής 

του ορατορίου των Χριστ. του Μπαχ 

Επιμορφωτικό – Εορταστικό – 
Μουσική παιδεία 

Αγιογραφικές αναφορές γεγονότων 
και προσώπων 

20.Διασχίζο-ντας το τραίνο 
σ.311 St. Exupéry  Αποσπάσματα 

βιβλίων  

Σκέψεις για τα χαμένα τάλαντα των παιδιών, λόγω του 
πολέμου, της μετανάστευσης, των δύσκολων συνθηκών 

ζωής 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τα τάλαντα και η μη αξιοποίησή 

τους – η καταδίκη των ταλέντων του 
Θεού λόγω πολέμων, φτώχειας, 
προσφυγιάς και πλείστων όσων 

κοινωνικών κακών) 

21.Απ’ το ημερολόγιο μιας 
νέας σ.312 Αντιγόνη Κώνστα  Διάφορα άρθρα  

Μια νέα γράφει στον πατέρα της για όλες τις 
συγκρούσεις που τις υπαγόρευε η δική της ορμή για τη 
ζωή και για να βρει τη θέση της και η δική του ανάγκη 
να την προστατέψει εκφράζοντας έτσι την αγάπη του 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό 
 

1σκ: μια μέλισσα κάθεται σε μια 
τουλίπα. Πίσω στη σειρά πολλές 

τουλίπες με μέλισσες   

Αγιογραφική θεμελίωση 
(υπακοή στην εσωτερική αλήθεια 

και όχι στους ανθρώπους. 
Σύγκρουση ακόμα και με τους 

γονείς) 

22.Μια επίσκεψη στις 
εκθέσεις ζωγραφικής 

σ.313-314 
Αμαλία Ρήκα  Καλλιτεχνική κίνηση 

– Εικαστικά  

Ξενάγηση στις εκθέσεις των: Δούκα, Ντούμα, Ζερβιού 
και Τσίτση και στην Έκθεση ζωγραφικής με το στόμα ή 
το πόδι, αναπήρων ζωγράφων 10 χωρών της Ευρώπης, 
μελών της Διεθνούς Ενώσεως Αναπήρων Καλλιτεχνών  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό – 
Καλλιτεχνικό  

 
2φ:«Σιμόν Τσίτση: Θλίψις έργον 

αρ.33», «M.L.Annik Towal: 
Καπέλο, έργο δουλεμένο με το 

πόδι από την ανάπηρη 
καλλιτέχνιδα» 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(καλλιέργεια ταλέντων παρά την 
αναπηρία, που δεν μπόρεσε να 

σταθεί εμπόδιο – αξιοπρέπεια στη 
θλίψη και τον πόνο) 

23. --- σ.314 Σενέκας Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο άνθρωπος, ο άξιος  θαυμασμού Διδακτικό  --- 

24.Από τις ταινίες που 
διάλεξα – Η κυρία με το 

σκυλάκι Αντώνη Τσέχωφ – 
Η Γέφυρα  
σ.315-317 

Spectetor 
Καλλιτεχνική κίνηση 
– Κινηματογραφικές 

ταινίες  

Λίγα λόγια για τον Τσέχωφ, την εποχή του, τις 
πνευματικές καταβολές του και τις προϋποθέσεις 

προσέγγισης του έργου του/Σχόλια για το φιλμ που 
προβάλλεται για τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη 

γέννηση του/Κριτική του αντιπολεμικού φιλμ 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό – 
Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής  
 

3φ: σκηνές από τις ταινίες  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το κριτήριο των απόψεων του Τ 

είναι δύναμή τους να σταθούνε ή όχι 
μπροστά στην Αλήθεια και τη 

Σωτηρία του Ευαγγελικού λόγου) 

25.Κάτι βραδυές σαν την 
παραμονή των 

Χριστουγέννων σ.318-319 

Μια 
συνδρομήτρια Κ. 
Απαντήσεις από 

Α και Β 

Εορταστικά επίκαιρα  

Η Κ εκφράζει το παράπονο ότι η καρδιά της 
πλημμυρίζει από αγάπη και τρυφερότητα και δεν έχει 

πουθενά να τα διοχετεύσει και νιώθει απέραντη μοναξιά 
και απογοήτευση απ’ τη ζωή της, πιο έντονη τα 

Χριστούγεννα, γιατί δεν έκανε οικογένεια για να νιώθει 
γεμάτη, πετυχημένη, χαρούμενη, χρήσιμη  

Πνευματικής οικοδομής – 
Ποιμαντική ψυχολογία – 

Συμβουλευτικό  
 

2σκ: Άη Βασίλης σε καμινάδα 
και κόσμος με χριστουγεννιάτικα 

ψώνια 

«Δόξα εν Υψίστοις» 
 

«...Και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις 
ευδοκία» 

26. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΤΟΜΟΥ 1960 σ.319-320 --- Περιεχόμενα  Περιεχόμενα Ενημερωτικό --- 
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1ο (75) Τεύχος – Ιανουάριος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Καινούργιοι σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Ο καινούργιος χρόνος και η προσωπική μας ανακαίνιση  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Εμείς και ο κόσμος  
σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η παγκόσμια οικογέ-νεια & το αλληλένδετο των προβλημάτων 
και των εξελίξεων σε κάθε χώρα του πλανήτη, τώ ρα που κόσμος 

‘μίκρυ νε’ κι έγινε μια γειτο-νιά, μια οικογένεια  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ο αντίκτυπος που έχει σε παγκόσμια 

κλίμακα κάθε δική μας στάση) 

3.Κάτι άλλο σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι καινούργιοι, οι διαφορετικοί τρόποι ψυχαγωγία που 
αναζητούν οι νέοι, προκειμένου να διασκεδάσουν 

εποικοδομητικά  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αναζήτηση του ουσιαστικού ακόμη και 

στην ψυχαγωγία) 

4.Κι εδώ η αγωγή  
σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Το πρόβλημα των άγαμων γυναικών, όχι λόγω επιλογής, ως 

θέμα αγωγής  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αγωγή για νε δεχόμαστε ό,τι ο Θεός στέλνει 

στη ζωή μας) 

5.Από όσα βλέπομε 
γύρω μας  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την προο-δευτικότητα των γονι-ών & τη συντηρητικό-
τητα στην αγωγή των παιδιών τους. Για τα δυο μέτρα και 

σταθμά που στην ουσία απο-προσανατολίζουν και μπερδεύουν 
τα παι-διά, με πολλές κατά-στροφικές συνέπειες 

Πνευματικού, 
Κοινωνικού και 
Παιδαγωγικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(οι συνέπειες του μη ‘αφίεται τα παιδία 

έρχεσθε προς με’) 

6.Νευρασθένεια και 
συγκρίσεις σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο στα δημοσιεύματα για την αύξηση της νευρασθένειας 
στις ΗΠΑ εξαιτίας της ευκολίας των συγκρίσεων μεταξύ των 

διαμερισμάτων  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού – 
Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ου ζητήσεις όσα του πλησίον σου εστί) 

7. --- σ.2 Μετάφρασις εκ του 
Αγγλικού  

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Λαϊκή σοφία – Γνωμικά  Διδακτικό – 

Συμβουλευτικό  --- 

8.Καινούργιο 
ξεκίνημα – Μετά τα 

Χριστούγεννα 
σ.3 

Σωτ. Κροντήρη  Διάφορα άρθρα  Το ατέρμονο της πνευματικής πορείας και το σύνηθες 
‘σταμάτημα’ των ανθρώπων  

Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1φ: αναμμένες 

λαπάδες  

Αγιογραφική θεμελίωση  
«Χριστός γεννάται...» 

«Ω θείο, ω γλυκύτατο Παιδί...» 
«Λάβετε, φάγετε... Πίετε εξ αυτού πάντες...» 

«Μετά φόβου Θεού...» 
«Του Δείπνου σου του μυστικού...» 
«Ο ζητών ευρήσει και τω κρούοντι 

ανοιγήσεται...» 

9.Φεντώρ 
Ντοστογιεβσκυ σ.4-6 

Απόδοσις και 
Διασκευή: Ε. 

Καρδαρά  
Μορφές  Σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα και των έργων του, με 

ανάλυση των χαρακτήρων που παρουσιάζει στα έργα του 

Επιμορφωτικό  
 

1σκ: του Φ.Ν. με 
υπογραφή: Λυδάκις  

Αγιογραφική θεμελίωση  

10.Της Αρχιχρονιάς 
σ.7 

Από τα Δημοτικά 
μας τραγούδια – 

Κεφαλονιάς  
Ποίηση  Κάλαντα Πρωτοχρονιάς  

Εορταστικό 
1σκ: ένα βάζο με 

λουλούδια  
--- 

11. Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.8 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής – 
Για μια ανακαίνισι 
της αγωγής και της 

μορφώσεως  

Οι άνθρωποι των πολυκατοικιών που αδιαφορούν και αγνοούν 
τα προβλήματα των διπλανών τους. Αίτημα να ξεπεραστεί αυτή 

η νοοτροπία μεταξύ των χριστιανών – ‘Η θρησκευτική αγωγή του 
παιδιού’ το θέμα του Φρ. Μητέρων για η νέα χρονιά – Η πίστη 

ως κληρονομιά που αφήνουμε στα παιδιά μας. γνήσια ή 
νοθευμένη και μπερδεμένη – Η ψυχαγωγία του παιδιού  

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Ελευθερία: η 
πόρτα που πρέπει ή 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυρι-πούλου  Διάφορα άρθρα  Η ελευθερία και η κατάκτησή της. Τα εξωτερικά και εσωτερικά 

όρια. Η αγωγή για την κατάκτηση της ελευθερίας 
Πνευματικής 

οικοδομής και Αγιογραφική θεμελίωση  
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δεν πρέπει να διαβής  

σ.9-10 
προβληματισμού  

1φ: μια μισάνοιχτη 
πόρτα  

13.Ένας άγιος στον 
αιώνα μας  

σ.11 

George Seaver  
(Διασκευή)  Μορφές  Συνοπτική παρουσίαση της ζωής και του ημερήσιου 

προγράμματός του στην Αφρική έτσι όπως το αφηγείται ο ίδιος 

Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό  

1φ: του Σβάιτσερ 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(καλλιέργεια των ταλέντων και προσφορά 
τους, όπως και όλης της ζωής του στον 

συνάνθρωπο) 
14.Πόσο έντιμοι 

είμαστε; - Μπροστά 
στις από-φάσεις της 

καινούρ-γιας 
χρονιάς... 

σ.12 

--- Τεστ προσωπικό-
τητας  

Ερωτήσεις – διλήμ-ματα για θέματα καθημερινής ζωής που 
ελέγχουν την εντιμότητα μας 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η εντιμότητα σε μι-κρές καθημερινές έμ-

πρακτες εκδηλώσεις)  

15.Πόσο πρέπει να 
κοιμούνται τα παιδιά;  

σ.13-15 
Alfred Pullmann Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

«... Μια βραβευμένη εργασία της Παιδικής Πολυκλινικής του 
Μονάχου... άρθρο που δημοσιεύθηκε στη Weltwoche, και 
περιλαμβάνει τα αποτελέσματα αυτής της ερεύνης...» - Τα 
βρέφη δεν κοιμούνται διαρκώς/Το πρόγραμμα του κοινού 

δωματίου/Η διαδικασία για την προετοιμασία του 
ύπνου/Σχολείο και πρωινός ύπνος 

Ιατρο-παιδαγωγικό  
1σκ: ένα κοριτσάκι 
κοιμάται αγκαλιά μ’ 

ένα αρκουδάκι 

--- 

16.Έχετε παιδιά από 
8 έως 12 ετών  

σ.16-17 
--- Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  
Σε 19 σκίτσα δο-σμένες οι κυριότερες κοινωνικές ανάγκες των 

παιδιών της προ-εφηβικής ηλικίας  

Παιδαγωγικό  
19σκ: με κοινωνικές 

δραστηριότητες 
--- 

17.Περπατώ-ντας 
μαζί...  
σ.18 

Phyllis McGinley Διάφορα άρθρα  Σκέψεις και συμβουλές για ένα πετυχημένο και 
καλοστεριωμένο γάμο  

Ποιμαντική 
ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προϋπόθεση η πίστη στο αδιάλυτο του 

γάμου) 

18.Ο άνθρωπος του 
μέλλοντος σ.19-20 Ε.Λ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Σχόλιο με αρκετή δόση σαρκασμού, για τα ‘παζάρια’ που κάνει 
ο χριστιανός με τη συνείδησή του και τις εντολές του Θεού, 
προκειμένου να τις φέρει στα μέτρα του, χάνοντας έτσι την 

ομορφιά της ζωής! – Οι χαμένες ευκαιρίες που παρουσιάζονται 
στη ζωή μας για να δείξουμε εμείς πόσο αγαπάμε κι 

εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Οι υπόλοιποι, που ζητάνε τη 
βοήθειά μας θα βρούνε τρόπους να οικονομηθούνε και να 

συνεχίσουν τη ζωή τους! 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

«Και ιδού εις προσελθών είπεν αυτώ˙ 
Διδάσκαλε αγαθέ τι αγαθόν ποιήσω ίνα έχω 
ζωήν αιώνιον. Ο δε είπεν αυτώ˙ Τήτρησον 

τας εντολάς˙ λέγει αυτώ ο νεανίσκος˙ πάντα 
ταύτα εφυλαξάμην εκ νεότητος μου τι έτι 

υστερώ; Έφη αυτώ ο Ιησούς˙ Ει θέλεις 
τέλειος είναι ύπαγε, πώλησόν σου τα 

υπάρχοντα και δος πτωχοίς...» 
 

«Εάν έχετε πίστιν, ερείτε τω όρει τούτω 
ματάβηθι εντεύθεν εκεί και μεταβήσεται 

και ουδέν αδυνατίση υμίν» 
 

«Νυνί δε μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τα τρία 
ταύτα˙ μείζων δε τούτων η αγάπη» 

19.Το βρεφοκομείο 
«Άγιος Στυλιανός» 

Θεσσαλονίκης σ.20-
21 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  

Κοινωνικά θέ-ματα – 
Κοινωνι-κή πρόνοια 
– Άγνωστοι τόποι σε 
γνωστά μας μέρη  

Ξενάγηση στους χώ-ρους του Βρ, την ιστο-ρία του, την προσφο-
ρά του , τους ευεργέ-τες του, το τρόπο που λειτουργεί σήμερα Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Μικρό Τα-ξίδι, 
Μεγάλο μάθημα  

σ.22-25 

Αντιγόνη Βυθούλκα 
Μπακοπούλου  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η σ περιγράφει τις εντυπώσεις και τις εμπειρίες της και την 
καθοριστική επίδραση που είχε στα έφηβα παιδιά της, η 

διαμονή της στο σπίτι του ξαδέλφου της. Ενός ανθρώπου της 
υπαίθρου, βιοπαλαιστή αλλά βαθύτατα πιστού και ζυμωμένου 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

---‘Από το έλεος του Κυρίου είναι πλήρης η 
γη’ --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
με τις ελληνικές παραδόσεις ---‘ητόνησεν η καρδία μου... αλλά ο Θεός 

είναι η δύναμις της καρδίας μου και η 
μερίς εις τον αιώνα’--- 

---‘Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι...’--- 
‘Καθ’ εκάστην ημέραν ευλογήσω σε’--- 

---‘Ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον και μη 
επιλανθάνη πάσας τας ανταποδόσεις 

αυτού...’--- 
---‘Και γαρ στρουθίον εύρεν εαυτώ οικίαν...’ 

21.Ένα γράμμα  
σ.26 Μια φοιτήτρια Ε.Σ. Διάφορα άρθρα  

Απόσπασμα από το η-μερολόγιο μιας ανα-γνώστριας, όπου 
περι-γράφει την αγωνία της για την έκβαση της υ-γείας του 

πατέρα της, το θαύμα που έζησε χάρη στην πίστη & την 
προσευχή της & την ευχαριστία της στο Χριστό – «...παρουσιάζει 

μια ε-μπειρία απ’αυτές που όλοι, σε κάποια στιγ-μή της ζωής 
μας, θα έ χωμε γνωρίσει. Μακά-ρι με την ίδια ευγνω-μοσύνη να 

μπορούμε να ξαναζωντανεύωμε αυτές τις στιγμές. Θα μας 
βεβαιώνη αυτό για τη θεία παρουσία, που σίγουρα ποτέ δεν μας 

εγκαταλείπει» 

Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη και προσευχή, που φέρνουν το 

θαύμα και ευχαριστία στο Θεό) 

22.Όθων ο Μέγας και 
ο πρίγκηψ Ερρίκος  

σ.27 

Χαρίκλεια 
Σωτηροπούλου – 
Γερμανός ποιητής 

Μίλλερ  

Λογοτεχνία – Ποίηση 
μεταφρασμένη σε 

πεζό 

«...ιστορία από τη γερ-μανική παράδοση ...10ον αι. όπου εκυ-
βερνούσε τη Γερμανία ο αυτοκράτωρ Όθων ο Μέγας...πολέμους 

με εξωτερικούς εχθρούς & εσωτερικούς, επα-ναστάσεις με 
συνωμό-τη τον αδελφό του, τον πρίγκιπα Ερρίκο, που στο τέλος 
αναγκάσθη-κε να τον καταδικάση σε θάνατο...μια συγκι-νητική 

χριστουγεννιά-τικη σκηνή σε ποίημά ...διασκευή σε πεζό» 

Πνευματικής 
οικοδομής – 

Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η συγχώρεση) 

«..Και είπε ο Πέτρος στον Κύριο: ‘Αν 
συγχωρήσω επτά φορές τον ένοχο αδελφό 

μου, δεν είναι αρκετό;’ Και ο Κύριος 
απάντησε: ‘Όχι επτά φορές μόνο να τον 

συγχωρήσης, αλλά εβδομήντα επτά. Αυτό 
ζητά ο Πατέρας’...» 

23.Ένα στιγμιότυπο 
σ.27 Μ.Ζ.  Αποσπάσματα  Ένας χαμογελαστός εισπράκτορας  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση:  

(εν παντί ευχαριστείται)  

24.Από τις ταινίες 
που διάλεξα  

σ.28-29 
Spectator  Κινηματο-γράφος 

και ζωή  
Παρουσίαση 

και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  

Ενημερωτικό 
6φ: από την πρώτη 
ταινία και 2φ με 

σκηνές από τις άλλες 
δύο ταινίες  

Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Από τις Εκθέσεις 
του Δεκεμβρίου σ.30 Μ.Κ. Καλλιτεχνι-κή 

κίνηση – Εικαστικά  

Έκθεσις Χιώτικου Χωριού/ Έκθεσις ξηρών λουλουδιών του 
αγρού της κ. Βενετίας θ. Δραγώνα/ Έκθεσις Εγχωρίου Παιδικού 

Παιγνιδιού  
Ενημερωτικό  --- 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.31-32 
Α.Ψ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Αναγνώστρια σχολιάζει και διαφωνεί με τη θέση του ΚτΕ, για τις 
επιλογές ζωής που προτείνει στις κοπέλες, που ακόμα 

περιμένουν να παντρευτούν 

Ποιμαντική 
ψυχολογία – 
Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 

27. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.31-32 

Μια παντρεμένη 
γυναίκα  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

Μια γυναίκα ζητά συμβουλή για το πώς να αντιμετωπίσει την 
αμέλεια του συζύγου της, ώστε να μη γίνει αδιαφορία, απέναντι 

στους δικούς της κόπους 

Ποιμαντική 
ψυχολογία – 

Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(έκφραση των παραπόνων μας, χτίσιμο 

ειλικρινών σχέσεων, σκέψη και φροντίδα 
και για τις δυσκολίες των άλλων) 

28.Διαβάζοντας σ.32 Μ.Κ. Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 
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2ο (76) Τεύχος – Φεβρουάριος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.«Σκαπάνη» σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η έκδοση της Σκαπά-νης, από το Ελληνικό Κέντρο 
Αγωγής, ως το ελάχιστο χρέος απέναντι στα παιδιά 

της κατοχής, που τόσα στερήθηκαν και σήμερα 
είναι νέοι 

Ενημερωτικό  --- 

2.Τέχνη και... Τέχνη  
σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Οι νοσηρές φαντασίες και οι ‘δημιουργίες’ τους, 

που αποκαλούνται Τέχνη! 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

3.Από μια παράστασι σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Ερωτήματα που έθεσε μια θεατρική παράστα ση, 
με θέμα τους νέ-ους. Ευτυχία, αγωγή, σχέσεις με 

τους μεγά-λους, ανικανοποίητο 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό   --- 

4.Μικρές αλλά τόσο μεγάλες  
σ.33-34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η ιστορία μιας φτω-χής, εργαζόμενης μη-τέρας, 
που πήρε υπό την προστασία της έ-ναν άρρωστο & 
παρά-λυτο, ως παράδειγμα ανθρωπιάς & μίμησης  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Η καρδιά που δίδεται σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Άλλα δύο σχετικά παραδείγματα, ομαδικής 
προσφοράς. Μπορεί να δίνουν λίγα αλλά τα δίνουν 

από καρδιάς 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Κοινωνική 

πρόνοια  
Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Αντί να κρίνωμε... σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για την τάση που έχουν οι φτωχοί να 
ξοδεύουν επιπόλαια & αμέσως όλα τα χρήματα 

που κατά καιρούς έχουν  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(μη κρίνετε...) 

7.Απάντησις σ’ ένα γράμμα 
σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Απάντηση σε επιστολή αναγνώστη, που ζητά να 
υπάρξουν κινητο-ποιήσεις & ομαδικές 

διαμαρτυρίες, για τα ηθικά θέματα που εγείρει ο 
κακής ποιότητας κιν/φος 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(το θέλημα του Θεού μέσα 

από τις εντολές Του, ως 
κριτήριο για τις επιλογές 

μας) 

8.Προβλήματα του αυριανού 
κόσμου Α΄-Β΄ 

σ.35-37 
Γ. Πολικός Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις (κατά βάση αληθείς και προφητικές) για 
το πού οδηγείται ο κόσμος του 1961, με βάση την 

ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού και τα 
προβλήματα που δημιουργούνται, σε παγκόσμια 

κλίμακα 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

9.Κάποτε ένας έπαινος κάνει 
θαύματα σ.38-39 Fulton Ousler  Διάφορα άρθρα  Η δύναμη και το απαραίτητο του καλού λόγου και 

του επαίνου Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ο καλός λόγος και όπως 
θέλετε να σας φέρονται οι 
άνθρωποι, έτσι να φέρεστε 

κι εσείς) 

10.«Η σιωπή, συντρόφισσα 
του νου και της ψυχής» σ.39 Α.Κ. Από την πνευματική 

μας κληρονομιά  

Η αξία της σιωπής για την πνευματική 
συγκρότηση και ανάπτυξη του ανθρώπου. Η 
εκτίμησή της από τους αρχαίους σοφούς και 

διδασκαλία περί αυτής στην Αγία Γραφή  

Πνευματικής οικοδομής 
 

1φ: σύννεφα στον ουρανό  

Παροιμ. 10 στιχ. 19: 
«Φειδόμενος χειλέων, 

νοήμων έση» 
Ιακώβου γ΄,2: «ει τις εν 
λόγω ου πταίει, ούτος 

τέλειος ανήρ» 
Ισοκράτη, προς Δη-

μόνικον 8,40: ‘ο λό-γος 
σιγής κρείττον, εν δε τοις 
άλλοις άμεινον σιγάν ή 

λέγειν’ 
Γνωμικό: ‘Άκουε πολλά 

και λέγε λίγα’ 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Αριστοτέλης: ‘Ο μη 

ειδώς σιωπάν ουκ οίδε 
διαλέγεσθαι’ 

11.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.40 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής 
και της μορφώσεως  

Η επαφή με τον πόνο και την αγωνία, από το Φρ. 
της Προνοίας και η θρησκευτική αγωγή του 

παιδιού, στο Φρ. Μητέρων  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Η ζωή των δύο  
σ.41-42 

T. Keller  
Διασκευή: Α. Ευθυμίου Διάφορα άρθρα  Σκέψεις γύρω από το γάμο και την επιτυχία του  

Ποιμαντική ψυχολογία  
 

1φ: ένας πίνακας ζωγραφικής με 
ψηλά δέντρα κι ένα ζευγάρι συζητά 

κάτω από τη σκιά ενός 

Αγιογραφική θεμελίωση  

13.Αποκούμπι σ.42-43 Σ. Γ. Μποτσέας  Λογοτεχνία – Διήγημα  Το μεγάλο πανηγύρι και οι αποχαιρετισμοί σ’ ένα 
λιμάνι, κάθε φορά που το πλοίο άραζε κι έφευγε 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1φ: μέσα από μια καμάρα 
προβάλει ένας κόλπος με 
καραβάκια που πλέουν  

1σκ: ένα καράβι με πανιά ανοιχτά 

--- 

14.Πόσο διακριτικοί είστε;  
σ.44 --- Τεστ  Ερωτήσεις που δοκιμάζουν την διακριτικότητα του 

αναγνώστη  Τεστ προσωπικότητας  --- 

15.Υπηρεσία Οικογενειακών 
Βοηθών  
σ.45-47 

F.G. Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Περιγραφή της λειτουργίας και των υπηρεσιών 
που προσφέρει η Υ.Ο.Β. στις ΗΠΑ 

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό  
 

1σκ: ένα στολισμένο γιορτινό 
τραπέζι, 6 παιδάκια κάθονται 

ντυμένα με τα καλά τους και μια 
γυναίκα χαμογελαστή τους 

σερβίρει 

Αγιογραφική θεμελίωση  

16.Συναυλία έργων 
Χριστουγεννιάτικης 

μουσικής για χορωδία και 
εκκλησιαστικό όργανο  

σ.47 

Απόστολος Λ. Βαλληνδράς Καλλιτεχνική κίνησις – 
Γύρω στη μουσική  

Σχόλιο για τη Συναυλία της ‘Χορωδίας δωματίου 
Αθηνών’ υπό τη δ/νση του κ. Μ. Αδάμη Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό   --- 

17.Το παιδί στη ζωγραφική 
σ.48-51 Αμαλία Α. Ρήκα  

Διάφορα άρθρα – 
Αποσπάσματα βιβλίων: 

«Από το βιβλίο “The 
Story of Art”» 

Σύντομη επισκόπηση της παρουσίας των παιδιών 
σε έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι ιδιαιτερότητες του 
θέματος και οι προτιμείς των ζωγράφων και των 

εποχών   

Επιμορφωτικό  
5φ: πίνακες ζωγραφικής-

πορτραίτα, μεγάλων ζωγράφων, 
που απεικονίζουν μικρά παιδιά. 
Ρούμπενς, Βελασκέζ, Ρέυνολντς, 

Γκαίινσμπορω, Σαρτέν 

--- 

18.Μη φοβάσαι να 
δοκιμάζης σ.51 G.T. Αποσπάσματα  Το ρίσκο στη ζωή μας  Διδακτικό  --- 

19.Στη διπλανή θυρίδα 
παρακαλώ σ.52 

--- 
(Αμερικανός συγγραφέας, τα 
παραδείγματα αναφέρονται 
σε Αμερικανικές πόλεις και 

πρακτικές) 

Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο στην καθημε-ρινή πρακτική της βια σύνης 
& της αναμο-νής στις ουρές, χωρίς οι πρώτοι να 
σέβονται & να υπολογίζουν την αναμονή & την 

έλλει-ψη χρόνου αυτών που περιμένουν πίσω τους 

Διδακτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
όπως θέλετε να σας 

φέρονται οι άνθρωποι έτσι 
να τους φέρεστε 

20.Ειν’ ώρες που ο πόνος... 
σ.52 Ζ.Μ.Τ. Ποίηση  Η μετατροπή του πόνου και της απελπισίας σε 

ελπίδα, με τη δύναμη της προσευχής  
Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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21.Βοηθήστε τα παιδιά σας 
ν’ αγαπήσουν τον κόσμο 

σ.53-54 
Marjorie Holmes Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  

Οι βασικοί κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς 
ώστε τα παιδιά να έχουν τα πνευματικά εφόδια 

που χρειάζονται για να γίνουν αγαπητά και 
κοινωνικά  

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Η επιστή-μων γυναίκα 
στο στίβο της ζωής Α΄  

σ.55-57 

Β. Παναγιωτοπούλου 
Παπαβασιλείου  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Μελέτη για το πόσο έχει αλλάξει η ζωή της 
γυναίκας, τώρα που εργάζεται και σπουδάζει και 
είναι οικονομικά ανεξάρτητη. Πόσο έχει αγγίξει 

την ευτυχία και πόσο ο νέος, ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής είναι ένα αγαθό, ένα τίμημα που πληρώνει 

ακριβά 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
επιμορφωτικό  --- 

23.Η Μαργαρίτα θα 
ξανανθίση  
σ.57-60 

Berthe Bernage  
Μετάφρασις: Π. Ακρίτα  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Το μεγαλείο ψυχής και ανωτερότητας της Ρεν-
Μαργκερίτ, όταν στηρίζει το γαμπρό της και 

πρώην αρραβωνιαστικό της, ώστε να ξανακερδίσει 
τη γυναίκα του και αδελφή της  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: μια γυναίκα σκεφτική σ’ ένα 
τραπέζι με σερβίτσιο φαγητού και 

ποτήρι κρασί  

Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Κάτι να φτιάχνετε μόνες 
σας σ.61 Χ.Φ. Μόδα – Διακόσμηση  Κατασκευή χειροποίητων σουβέρ για τα ποτήρια  

Επιμορφωτικό  
 

1φ: τα δύο είδη σουβέρ 
ολοκληρωμένα  

--- 

25.Από τις ταινίες που 
διάλεξα  
σ.62-64 

Spectator  Κινηματο-γράφος και 
ζωή  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών 
ταινιών  

Ενημερωτικό  
 

7φ: σκηνές από τις ταινίες  
--- 

26.Τα λόγια των φτωχών 
σ.64 Don Primo Mazzolari  

Αποσπάσματα βιβλίων: 
Από το βιβλίο “La 
perola ai poveri” 

Η παρουσία του θανάτου, του πόνου, της φτώχειας 
και του Θεού στη ζωή και η εθελοτυφλία των 

ανθρώπων  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

σ.64 
Δροσερή Αυγή  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Ευχαριστίες για τις σωστές συμβουλές της στήλης, 
απάντηση στην αναγνώστρια που ανησυχεί για την 
αποκατάστασή της ότι οι στεναχώριες δε λείπουν 
ποτέ ούτε κι από τις παντρεμένες, όπως αυτή, ου 

έχει 3 χρόνια γάμου χωρίς παιδί! 

Ποιμαντική ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση  

28. Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

σ.64 
Μία τελειόφοιτος  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Απάντηση σε μια νέα, την οποία φαίνεται να την 
απασχολούν πολλά χωρίς να τα κατονομάζει όλα 

με ακρίβεια 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  
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3ο (77) Τεύχος – Μάρτιος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ο δικός μας 

κλήρος  
σ.65 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η κληρονομιά που μας άφησαν οι ήρωες του ’21 και το χρέος το δικό 
μας, των μεταγενεστέρων απέναντί τους κι απέναντι σ’ όσα λάβαμε 

Επετειακό – Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

2.Και να σκέπτεται 
κανείς...  

σ.65 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Οι μεγάλες αντιθέσεις της εποχής μας (πείνα και ταξίδια στο διάστημα) 

και το χρέος που δημιουργούν στον καθένα 
Πνευματικού και Κοινωνικού 

προβληματισμού --- 

3.Πάνω από τα πεζά  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η συνήθεια να μην εκδηλώνει κανείς την αγάπη του στους οικείους του, 

παρά μόνο σε περιπτώσεις ανάγκης και αρρώστιας 
Πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(βίωση και εκδήλωση, 
προσφορά της αγάπης) 

4.Οι αστέρες και η 
ζωή τους  
σ.65-66 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις για την αγωγή και τα πρότυπα που οφείλει να δίνει ή να 
γκρεμίζει, με αφορμή, τις απόπειρες αυτοκτονίας της Μπορντό και της 

Μονρόε 

Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αγωγή σύμφωνα με τις αρχές 

του Ευαγγελίου για να 
ασφαλίσουμε τη νεότητα) 

5.Το κόκκινο και το 
πράσινο  

σ.66 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Σκέψεις για το πόσο αδιάφοροι μας είναι οι συνάνθρωποί μας Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(κοινωνία προσώπων) 

6.Η Ελληνίδα 
μητέρα  
σ.66 

Δ. Σολωμός  
Μετάφρ.: Γ. 

Καλοσγούρου 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

Η μάνα που μεγαλώνει το παιδί της χωρίς τον άντρα, που έπεσε στη 
μάχη, με σκοπό να το κάνει κι αυτό συνεχιστή του πατέρα του και ήρωα! 

Επετειακό – Ιστορικό – 
Διδακτικό  --- 

7.Προβλήματα του 
αυριανού κόσμου Β΄ 

σ.67-69 
Γ. Πολικός  Διάφορα άρθρα  

Ο θρίαμβος του κακού στο σύγχρονο κόσμο, ο αγώνας του χριστιανού, 
του πνευματικού ανθρώπου ενάντια στο κακό, η νίκη του Χριστού και η 

θεμελίωση ενός νέο πνευματικού πολιτισμού 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

8.Ο Πρωτοκλέφτης 
σ.69 Δημοτικό  Ποίηση  Η αναμονή της άνοιξης για την έναρξη του πολέμου  Επετειακό  --- 

9.Ο Ευαγγελισμός 
της Θεοτόκου στη 

Βυζαντινή 
Εικονογραφία σ.70-

72 

Λίνα Αγγελοπούλου  Διάφορα άρθρα  Περιγραφή τοιχογραφιών, ψηφιδωτών και εικόνων με θέμα τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 

Εορταστικό – Επιμορφωτικό  
 

1φ:«Ο Ευαγγελισμός. 
Μωσαϊκό του Parenzo» 

«Χαίρε Κεχαριτωμένη ο Κύριος 
μετά Σου» 

10.Των γυναικών το 
γένος εις τα ύψη  

σ.73 

Ιωάννου 
Χρυσοστόμου 

Άπαντα Τόμος 11ος  
σελ.245-246 

Απόδοσις: Β.Π. 

Από την 
Πνευματική μας 

Κληρονομιά  

«Αν η ημέρα του Ευ-αγγελισμού σκορπά χαρά στις καρδιές των 
ανθρώπων, ιδιαίτερη χαρά θα πρέπη να σκορπά... στις γυναι-κείες 
καρδιές. Τα δε-σμά της ύλης κατά-ργούνται και μαζί τα δεσμά της 

γυναίκας. Οι παρακάτω σκέψεις ...ας μας βοηθήσουν να εμβαθύνουμε 
στη μεγάλη αυτή αλήθεια  κι ας προσπαθήσουμε πιο συνειδητά να ζη-

τήσουμε Εκείνον που είναι ο μοναδικός και πραγματικός Λυτρω-τής της 
γυναίκας» 

Πνευματικής οικοδομής  

Ιω. Χρυσοστόμου: Άπαντα 
Τόμος 11ος  

σελ.245-246 
 

«Χαίρε Κεχαριτωμένη˙ ο 
Κύριος μετά σου» 

 
«Ευλογητός Κύριος ο Θεός του 

Ισραήλ, ότι επεσκέψατο την 
ταπείνωσιν της δούλης αυτού˙ 
από γαρ του νυν μακαριούσι 

με πάσαι αι γενεαί» 

11.Μορφές 
γυναικείες από το 
έργο του Σολωμού 

που μιλάνε σ.74-76 

Αδ. Π. Λάμπρου  Λογοτεχνία   

«... Αν πάρουμε να διαβάσουμε τα μικρά ποιηματάκια του Σο-λωμού... 
θα δούμε να ξεπετάγωνται από τις στροφές και τους στί-χους, μορφές 

ζωντα-νές γυναικείες, όχι ε-νός τύπου ή ενός ιδα-νικού τεχνιτές προσω-
ποποιήσεις, αλλά τόσο αληθινές, σαν αυτές που υπάρχουν στην καρδιά 

μας σαν πρότυπα, σύμφωνα με τα οποία θέλουμε να φτιάξουμε τον 

Φιλολογικό – Γυναικεία 
Ψυχολογία  

 
2φ: πίνακες ζωγραφικής: μια 
κοπελίτσα-προσωπογραφία 

--- 
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εαυτό μας, και σαν αυτές που και γύρω μας βλέπουμε ν’ αντιπρο-

σωπεύωνται από πρό-σωπα που ξέρουμε και συναντούμε...» 
και «Οι Σουλιώτισσες, έργο 

του Γ. Μηνιάτη» 
12.Από την επίσκεψι 
του Raoul Follereau 

στην Αθήνα σ.76 
--- 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Η επίσκεψη του R.F. στην Ελλάδα. Σύντομη αναφορά στο έργο του και η 
εισήγησή του για την επανένταξη των Χανσενικών στην Ελληνική 

κοινωνία  

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

13.Η Επανόρθωσις 
σ.77-78 Ε. Μορφοπούλου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  
Η ελεημοσύνη, η πτώση στην κατάκριση, η ζήτηση συχώρεσης και ο 

αιφνίδιος  θάνατος μιας γνήσιας, λαϊκής γυναίκας με πίστη Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ελεημοσύνη, εξομο-λόγηση 
αμαρτιών, ζήτηση συγνώμης 

από το συνάνθρωπο) 

14.Ο επί Πάρνηθος 
ιερός ναός της Αγίας 

Τριάδος σ.78-79 

Χαράλ. Ι. 
Παρασκευό-πουλος  

Τόποι τουριστικοί 
και 

αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Περιγραφή του ναού και της ιστορίας του  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

1φ:«Το αιωνόβιον δένδρον 
παραστάτης σιωπηλός του 

ναϊδρίου της Αγίας Τριάδος» 

--- 

15.«Σωκράτης» σ.79 Χρυσ. Βαλσ. Ποίηση  Η αναζήτηση του Θεού & του γνήσιου ανθρώπου από το μεγάλο 
φιλόσοφο Διδακτικό  --- 

16.Το παιχνίδι ως 
θεραπευτικό μέσον  

σ.80-81 

Dr. Hildegard 
Dausrow  

Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο  

Οι πληροφορίες που προσφέρει το παιχνίδι στους ειδικούς, προ-
κειμένου να κατανοή-σουν τα προβλήματα & την προσωπικότητα των 

παιδιών 

Ψυχοπαιδαγωγικό  
 

7φ: παιδιά εν ώρα παιχνιδιού 
και δράσης  

--- 

17.Η κούραση σ.82-
83 Η.Α. 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Πρακτικές και πνευματικές συμβουλές για την αντιμετώπιση της 
κούρασης της νοικοκυράς  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

 
1σκ:γυναίκα σωριασμέ-νη σε 
μια πολυθρόνα με μαντήλι 

στα μαλλιά και ξεσκονόπανο 
στο χέρι και δίπλα της μια 

γάτα  

Αγιογραφική θεμελίωση  

18.«Και κάτι πολύ 
πρακτικό» σ.83 ΑΝΤΑ  Διακόσμηση 

σπιτιού  
Ιδέες για οικονομική επιδιόρθωση μικροεπίπλων ώστε να φαίνονται ξανά 

καινούργια 

Επιμορφωτικό 
1φ:ντουλάπι με μια γλάστρα 
πάνω 1σκ: μια γυναίκα με 

πινέλο στο χέρι και πίσω της 
ντουλάπια και συρταριέρες 

--- 

19.Η επιστή-μων 
γυναίκα στο στίβο 

της ζωής Β΄  
σ.84-86 

Β. 
Παναγιωτοπούλου 
Παπαβασιλείου  

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Η διαφορετική αντιμετώπιση της ζωής σε οποιαδήποτε κατάσταση κι αν 
βρεθεί η μορφωμένη γυναίκα (σύζυγος, μητέρα, χήρα, διαζευγμένη, 

ανύπαντρη, υποψήφια νύφη), είναι η ειδοποιός διαφορά που την 
χαρακτηρίζει και που υπογραμμίζει την αξία της. Ειδική μνεία και 

απαξίωση του θεσμού της προίκας 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1σκ: μια περιποιημένη 

γυναίκα με φόντο μια μεγάλη 
βιβλιοθήκη 

‘ουκ ένι άρσεν και θήλυ’ 
 

Σοφός Σολομών: ‘Σοφές 
γυναίκες ωκοδόμησαν οίκους’ 

20.Ελευθερία! Τι 
ακριβή που είσαι!  

σ.86-89 

Stephen Vincent 
Benet  

Διασκευή: Μαρία 
Ζαχαρίου  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

«Αυτή η ιστορία είναι για τον καιρό που υ-πήρχαν σκλάβοι. Δεν 
υπάρχουν πια. Έτσι λένε. Είμαστε όμως σίγουροι πως περάσα-με και 

μεις σαν τον Κιού... το ποτάμι;» 
Διδακτικό – Ιστορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(στο δρόμο για την ελευθερία, 
ο Θεός δείχνει το μονοπάτι) 

21.Το αίνιγμα σ.90-
91 

Μαρίνα 
Σωτηροπούλου  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η απορία του προϊσταμένου μιας υπηρεσίας για το αστείρευτο κέφι και 
τη χαρά τής υπαλλήλου του, μέχρι που υπερασπίστηκε μια συνάδελφό 
της, όταν κανένας άλλος δεν μιλούσε, και έγινε σ’ όλους φανερό ότι η 

χαρά της πηγάζει από την αγάπη της 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: ένας άντρας κοιτάζει  ένα 

βάζο με γαρύφαλλα  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη, αγάπη, χαρά, 
παρρησία και θάρρος, 

υπεράσπιση του δικαίου) 
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22.Δύσκολες στιγμές  
σ.91 Τ. Γκίκα  Διάφορα άρθρα  

Οι δύσκολες στιγμές που περνά μια κοπέλα όταν ζει μια ερωτική 
απογοήτευση και το γκρέμισμα των προσδοκιών, των ελπίδων και των 

ονείρων της 

Πνευματικής οικοδομής – 
Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τίποτα απ’ όσα μας 

συμβαίνουν δεν είναι άσχετα 
με το θέλημα του Θεού για 
μας κι είναι όλα ο σταυρός 

μας μας που οδηγεί στη 
Βασιλεία των Ουρανών) 

23. Απεδήμησεν!.. 
σ.92 Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για τη ζωή και το θάνατο με αφορμή το θάνατο του παππού, τις 
αντιδράσεις των μικρών εγγονιών και τη γέννηση ενός, ένα μήνα μετά το 

θάνατο του 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού  

 
1φ: τρία κυπαρίσσια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(μνήμη θανάτου) 

 
«Αντί των πατέρων σου 

εγεννήθησαν οι υιοί σου» 
24.Από τις ταινίες 

που διάλεξα  
σ.93-94 

Spectator  Κινηματο-γράφος 
και ζωή  Παρουσίαση & κριτι-κή κινηματογραφικών ταινιών  Ενημερωτικό  

3φ: σκηνές από τις ταινίες  --- 

25.Τα παιδιά μου κι 
εγώ σ.95-96 Corine Dyannes  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η Σοφία βρίσκει ένα άρρωστο ποντίκι. Με-χρι να φωνάξει τη μα-μά της 
για να το περι-ποιηθεί, εκείνη ήδη το έχει πετάξει. Η Σ ξε σπά σε 

κλάματα & στε ναχώρια. Την παρηγο-ρούν τ’ αδέλφια της & συγχωρεί τη 
μαμά της μόνο όταν την διαβε-βαιώνει ότι το ποντικά κι της είναι στη 

μαμά του & πάει καλύτερα! 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(αγάπη και φροντίδα για την 
άλογη φύση) 

26.Τι μπορού-με να 
κάνωμε για σας;  

σ.96 

Μια παληά σου 
αναγνώστρια  

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

Συμβουλές σε μια νέα για τη στάση ζωής που πρέπει να κρατήσει, 
προκειμένου να κάνει σωστή επιλογή συντρόφου 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Συμβουλευτικό – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τα προβλήματά μας, αιτήματα 

προσευχής) 

27.Μια προσευχή... 
σ.96 Υ.Φ.  Προσευχές  

Άνοιγμα της καρδιάς και πλήρη δόσιμο και άφημα στα χέρια του Θεού 
σε κάθε περίπτωση αλλά ακόμα πιο επιτακτικά σε στιγμές δυσκολιών 

και απόγνωσης, για εκζήτηση πίστης και  βοήθειας  
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  
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4ο (78) Τεύχος – Απρίλιος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Πάσχα της ψυχής  

σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Το φως της Αναστάσεως στην καθημερινή 
ζωή  Πνευματικής οικοδομής – Θεολογικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Όλο και πιο πολλά  
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η ταχύτητα του σύγχρονου τρόπου ζωής που 
δεν επιτρέπει να αξιοποιήσουμε ούτε τις 
ευκαιρίες των ταξιδιών και των διακοπών. 

Όλα περνούν επιδερμικά κι αδιάφορα 

Πνευματικής οικοδομής – Θεολογικό   

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο άνθρωπος της πτώσης και η 

έλλειψη θαυμασμού για ό,τι τον 
περιβάλλει) 

3.Η αγάπη δεν είναι 
μόνο για τους 

άλλους  
σ.97 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Η ψυχοσωματική ωφέλεια του ανθρώπου 
από τα αγαθά του αισθήματα Πνευματικής οικοδομής – Ιατρικό  --- 

4.Camaraderie 
σ.97-98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Η φιλία μεταξύ αγοριού και κοριτσιού, που 

ονομάζεται Camaraderie   Πνευματικού και κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Ένα S.O.S. σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Η ανεργία που μαστίζει τη μεταπολεμική 
κοινωνία  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Το αίμα δεν πρέπει 
να λείπη  

σ.98 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Η αναγκαιότητα της αιμοδοσίας, τα οφέλη 

για τον δότη αλλά και για την κοινωνία  Κοινωνικού προβληματισμού – Ενημερωτικό  --- 

7.Οι Σουλιώτισσες 
σ.98 

Από τη Δημοτική μας 
ποίηση – Ηπείρου 

1792 
Ποίηση  Η γενναιότητα των γυναικών και των παιδιών 

του Σουλίου  Πατριωτικό  --- 

8.Η Άνοιξις της 
καρδιάς σ.99-100 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  Διάφορα άρθρα 

Προβληματισμός και σχόλιο για τη 
μηχανοποίηση της ζωής και το πάγωμα της 

ανθρώπινης καρδιάς, εξαιτίας της 
αποξένωσής του από τη φύση και την 

ομορφιά της  

Πνευματικής οικοδομής – Θεολογικό  
 

1φ:πίνακας ζωγραφικής με φυσικό τοπίο, 
δέντρα, ποτάμι, δρόμος και βουνά  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο άνθρωπος της πτώσης και η 

έλλειψη θαυμασμού για ό,τι τον 
περιβάλλει) 

 
«Δόξα τω Θεώ» 

9.Στο σούρουπο της 
ζωής  
σ.100 

Β.Π. Λογοτεχνία – 
Απόσπασμα  

Ένας σύζυγος στο σούρουπο της μέρας καλεί 
τη σύντροφό του κοντά του αναπολώντας τη 

ζωή τους και τους αγώνες τους στο σούρουπο 
της δικής τους ζωής 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η σπορά και ο θερισμός των 

καρπών από τα έργα της ζωής, ο 
αγώνας της αγάπης , της 

πιστότητας και της υπομονής) 

10.Συντροφιά με τα 
χρώματα κάποιου 

«ξένου»  
σ.101-103 

Νίκος Μοσχονάς  
Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογικοί – 
Ταξίδια  

Περιγραφή του ναού και των τοιχογραφιών 
του Ναού του Αγίου Πέτρου της Perugia. 

Έργα τού Έλληνα ζωγράφου από τη Μήλο, 
Antonio Vassilacchi, που έμεινε γνωστός ως 

‘ξένος’. Σύντομη βιογραφία του & ιστορία 
των χρόνων του 

Επιμορφωτικό 
4φ: «Η είσοδος στο μο-ναστήρι του Αγ. Πέτρου 

και το γοτθικό του κα-μπαναριό» «Το εσωτερι-κό 
της βασιλικής...» «Το εσωτ. της βασιλικής με το 
βωμό» «Aliense: Η Βάφτιση. Δεξιά στο βά-θος ο 

Νααμάν καθαρι-σμένος απ’ τη λέπρα (σκηνή απ’ 
την Π.Δ.) Συλλογή Δ. Κομίνη» 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(Σύνδεση Παλαιάς και Καινής 

Διαθήκης – Αναφορά σε γεγονότα 
της ζωής του Χριστού) 

11.Άνοιξη! σ.103 Αδ. Π. Λάμπρου  Ποίηση  Η χαρά που φέρνει ο ερχομός της άνοιξης - 
Εγκώμιο στην Άνοιξη Αλληγορικό – Πνευματικής οικοδομής  --- 

12.Τα Πάθη του 
Χριστού στη μουσική 
δημιουργία σ.104-

105 

Απόστολος Λ. 
Βαλληνδράς 

Διάφορα άρθρα – 
Μουσικά θέματα  

Η ιστορική εξέλιξη, από τη στιγμή της 
δημιουργίας του μέχρι σήμερα του 

μουσικού είδους των Παθών, που άνθισε στη 
Δύση 

Επιμορφωτικό  «Ηλί – Ηλί λαμά σαβαχθανί» 

13.Πόσοι δρόμοι!... 
σ.105 Μ.Κ. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  
Πως η επιθυμία μιας κυρίας να βοηθήσει 
κάπως μερικούς αν-θρώπους του συνοικι-

Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προσφορά των ταλάντων στην 
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σμού, ξεσήκωσε και συμπαρέσυρε πολλούς 
άλλους, ώστε καθένας να προσφέρει αυτό 

που μπορούσε 

υπηρεσία των άλλων) 

14.Ο μπαμπάς μου 
είναι σπουδαίος! 

σ.106-108 
Άννα Ράπτη  Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  Ο δεσμός του πατέρα με τα παιδιά του  

Κοινωνικού προβληματισμού – Παιδαγωγικό  
 

9φ: με πατέρες όλων των φυλών σε σκηνές 
καθημερινής ζωής μαζί με τα παιδιά τους  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η αγάπη του πατέρα στα παιδιά 

του, που θεμελιώνεται στην 
αγάπη του επουράνιου Πατέρα 

για τα παιδιά του, τους 
ανθρώπους) 

15.Το στόλισμα των 
πασχαλινών αυγών  

σ.109-110 
Μ.  Διάφορα άρθρα  

Ιστορικά στοιχεία για το έθιμο του 
στολίσματος των αυγών που έχει τις ρίζες του 
στο μεσαίωνα και οδηγίες για στόλισμα με 

φυσικά χαρτιά, με ζωγραφική και με σουγιά 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό – Εορταστικό  
 

1φ: ένα καλάθι με πασχαλιάτικα αυγά 
διακοσμημένα  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ο συμβολισμός της Ανάστασης 

μέσα από το έθιμο των 
πασχαλινών αυγών) 

16.Το σχολειό του 
χωριού μου  
σ.110-111 

Χρίστος 
Χριστοβασίλης 

Εδημοσιεύθη το 1908 
Λογοτεχνία  

Περιγραφή των σχολικών ημερών στο 
σχολείο στη φύση, στ’ αγνάντια, όπου παπά-

δάσκαλος και μαθητές ζούσαν μέσα στη 
φύση και τις ομορφιές της. Χαρακτηριστικό 

των σχολείων του 19ου αι. 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  --- 

17.Παρέστησεν 
Εαυτόν Ζώντα μετά 
το Παθείν Αυτόν...  

σ.112-113 

Σωτ. Κροντήρη  Λογοτεχνία  

Οι Ευαγγελικές αφηγήσεις δοσμένες σα 
λογοτεχνικά κείμενα, με κοινό σημείο τις 
εμφανίσεις του Αναστημένου Ιησού στους 

μαθητές και στις μυροφόρους  

Ευαγγελικό – Θεολογικό  
 

1σκ: ο Αναστημένος Κύριος με χιτώνα και στα 
πόδια Του κλαίει μια γυναίκα, σκουπίζοντας τα 

δάκρυα της με μαντήλι και δίπλα της μια 
στάμνα 

Στις ευλαβικές γυ-ναίκες και στη 
Μα-ρία τη Μαγδαληνή: Ματθ. 
κη΄1-11 – Μαρκ.ιστ΄1-11 – 

Ιω.κ΄1-18 
--- 

Στους δύο μαθητές που 
πορεύονται στους Εμμαούς: 

Μαρκ. ιστ΄12-13 – Λουκ. κα΄13-
35 
--- 

Στους έντεκα μαθητές:  
Ματθ. κη΄16 – Μαρκ. ιστ΄14 – 
Λουκ. ιδ΄36-50 – Ιω. κ΄19-23 

--- 
Στον άπιστο Θωμά:  

Ιω. κ΄26-30 
--- 

Στους μαθητάς, στη λίμνη 
Τιβεριάδος:  

Ιω. κα΄ 
18.Ανοιξιάτικες 
σκέψεις από την 

«Ηχώ της Σιωπής» 
σ.114-115 

Α.Ρ. Λογοτεχνία  Σκέψεις για το δώρο της ζωής με αφορμή την 
Άνοιξη  

Πνευματικού προβληματισμού και οικοδομής  
 

1φ: δύο πουλάκια κάθονται σε ανθισμένα 
κλαδιά 

--- 

19.Ανοιξιάτικη 
Έκπληξη σ.115 Τούλα Γεωργίτσα  Ποίηση  Οι εκπλήξεις που φέρνει η ανοιξιάτικη 

φύση, που μέχρι χτες ήταν σα νεκρή  Διδακτικό  --- 

20.Στον αγώνα για 
την άνοδο  

σ.115 
Victor Pauchet 

Αποσπάσματα – 
Σκέψεις – 

Αποφθέγματα   

Αγάπη, καλωσύνη και φρόνηση/ Αγαπάτε 
τις ασχολίες σας/ Αγαπάτε τις ασχολίες σας 

ακόμη κι αν σας είναι αντιπαθητικές  
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

21.Η ενότης στο Γ. Δάσκος  Προβλήματα Σκέψεις και συμβουλές για διάφορες Διδακτικό  «Ένεκα τούτου καταλείψη 
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γάμο σ.116-118 συγχρόνου οικογενείας λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής των 

συζύγων που οικοδομούν ή επιβουλεύονται 
την ενότητα τους  

 
1φ: ένα ζευγάρι στο σαλόνι του σπιτιού του 

άνθρωπος τον πατέρα αυτού και 
την μητέρα...» 

--- 
«Ζητείται πρώτον την βασιλείαν 
του Θεού και την δικαιοσύνην 

Αυτού και ταύτα πάντα 
προστεθήσεται υμίν...» 

--- 
«η βασιλεία του Θεού εντός ημών 

εστί...» 
--- 

«η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει...» 

22.Τι μπορεί να μας 
προσφέρη ένα ταξίδι;  

σ.118 
Berhte Bernage Αποσπάσματα – 

Σκέψεις  
Η ψυχική ωφέλεια των ταξιδιών και η σωστή 

προετοιμασία Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: «... ας το 
αγαπήσουμε έτσι όπως είναι και 

ας ανακαλύψουμε τον Θεό 
παντού, Αυτόν που μας έφτιαξε 

τον Κόσμο και μας τον χάρισε τόσο 
όμορφο.» 

23.Η Παλαιστίνη και 
τα τελευταία χρόνια  

σ.119-120 

Διασκευή: Σ. 
Παπαδοπούλου  Διάφορα άρθρα  

Μια σύντομη ματιά στην ιστορία του τόπου 
αι στη σύγχρονη ανάπτυξή του, με την 

ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

3φ:«Ο ποταμός Ιορδάνης», «Τμήμα του τείχους 
της παλαιοτέρας Ιερουσαλήμ», «Η 
συγχρονισμένη όψις της πόλεως» 

Αναφορά στην Π.Δ. και στην 
Αποκάλυψη  

24. Χωματόδρομος  
σ.120 Χαρά Κρίσπου  Ποίηση  

Η τεχνολογική πρόοδος και η εξέλιξη που 
στο πέρασμά της έχει ισοπεδώσει τα πάντα 

και κυρίως τις μνήμες 
Πνευματικού και κοινωνικού προβληματισμού  --- 

25.Η Μοντέρνα 
Τέχνη –  

Ένα σύγχρονο 
πρόβλημα  
σ.121-122 

Σάσα Μόσχου  Διάφορα άρθρα  
Σύντομη αναφορά στα ρεύματα της 

σύγχρονης τέχνης και τα χαρακτηριστικά 
τους, έτσι όπως χρονολογικά εκδηλώθηκαν 

Επιμορφωτικό  --- 

26.Το θάρρος μιας 
γυναίκας σ.123-124 

Isabella Taves  
Διασκευή: Βούλα 

Καλογιούρη 
Μορφές  

«Θύμα αεροπορικού δυστυχήματος η Τζαί-
νυ Φρόμαν, επέζησε παρά τις 25 εγχειρή-

σεις, ξανάρχισε τη θεατρική της καριέρα και 
σήμερα γνωρίζει ασυνήθιστη επιτυχία» 

Διδακτικό – Βιογραφία  
 

1σκ: προσωπογραφία της Τ.Φ. 
--- 

27.Γυναίκες... σ.124 Κατερίνα Πετρίδη  Έχω κάτι να σου πω – 
Διάφορα άρθρα  

Αρνητικό σχόλιο για τους διάφορους τύ-πους 
γυναικών, που άλλοτε με την εγωιστι-κή τους 
αυτάρκεια και αυταρέσκεια, άλ-λοτε με την 
αδιακρι-σία, τη φλυαρία ή τα ψέματα τους 

καταφέ-ρνουν να εκνευρίσουν ή να 
δηλητηριάσουν   

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: 
απαρίθμηση ελαττωμάτων  

28.Βίδες σ.125 Ελένη Αλ. 
Αναστασιάδου  Διάφορα άρθρα  

Η κοινωνική συνεχή και η κοινή κοινωνική 
ευθύνη για τα κάθε είδους προβλήματα της 

σύγχρονης κοινωνίας   
Διδακτικό – Αλληγορικό – Ευθυμογράφημα --- 

29.Ανησυχίες! σ.125 Saint Exupery  
Αποσπάσματα 

βιβλίων: Terre des 
homes 

Σκέψεις-σχόλιο για το πώς ο άνθρωπος 
κλείνεται και πνίγεται μέσα στον αστικό, 
συνήθως, μικρόκοσμό του ξεχνώντας τη 
σπουδαία καταγωγή του και το μεγάλο 

Πνευματικού προβληματισμού και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  
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προορισμό του, αχρηστεύοντας τα τάλαντά 

του 

30.Από τις ταινίες 
που διάλεξα σ.126-

127 
Spectator 

Κινηματογράφος και 
ζωή – Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Κινηματογράφος  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών 
ταινιών  

Ενημερωτικό – κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

6φ: σκηνές από τις ταινίες   

«Κύριε... Συ ο θραύων τα δεσμά 
της δουλείας...» 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Α.Λ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Μια 18χρονη αποχώρησε από τη 
χριστιανική οργάνωση αλλά έχασε τις καλές 

της φίλες, νοιώθει μοναξιά και σιγά-σιγά 
παγώνει πνευματικά και χάνει την πίστη της 

Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Αιτείται και δοθήσεται υμίν, 
ζητείτε και ευρήσετε, κρούετε και 

ανοιγήσεται υμίν» 

32. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.128 
Α.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Απάντηση-συμβουλή σε αναγνώστρια να 
αποτραβηχτεί από μια σχέση μ’ έναν 

άνθρωπο που δεν φαίνεται να ‘χει τα εχέγγυα 
για μια σωστή ζωή 

Συμβουλευτικό Αγιογραφική θεμελίωση  

33. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας; 

σ.128 
Μια Πονεμένη  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Απάντηση σε αναγνώστρια που βασανίζεται 
από αισθήματα ενοχής για την αρτιότητα της 
προσφοράς της στους ηλικιωμένους γονείς 

της 

Ποιμαντικής ψυχολογίας  Αγιογραφική θεμελίωση 
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5ο (79) Τεύχος – Μάιος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Τι βαρύ φορτίο!  

σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι μεγάλες κατακτήσεις του πολιτισμού της γενιάς του 
’60 και το βαρύ φορτίο τους, ατενίζοντας το μέλλον Πνευματικού προβληματισμού  --- 

2.Η πηγή σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ο εορτασμός της ημέρας της μητέρας και ο συμβολισμός 
της ως πηγή ανεξάντλητη 

Εορταστικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η πληρότητα της ζωής και 
της χαράς μέσα από την 

προσφορά) 

3.Το απολαμβάνομε; 
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις για το πόσο καλά αξιοποιούμε τις ευκαιρίες των 
εκδρο-μών για ψυχική ανάτα ση & πόσο τις κατά-

στρέφουμε με κακής ποιότητας αστεία 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  --- 

4.«Ποια καλή πράξις...;» 
σ.129-130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο περίπατος του Ελληνικού Κέντρου Αγωγής για τα 
παιδιά του Δημοτικού και ο αποδοτικός τρόπος που 

βρήκαν οι νέοι για να περάσουν στα μικρά το νόημα του 
Πάσχα και την αξία της αγάπης 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(‘Σκέψου ποια καλή πράξις 

θα σε κάνη να γιορτάσης την 
Ανάστασι’ - Αγάπη και 

προσφορά) 

5.Σφάλματα των γονέων 
σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Από την άσκηση της αγάπης στην άσκηση του αγώνα, ως 
σκοπό της αγωγής και το παιδαγωγικό λάθος των γονέων 

να προσφέρουν υπερπροστασία στα παιδιά τους 

Παιδαγωγικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Δέηση σ.130 M. Th. Le Moing – Klipffel  Αποσπάσματα  - 
Προσευχή  Προσευχή μιας μάνας  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Εσύ κι η ισορροπία του 
κόσμου σ.131-132 

Α. Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Ψυχολογία της 
γυναίκας  

Η προσφορά της μητέρας στον κόσμο και κατ’ επέκταση 
της γυναίκας, αφού η μητρότητα είναι το χαρακτηριστικό 

κάθε γυναίκας, είτε έγινε φυσική μητέρα είτε όχι 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού και οικοδομής – 

(Ποιμαντική ψυχολογία) 
Αγιογραφική θεμελίωση  

8. --- σ.132 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Το ζωντανό παρά-δειγμα των γονέων η καλύτερη 
κατήχηση  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

9.AMBROSI ένας 
μεγάλος σύγχρο-νος 
«σιωπηλός» γλύπτης  

σ.133-134 

Βασ. Ι. Λαζανάς Μορφές  Η ζωή και το έργο του κωφού γλύπτη Επιμορφωτικό – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(σκληρή, επίμονη & επίμονη 
δουλειά για την καλλιέργεια 
των ταλέντων ακόμα και στην 

περίπτωση που η φύση 
‘αδικεί’) 

10.«Πλην ουχί το εμόν...» 
σ.134 Αδ. Π. Λάμπρου  Προσευχή  Το πικρό ποτήρι της ζωής... Πνευματικής οικοδομής – Δέηση  Αγιογραφική θεμελίωση 

«πλην ουχί το εμόν...» 

11.Αγγελάκια ή... –  
Θέματα πρακτικής 

παιδαγωγικής σ.135-136 

Διασκευή: Στέλλα 
Μερκούρη  

Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο  

Γράμμα μιας μητέρας που εκφράζει τα παράπονα της και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τους φίλους των 
παιδιών της και ζητά συμβουλές πώς να χειρίζεται 

παιδαγωγικά τα γειτονόπουλα 

Παιδαγωγικό  
1φ: μια μάνα στον πάγκο της 

κουζίνας και γύρω της τρία παιδιά 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(διαπαιδαγώγηση ακόμα και 
των ξένων παιδιών με αγάπη 

και ευγένεια) 
12.Η παράξενη ιστορία 
της Anna Jarvis σ.137-

138 
Oscar Ichisgall  Μορφές  

Οι αγώνες της Miss Jarvis να καθιερώσει την παγκόσμια 
ημέρα της μητέρας, ως ελάχιστο φόρο τιμής και η μεγάλη 

της απογοήτευση από την εμπορευματοποίηση της  

Επιμορφωτικό – Διδακτικό  
1σκ: προσωπογραφία της A.J. 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τιμή στη μητέρα) 

13.Ο Αντώνης σ.138 Ιωάννα Γραφάκου  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  Η γνωριμία μ’ ένα σύγχρονο ήρωα της Κύπρου Διδακτικό – Πατριωτικό  --- 

14.«Η ιστορία είναι 
γραμμένη στο πρόσωπό 

σου» ο ζωγράφος του 
περιοδικού Post  

σ.139-140 

Διασκευή: Μαρία 
Ζαχαρίου  

Μορφές Norman 
Rockwell  

Το έργο του N.R., ο τρόπος που επέλεγε τα μοντέλα του, 
τα θέματα του, οι αλήθειες που ήθελε να υπηρετήσει και 

η στάση του απέναντι στη ζωή και τις δυσκολίες της 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
2φ: δύο πίνακες του ζωγράφου η 
‘Ελευθερία της λατρείας’ και το 

Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
‘έλεος’ 

15.Χέρια αξιολάτρευτα 
σ.140 Ελ. Αλ. Αν.  Διάφορα άρθρα   Τιμή στη μητέρα μέσα από την ιστορία των χεριών της Εορταστικό – Επετειακό  Αγιογραφική θεμελίωση  

(τιμή στη μητέρα) 

16.Η πιο δραματική μου 
περιπέτεια:  

ο γάμος  
σ.141-143 

Colette Lechamp  
Προβλήματα της 

συγχρόνου 
οικογενείας  

Περιγραφή της γνω-ριμίας και του πρώτου χρόνου του 
γάμου τους, με τις πολλές δυ σκολίες & απογοητεύ-σεις, 
μέχρι που η σ κατέφυγε σ’ ένα ιερέα κι όλα βρήκαν το 

δρόμο τους κι αυτοί την ευτυχία τους  

Διδακτικό  
1φ: ένα ζευγάρι την ώρα του 
πρωινού. Ο άντρας διαβάζει 

εφημερίδα & καπνίζει. H γυναίκα 
με ρόμπα, του μιλάει και 

προσπαθεί να τραβήξει την 
προσοχή του 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καταφυγή στο Θεό και τη 
βοήθειά Του για τη λύση 

κάθε προβλήματος) 

17.Θαύμα με ψίχουλο 
αγάπης σ.144-145 Ελένη Α. Αναστασιάδου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η αλλαγή της συμπεριφοράς μιας στριμμένης και κακιάς 
συναδέλφου, μόνο από το γεγονός ότι την επισκέφθηκαν 

στο νοσοκομείο, όταν αρρώστησε 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ: ένα βάζο με δυο λουλούδια  

«...η αγάπη μακροθυμεί, 
αγαθοποιεί...» λέει ο Παύλος 

18.Φέλιξ Μέντελσον – 
Μεγάλες μορφές της 

μουσικής  
σ.146-150 

Απόδοσις και διασκευή εκ 
του γερμανικού: Ε. 

Καρδαρά  
Μορφές  Η ζωή και το έργο του Γερμανού συνθέτη 

Επιμορφωτικό 
 

1φ: πίνακας ζωγραφικής – 
προσωπογραφία του συνθέτη  

«Χριστέ, εσύ ο αμνός του 
Θεού» 

«Κύριε άφησε τον δούλο σου 
να πορευθή εν ειρήνη» 

«Ο Χριστός είναι η 
Ανάστασις!» 

19.Το άλλο πρόσωπο της 
ζωής  

σ.151-152 
Φ.Λ.Σ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ένας 18χρονος ανακαλύπτει σε μια βόλτα του, τα 
γηρατειά, τον πόνο, τη μοναξιά στο πρόσωπο ενός 

ανήμπορου γέρου που κοιτάει ασάλευτος έξω από ένα 
παράθυρο. Σκέψεις για τη ζωή και την κοινή μοίρα των 
ανθρώπων, το θάνατο και πώς αυτός τελικά καταργείται 

μέσα από το άνοιγμα της καρδιάς και την αγάπη 

Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο θάνατος κοινή μοίρα του 
ανθρώπου και η κατάργησή 

του με την αγάπη) 

20.Η πυτζάμα δεν ήταν 
για τον Τζαίημς –  

Μια αληθινή ιστορία  
σ.153-154 

Σημειώματα της αδ. 
Germaine D., 

συγκεντρωμένα υπό: Helen 
Frederique Lara 

Απόδοσις:  
Ευαγγ. Κοτζιά 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα –  

Πώς η αγάπη και η υπομονή της σ κατάφερε να 
επαναφέρει στη ζωή τον βαριά τραυματισμένο και 

ξεγραμμένο από τους γιατρούς Ταγματάρχη  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1φ: γυναίκα σκεφτική κρατάει ένα 
φλιτζάνι τσάι και πίσω της η θολή 

φιγούρα ενός άνδρα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η πίστη, η αγάπη και η 
υπομονή που γεννούν το 
θαύμα, κόντρα σε κάθε 

ιατρική λογική) 

21.Ποτέ δύο παιδιά της 
ίδιας οικογενείας δεν 
είναι ίδια σ.155-157 

Διασκευή: Ελένη Τσιγκρή  Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο  

Χαρακτηριστικά των παιδιών ανάλογα με τη σειρά 
γεννήσεως. Προβλήματα, ελαττώματα & προτερήματα 
που συνήθως αναπτύσσουν & τρόποι αντιμετώπισης 

Ψυχο- Παιδαγωγικό  
9φ: παιδιά σε διάφορες σκηνές 

καθημερινής ζωής  
--- 

22.Από τις ταινίες που 
διάλεξα σ.158-160 Spectator  

Κιν/φος και ζωή – 
καλλιτεχνική 

κίνηση –ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι 
κοινωνικού προβληματισμού 

7φ: σκηνές από τις ταινίες   
--- 

23.Αλληλογραφία σ.160 Π.Τ. και Κυπριώτισσα Αλληλογραφία 
Δύο αναγνώστριες έχουν στείλει δείγματα λογοτεχνικής & 

ποιητικής δουλειάς τους, προς δημοσίευση αλλά 
απορρίπτονται και εξηγούνται οι λόγοι 

Επιμορφωτικό – Συμβουλευτικό  --- 

23.Αλληλογραφία σ.160 Α.Κ. Αλληλογραφία Αναγνώστρια αναχω-ρεί για ταξίδι στο εξω-τερικό & της 
συστή-νουν τις τελευταίες εκδόσεις του Ινστιτ. Επιμορφωτικό – Συμβουλευτικό  --- 

24.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.160 
Ανοιξιάτικο λουλούδι  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Απάντηση-συμβουλή σε νεαρή αναγνώστρια που 
ενδιαφέρεται για κάποιο νέο, σχετικά με το πώς πρέπει 

να σκέφτεται, να αποφασίζει και να δρα 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(όλα στη ζωή είναι θέμα του 

θελήματος του Θεού) 
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6ο (80) Τεύχος – Ιούνιος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ημέρες προσπάθειας 
σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Οι εξεταστική περίοδος μαθητών και φοιτητών 
και η απαραίτητη βοήθεια και σωστή 

συμπαράσταση των γονιών 
Παιδαγωγικό - Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγάπη των γονιών 

συμπαραστάτης στους αγώνες 
των παιδιών) 

2.Έπειτα από τις 
σπουδές σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Η μεγάλη φροντίδα για τις σπουδές & τη 
μόρφωση & η παραμέ ληση της πνευματικής 
καλλιέργειας & οι συ-νέπειές τους, μέσα α-πό 

το κακό προηγού-μενο της περασμένης 
γενιάς που οδήγησε στην επαναστατικότη-τα 

της παρούσας 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αδιαφορία για το ‘άφετε τα 

παιδία έρχεσθε προς με’ και οι 
οδυνηρές συνέπειες του ) 

3.Ας βοηθήσωμε κι 
εμείς  
σ.161 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 
Απόψεις 

Το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του 
Παρθενώνα, που έθεσε ο Μπαίκερ στη Βουλή 

των Λόρδων. Ευχαριστίες, ελπίδες για την 
αποκατάσταση της αδικίας και κάλεσμα για 
συστράτευση όλων των Ελλήνων για το σκοπό 

αυτό 

Σχόλιο επικαιρότητας – Κοινωνικού 
και Πνευματικού  προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αποκατάσταση της αδικίας σε 

διακρατικό επίπεδο και 
σεβασμός του πολιτισμού και 
της κληρονομιάς των λαών, 

βελτιώνει τις σχέσεις τους και 
προάγει την ειρήνη) 

4.Στο Δρόμο σ.161-
162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις   
 

5. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 
Απόψεις   

 

6.Ένα παιδί θα ‘ρθη 
στον κόσμο  
σ.163-164 

Κατερίνα Περίδη  Προβλήματα 
συγχρόνου οικογενείας  

Οι διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες κάτω 
από τις οποίες ένα παιδί έρχεται στον κόσμο, 
τα προβλήματα που δημιουργούνται και η 
ανάγκη πρώτα για αποδοχή του ίδιου του 

παιδιού κι έπειτα για μια προσπάθεια 
συμπαράστασης και βοήθειας επίλυσης 

κάποιου απ’ αυτά  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ:«Και ο πατέρας ακόμη θα βοηθήση 

όσο μπορεί στις απαιτήσεις του 
μωρού» 

Αγιογραφική θεμελίωση  

7.Στο διαγωνισμό της 
ιστορίας ο Ζιλλ 
ωνειρευόταν να 

πάρη...19/20 σ.165-
167 

Michel-Aime Baudouy  
Βραβείον: “Enfance du 

Monde” 1957 
Λογοτεχνία – Νουβέλα  

Η ιστορία του Ζ που στο σπίτι τον μείωναν και 
περίμεναν διαρκώς όλο και λιγότερα, μέχρι 

που το παιδί επιβεβαίωσε συνειδητά τις 
προβλέψεις τους 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό – 
Πνευματικού προβληματισμού  

 
1φ: ένα σκεφτικό αγόρι 

--- 

8.Η ιστορία τής 
Βεατρίκης Potter  

σ.168-169 

Margaret Lane 
διηγηματογράφος και 

βιογράφος, ανταποκρίτρια του 
London Daily Mail και της 

Υπηρεσίας Διεθνών Ειδήσεων 

Μορφές  Βιογραφία της συγγραφέως παιδικών 
διηγημάτων B.P. 

Βιογραφία  
1σκ: η μαμά κουνέλα με ποδιά στη 
μέση, δίνει ένα καλάθι στα 3 κουνε-
λάκια της, που φοράνε μπέρτες & 

κρατάνε βι-βλία. Παραπέρα στέκει ένα 
άλλο κουνελάκι σκεφτικό, που φοράει 

σακάκι με κουμπιά 

--- 

9.Σαν μητέρα σε ποιον 
τύπο ανήκετε; σ.170-

171 
Διασκευή: Ευαγγελία Κοτζιά  Ψυχολογία της 

γυναίκας  

Τα χαρακτηριστικά μερικών τύπων μητέρας: 
αυθόρμητη, ενεργητική, προοδευτική, 
ατακτοποίητη: αυταρχική, ανήσυχη, 

κατακτητική, η μητέρα-μάρτυς, φιλόδοξη, 
επιεικής, νευρική αδύνατη, η μητέρα-παιδί 

Ψυχολογία  
 

2φ: η ίδια μητέρα αγκαλιά με το 
παιδάκι της, μια χαμογελαστοί μια 

προβληματισμένοι 

--- 

10.«Πράσινο, Κ.Π. Διάφορα άρθρα – Έχω Η παράβαση του κ.ο.κ. και οι συνέπειες του Διδακτικό – Πνευματικού Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Πορτοκαλί, Κόκκινο» 

σ.172 
κάτι να σας πω και προέκταση των σκέψεων στις παραβάσεις 

των πνευματικών και ηθικών νόμων στη 
προσωπική ζωή  

προβληματισμού και οικοδομής 

11.Η τηλεόρασις και η 
επίδρασις της στην 
αγωγή του παιδιού 

σ.173-175 

Νικ. Πριμέντας  Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο  

Η επίδραση της τηλεόρασης στη 
διαπαιδαγώγηση των παιδιών  

Παιδαγωγικό – Πνευματικού και 
κοινωνικού προβληματισμού  --- 

12.Λουλούδια και 
διακόσμηση σ.176 ΑΝΤΑ  Διακόσμηση σπιτιού – 

Διάφορα άρθρα  

Ιδέες για διακόσμηση σπιτιού με λουλούδια 
και πνευματική καλλιέργεια και οφέλη από 

την ενασχόληση μας με τα λουλούδια   

Ενημερωτικό  
 

3φ: βάζα με λουλούδια και μια 
κοπέλα που τα τοποθετεί σε βάζο  

Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη 
και θαυμασμός για τη φύση 

13.“Ripae Ulterioris 
Amore…” σ.177 

Διασκευή:  
Ελ. Αλ. Αναστασιάδου  Διάφορα άρθρα  

«Η άλλη όχθη», η αναμονή των αγαπημένων 
να τους συναντήσουμε και ο αγώνας των 

ζωντανών που είναι ακόμα εν εξελίξει 

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  
 

1φ: ένα μανουάλι με αναμμένα κεριά  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«... όπου ευρίσκεται η θέση μας 
εκεί όπου μας καλεί αδιάκοπα 
η κλήση του Θεού» Φιλ. 3,14 

και 20 

14.«Ως ωραίοι οι πόδες 
των ευαγγελιζομένων 

ειρήνην»  
σ.178-180 

Νίκος Μοσχονάς  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία του μπάρ-μπα-Μαθιού που με τις 
συμβουλές του και την προσευχή του κα-

τάφερε να μαλακώσει την καρδιά του Χαρα-
λάμπη & όχι μόνο να μη σκοτώσει τον 
ξάδελφο του, αλλά και να φιλιώσουν 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ:η όχθη μιας λίμνης με δέντρα και 
βλάστηση και μια βαρκούλα 

αραγμένη 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(μακάριοι οι ειρηνοποιοί) 

15. --- σ.180 Θερβάντες  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Αγωνιστικότητα και αισιοδοξία  Πνευματικής οικοδομής  --- 

16.Ο Δουξ του 
Αψβούργου σ.181-... Μυριέλλα  Λογοτεχνία – Διήγημα  Ελεύθερη πεζή απόδοση της ραψωδίας του 

Σίλλερ «Ο Κόμης του Αψβούργου» Ιστορικό  --- 

17.Ελπίδα σ.182 Wolfgang Altendorf  Ποίηση    
 

18.Μια παρτίδα κουμ-
καν σ.183-... Ε.Α. Λογοτεχνία – Διήγημα    

 

19.Ο άνθρωπος που 
έκλεψε το Θεό σ.184-

... 

Διασκευή: Σοφία 
Οικονομοπούλου Διάφορα άρθρα    

 

20.Η φιλντισένια 
κασσετίνα σ.186-187 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Μια γυναίκα καταφεύγει για προσευχή στο 
οικογενειακό εκκλησάκι του κήπου τους και 
προσφέρει στον Εσταυρωμένο τα σύμβολα της 

ζωής, του γάμου της και των αγώνων της κι 
έτσι τη βρίσκουν νεκρή οι δικοί της 

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(η ζωή μας προσφορά στο 
Χριστό) 

21.Ο πόνος σ.187 Τούλα Γεωργίτσα  Ποίηση  
Ο βαθύς πόνος που συνοδεύεται από σιωπή 
και βαθειά αλλαγή και η επιφανειακή θλίψη 

που ‘φωνάζει’  
Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο πόνος σύντροφος & 

προϋπόθεση κάθε πνευματικής 
καρποφορίας) 

22.Αγάπη μέσα στο 
σπίτι σ.188-189 Λουκία Ι. Ευθυμίου  

Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο – Μια μητέρα 

σας μιλάει  

Η σπουδαιότητα της χαρούμενης 
ατμόσφαιρας και της αγάπης που βασιλεύει 

στο σπίτι για τη σωστή και υγιή ανάπτυξη των 
παιδιών 

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1σκ: τρία παιδιά παίζουν κλείνοντας 

τα μάτια τους με τα χέρια τους  

Αγιογραφική θεμελίωση  

23.«Άφετε τα παιδία 
ελθείν προς με!...» Ελ. Αν.  Το Ελληνικόν Κέντρον 

Αγωγής – Για μια 
«Από τον απογευματινό περίπατο για παιδιά 
σχολικής ηλικίας που διοργάνωσε την 1ην 

Η αγωγή που δείχνει στα παιδιά το 
δρόμο για να βρούνε και ν’ 

«Άφετε τα παιδία ελθείν προς 
με!...» 
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σ.189 ανακαίνισι της αγωγής 

και της μορφώσεως  
Απριλίου, στο γραφικό εκκλησάκι του 

Προφήτου Ηλία Ηλιουπόλεως, το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής» 

ακολουθήσουν το Χριστό 

24.Από τις ταινίες που 
διάλεξα σ.190-191 Spectator  

Κινηματογράφος και 
ζωή – καλλιτεχνική 

κίνηση – 
κινηματογραφι-κές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών 
ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού και 
κοινωνικού προβληματισμού 

3φ: σκηνές από τις ταινίες   
--- 

25. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.191-192 
Αγλαΐα  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Συστήνουν στην Α υ-πομονή και συνέχιση του 
αγώνα της αφήνο-ντας κατά μέρος ακόμα και 

τυχόν δίκαια παράπονα 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(υπομονή και τελείωση-

σωτηρία) 

26. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.191-192 
Αναγνώστρια Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια 26χρονη την απασχολεί ένα πρόβλημα 
συνειδήσεως, που δεν διατυπώνεται, και της 

συστήνουν να απευθυνθεί σε πνευματικό 
οδηγό ενώ ταυτόχρονα να το αντιμετωπίσει 

και με δικές της προσπάθειες 

Ποιμαντικής ψυχολογίας – 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τακτοποιημένη και ήρεμη 

συνείδηση για την πρόοδο και 
προκοπή στη ζωή) 

27. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.191-192 
Ρ.Α. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια εικοσάχρονη, πε-τυχημένη & αποκατα-
στημένη επαγγελματι-κά θρηνεί για το χωρι-

σμό της από τον εφη-βικό της έρωτα, τη 
στιγμή που πίστευε ότι ήρθε η ώρα του γάμου 

τους 

Ποιμαντικής ψυχολογίας – 
Συμβουλευτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσεχτικοί γάμοι για να μη 
θρηνούμε διαζύγια με παιδιά) 

28. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.191-192 
Π.Μ. – Κ.Β.Α. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Άλλη μια νέα που καλείται να ξεπεράσει το 
παρελθόν της και να κάνει μια καινούργια 

αρχή 

Ποιμαντικής ψυχολογίας – 
Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

29. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.191-192 
Χ.Ι.  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μητέρα ανησυχεί και δεν ξέρει πώς ν’ 
αντιδράσει στην περιέργεια του μικρού της 

για το σώμα των γονιών του κι αναρωτιέται αν 
τρέφει τον εγωισμό του γιορτάζοντάς του τα 

γενέθλια 

Ποιμαντικής ψυχολογίας – 
Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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7ο (81) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις    

 

2. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις    

 

3. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή το θάνατο του Γιούνγκ, που συνέβη 
τον περασμένο μήνα, λίγα λόγια για τις θεωρίες 

του και την προσφορά του  
Επιμορφωτικό  --- 

4.Ζωντανές βιτρίνες  
σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Αρνητικός σχολιασμός για τη μόδα της εποχής να 
υπάρχουν κοπέλες στις βιτρίνες προβάλλοντας τα 

προϊόντα  

Σχολιασμός επικαιρότητας – 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού 
--- 

5.Από ένα πλεκτό  
σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο ΚτΕ ζητά από τις α-ναγνώστριες του, εκ μέρους 
του νεοσύστα-του γραφείου Προνοί-ας Νεότητος 

του ‘Ελ-ληνικού Φωτός’, πλε-κτά, ρουχισμό, 
βιβλία και γραφική ύλη 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

6. --- σ.194 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η προσφορά της ζωής στο Θεό ως ανταπόκριση 
στην Αγάπη Του Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Από τι υποφέρουν τα 
παιδιά  

σ.195-196 

Αρ. Α. 
Ασπιώτης  

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Τα ερωτήματα των παιδιών για τη γενετήσια ζωή 
και οι οδυνηρές συνέπειες για τη ζωή τους, όταν 
αυτά δεν απαντηθούν σωστά. Το αναγκαίο της 

ορθής και έγκαιρης σεξουαλικής 
διαπαιδαγωγήσεως 

Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

8.Μικρός είναι ο 
κόσμος... σ.196 

Τούλα 
Γεωργίτσα  Ποίηση  

Το απέραντο & το με-γάλο για το οποίο εί-ναι 
φτιαγμένος ο αν-θρωπος & που φαίνε-ται στο 

πόσο ασφυκτι-κό νοιώθει τον κόσμο 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: το μεγαλείο του 
ανθρώπου  

9.Οι Αρχαίοι Φίλιπποι 
πρώτος σταθμός του 
Αποστόλου Παύλου  

σ.197-199  

Λίνα 
Αγγελοπούλου  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση στην αγιογραφική ιστορία των χρόνων 
του Παύλου, στους Φιλίππους και στα σημερινά 

ερείπια της ξακουστής πόλης των αρχαίων 
Φιλίππων και της γνωστής Χριστιανικής 

κοινότητας, διά της Εγνατίας οδού 

Επιμορφωτικό  
3φ: «Κιονόκρανο από ερείπια 

χριστιανικού ναού», «Το 
πρόπυλο της 

παλαιοχριστιανικής Βασιλικής 
Α», «Η παλαιοχριστιανική 

Βασιλική Β» 

Πράξεις Αποστόλων ιστ΄8-12: «Παρελθόντες δε την 
Μυσίαν κατέβησαν εις Τρωάδα. Και όραμα δια 
νυκτός τω Παύλω ώφθη, ανήρ Μακεδών τις ην 

εστώς και πα-ρακαλών αυτόν και λέγων˙ διαβάς εις 
Μακεδονίαν βοήθη-σον ημίν˙ ως δε το όραμα είδεν, 
ευθέως εζητήσαμεν εξελθείν εις Μακεδονίαν, συμ-

βιβάζοντες ότι προ-σκέκληται ημάς ο Θεός 
ευαγγελίσασθαι αυτούς. Αναχθέντες δε από 

Τρωάδος ευθυ-δρομήσαμεν εις Σα-μοθράκην τη δε 
επι-ούση εις Νέαν πόλιν, κακείθεν εις Φιλίπ-πους 

ήτις εστί πρώτης μερίδος Μακεδονίας πόλις, 
κολωνία. Ήμεν δε εν ταύτη τη πόλει διατρίβοντες 

ημέρας τινάς»/«ότι υμίν εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, 
ου μόνον το εις αυτόν πιστεύειν, αλλά και το υπέρ 

αυτού πάσχειν» 

10. --- σ.199 Ρ. Ταγκόρ  Ποίηση  Η χαρά που προσφέρει ένα παιδί. Τα παιδιά 
δώρα του ουρανού.  Διδακτικό  --- 

11.Ο σύγχρονος 
επιστήμων και η 

θρησκεία σ.200-202 

Γεώργ. 
Μαυρικάκης  

Επιστημονικά άρθρα 
– Διάφορα άρθρα  

Σχέση επιστήμης και θρησκείας. Σύντομη 
αναφορά για τις επικρατέστερες θεωρίες μέχρι 

σήμερα και η προσωπική στάση των επιστημόνων 
απέναντι στην πίστη  

Επιμορφωτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Εν αρχή ο Θεός» 

12.Μαθητεύοντας στο Κ.Κ. Γύρω στο παιδί και Η διαπαιδαγώγηση των παιδιών σύμφωνα με τις Παιδαγωγικό  «άφετε τα παιδία ελθείν προς με»  
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Ευαγγέλιο 

Από τη διαπαιδαγώγηση 
του μπούλη  
σ.202-203 

τον έφηβο   Ευαγγελικές αξίες, μέσα από το παράδειγμα των 
εμπειριών ενός πατέρα.  

1φ: ο πατέρας κρατάει ένα 
σταυρό και τον δείχνει στο 

μικρό, που πηγαίνει για να το 
πιάσει και πίσω η μητέρα 

παρακολουθεί τη σκηνή με 
αγωνία  

«...εις το αγαθόν προς οικοδομήν» 
«ος δ’ αν είπη τον αδελφόν αυτού ρακά...» 

«υποκριτά! Έκβαλον πρώτον την δοκόν εκ του 
οφθαλμού σου και τότε διαβλέψεις εκβαλείν το 
κάρφος εκ του οφθαλμού του αδελφού σου!» 

13.«Οι φίλοι των Αθηνών» 
σ.204 

Ειρ. 
Καραμανώλη  Διάφορα άρθρα  

Ενημέρωση για τη δράση του Συλλό-γου, με 
σκοπό τον καλλωπισμό και τον ανθοστολισμό της 

πρωτεύουσας 

Ενημερωτικό  
2φ:«Η στοργική φροντί-δα των 
Φ.Α. αναδεικνύει και τα πιο 

απέριττα μνημεία της 
πόλεως», «Μια άλλη Αθηναϊκή 

γωνιά διακοσμημένη με 
καλαισθησία και γούστο 

--- 

14.Πρόωρες βιασύνες 
σ.205-206  Άννα Ράπτη  Γύρω στο παιδί και 

στον έφηβο  

Αρνητικό κοινωνικό σχόλιο για το πρόωρο 
μεγάλωμα των κοριτσιών της εφηβική ηλικίας 
που ξεπετάγονται αμέσως με το ντύσιμο και τη 

συμπεριφορά τους σε δεσποινίδες 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού 

1φ: μια παρέα κοριτσιών 
διαβάζουν κάτι όλες μαζί, στο 

παγκάκι ενός πάρκου  

--- 

15.Όταν σηκώνεται η 
αυλαία του θανάτου  

σ.206-207 

Dr Martin 
Sampson  
Διασκευή: 

Αμαλία Ρήκα  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η επιθανάτια εμπειρία και επιστροφή ενός 
αρρώστου στη ζωή, για λίγο, τόσο όσο να 

χαιρετίσει τη γυναίκα του και να αναπαυθεί 
γαλήνιος και ο συγκλονισμός που αυτό επέφερε 

στη ζωή του γιατρού 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

«Άρτι γιγνώσκω εκ μέρους, τους δε επιγνώσομαι 
καθώς και επεγνώσθην» Κορ. Α΄ ιγ΄12 

16.«Δεν θέλω να μπω στη 
θάλασσα» σ.208-209 

(σαλόνι) 
--- Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  
Δοσμένη μέσα σε 5 φωτογραφίες η άρνηση και το 

πείσμα ενός βρέφους να μπει στη θάλασσα 

Παιδαγωγικό 
5φ: το ίδιο μικρό παιδάκι σε 

διάφορες σκηνές από μια 
μέρα στην παραλία   

--- 

17.Εξομολόγηση σ.210-
211 

Ευαγγελία 
Μορφοπούλου  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός γέρου κομμουνιστή, που δεν τα 
‘χει καλά με το Θεό, τους παπάδες και την 

εξομολόγηση. Γυρνώντας από την Αθήνα, όπου το 
‘παν καθαρά πως πεθαίνει αποφασίζει να 

συνομιλήσει με τον νεαρό ιερέα συνταξιδιώτη κα 
συγχωριανό του. Την επομένη το καλεί σπίτι του 

για εξομολόγηση και μετά από βαρύ κλάμα 
κοινωνεί και το ίδιο βράδυ πεθαίνει  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Ιδού βαδίζω...» 

18.Ανάμεσα... σ.211 Αδ. Π. 
Λάμπρου  Ποίηση  

Ανάμεσα στον ουρανό και τη γη, στην πόλη και 
την ψηλή κορφή, στην πραγματικότητα και το 

ιδανικό  

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

19.Ξεύρετε να δέχεστε 
του καλεσμένους σας;  

σ.212 
--- Τεστ – Διάφορα 

άρθρα  Κοινωνικές σχέσεις και σωστή κοινωνική ζωή  Διδακτικό - Τεστ  --- 

20.Εντυπώσεις εκ του 
ογδόου Παγκοσμίου 

Συνεδρίου της Διεθνούς 
Εταιρίας Μερίμνης υπέρ 

των Αναπήρων σ.213-
214 

(Γεώργ. 
Μαυρικάκης ) 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Το Διεθνές Συνέδριο υπέρ των Αναπήρων στην Ν. 
Υόρκη με θέμα: Η μέριμνα υπέρ των Αναπήρων 

και η Παγκόσμιος Ειρήνη 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση: μέριμνα για τους ασθενείς 
και αδυνάτους αδελφούς 

21. --- σ.214 --- Αποφθέγματα – Επιλογή συζύγου και θεία φώτιση  Διδακτικό – Πνευματικής Αγιογραφική θεμελίωση  
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Σκέψεις  οικοδομής  

22.Οι διακοπές σας 
κυρία μανούλα!... σ.215-

216 
Μάνα Κατερίνα  

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Σκηνικό των οικογε-νειακών διακοπών, 
συμβουλές για καλύ-τερη οργάνωσή τους και για 

αξιοποίηση των ευκαιριών πνευ-ματικής και 
οικογε-νειακής ανασύνταξης που προσφέρουν 

Διδακτικό  
 

1φ: ένα παιδί τρέχει στην 
ακροθαλασσιά 

--- 

23. --- σ.216 Ρ. Ταγκόρ  Ποίηση  Η αιώνια φωλιά της ψυχής του ανθρώπου στον 
ουρανό, όπως οι φωλιές των πουλιών στα βουνά  

Πνευματικής οικοδομής  
1φ: τρία μεγάλα άσπρα 

πουλιά που πετούν  
--- 

24.Κάθε μέρα με τη δική 
της χαρά  

σ.217 

Norman 
Vincent Peale  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η τραγική εμπειρία ε-νός μηχανοδηγού τραίνου 
σ’ ένα παρό-λιγον θανατηφόρο α-τύχημα, η 
μεταστρο-φή στην πίστη και στο Θεό και η 

αλλαγή που σηματοδότησε τη ζωή από τότε και 
μετά 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένα τραίνο 
αναποδογυρισμένο και 

άνθρωποι μπροστά  

Ματθ. στ΄ 34: «Μη μεριμνήσητε ουν περί της 
αύριον, ότι η αύριον μεριμνήση τα εαυτής...» 

25.«Ένα ευχαριστώ» 
σ.218 Κική Σώχου Διάφορα άρθρα  

Η ομοιότητα της ψυχής με τη φύση. Πότε σαν 
θάλασσα και πότε σα ζούγ-κλα και η βεβαιό-τητα 

της βοήθειας του Θεού μετά από κάθε 
παράκληση κι ένα Ευχαριστώ 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  
(εν παντί ευχαριστείτε) 

26.Μια στιγμή... σ.219 Θ. Καβάτσου  Διάφορα άρθρα  
Η καρδιακή προσευχή και αναζήτηση του Θεού, 

που είναι ικανή σε μια στιγμή να ανοίξει την 
καρδιά διάπλατα στο Θεό 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.220 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Μια σύζυγος ζητά βοήθεια και συμβουλές για να 

το γάμο της και την κακή συζυγική σχέση της 
Ποιμαντική ψυχολογία – 

Συμβουλευτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(ο γάμος στάδιο υπομονής, αγώνα και σωτηρίας) 

28. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.220 
Ζ.Χ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Συμβουλή σε μια νέα για το τι πρέπει να 
προσέξει σχετικά με τον υποψήφιο σύζυγό της, 

ώστε να προχωρήσει ή όχι στο γάμο 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

29. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.220 
Β.Λ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Συμβουλή για την αντιμετώπιση μιας κατάστασης 

η οποία δεν κατονομάζεται  
Ποιμαντική ψυχολογία – 

Συμβουλευτικό  --- 

30.Από τις ταινίες που 
διάλεξα σ.221-223 Spectator  

Κινηματογράφος και 
ζωή – καλλιτεχνική 

κίνηση – 
κινηματογραφι-κές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών 
ταινιών κι ένας πίνακας ταινιών «...προσφέρεται 
για να δώση μιαν εικόνα των αξίων λόγου ταινιών 

της περιόδου 60-61 και να προσφέρη... την 
ευκαιρία μιας σχηματικής κριτικής των φιλμ 

τόσο από πλευράς καλλιτεχνι-κής όσο και 
πνευμα-τικής... η κρίσι για το σενάριο 

στηρίχτηκε πρώτιστα στο περιεχό-μενο και τα 
ιδέες και κατά δεύτερο λόγο στο τεχνικό του 

δέσιμο...» 

Ενημερωτικό – Πνευματικού 
αι κοινωνικού 

προβληματισμού 
 

4φ: σκηνές από τις ταινίες   

--- 

31.Παιδιά που πονάνε! 
σ.224 Α.Κ. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η δράση του Γραφεί-ου Προνοίας Νεότητος και 
οι ανάγκες που α-ντιμετωπίζει. «...θα παρουσιάζη 

κάθε μη-να απ’ αυτή τη στήλη μερικά από τα 
περι-στατικά παιδιών που έχουν ανάγκη αμέσου 

βοηθείας... πρόκειται για απολύτως εξηκρι-
βωμένες περιπτώσεις. Καλεί τις αναγνώ-στριες... 
που θέλουν να βοηθήσουν... να απευθύνωνται 

στο γραφείο μας...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

 
1φ: ένα παιδί σκεπτικό πάνω 

από ένα βιβλίο 

Αγιογραφική θεμελίωση 

 



288 
 

8ο (82) Τεύχος – Οκτώβριος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.«Αι Αθήναι» σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η έναρξη λειτουργίας του ομώνυμου εκπαιδευτηρίου και 
οι στόχοι του  Ενημερωτικό – Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

2.Ένα πρόβλημα 
που μένει άλυτο  

σ.225 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σκέψεις και σχόλιο για την αναγκαιότητα της  

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης  Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

(‘Για την ανακαίνισι 
της αγωγής απαιτείται 
πρώτα η ανανέωσις των 

ανθρώπων που 
ασχολούνται μ’ αυτή’) 

3.Κάτω από τον 
ξάστερο Ελληνικό 

ουρανό  
σ.225  

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την κακής ποιότητας ψυχαγωγία και 
πανηγύρια της επαρχίας, τα οποία όμως τροφοδοτούνται 

από την αδιαφορία των αστών. Καυτηριασμός του 
σνομπισμού και της κακώς νοούμενης αστυφιλίας. 

Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού  --- 

4.Το γεράκι και ο 
σύλλογός του σ.225-

226 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το ομώνυμο χωριό του Πάρνωνα και η δραστηριοποίηση 
και οι σκοποί του νεοσυσταθέντος Φιλανθρωπικού 

Συλλόγου Κυριών και Δεσποινίδων. 
Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

5. Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις    

 

6.Ζάκυνθος σ.226-
229 

Λίνα 
Αγγελοπούλου  

Τόποι 
τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση στις εκκλησίες και την ιστορία της Ζακύνθου  
Επιμορφωτικό – Ιστορικό  

 
1φ:«Η γραφική προκυμαία» 

--- 

7.Η λεωφόρος με τις 
ακακίες σ.229 

Ελένη Αλ. 
Αναστασιάδου  Διάφορα άρθρα  

Μιλάει μια ακακία για τη ζωή της, τη συμπεριφορά των 
ανθρώπων και την πίκρα της αλλά και για την αθωότητα 

των παιδιών που βλέπουν αυτά που δεν μπορούν να δουν 
οι συνοφρυωμένοι  

Διδακτικό – Πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

  
(ο δημιουργός των 

πάντων Θεός, ο 
σεβασμός στη φύση) 

8.Η πάλη με τον 
δράκοντα σ.230-231 

Φρ. Σίλλερ 
(Γερμανός 
ποιητής) 
Ελεύθερη 

απόδοση: Χαρ. 
Σωτηροπούλου  

Λογοτεχνία  

«...ένα από τα πιο αρι-στοτεχνικά ποιήματα του μεγάλου 
γερμα-νού ποιητού Σ. Παρό λο το μάκρος του κρατεί 

αδιάπτωτο το ενδιαφέρον...και το ε-ντείνει ακόμη... με τη 
σύγκρουση που πα-ρουσιάζει ανάμεσα στην ηρωική 
τόλμη και στον άτεγκτο νόμο της πειθαρχίας-...που 
λύνεται στο τέλος ικα-νοποιητικά με τον ψυ-χικόν 

ηρωισμό και με την σοφή και συγκι-νητική ανταπόδοσή 
του, αποκαλύπτοντας το χριστιανικό πνεύμα σε όλο το 

ηθικό ύψος του... ενθαρρύνει τη μεταφορά του στο πεζό ο 
αφηγηματικός τόνος του και ελκύει... η παιδαγωγική του 

αξία.» 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

(Ο ιππότης του τάγμα-τος του αφιερωμένου στον Ιω. τον 
Βαπτιστή παίρνει την πρωτοβου-λία να σκοτώσει το τέρας 

που κατατρώει τους αν-θρώπους, παρά τη ρητή 
απαγόρευση του αρχη-γού, ύστερα από το θα-νατο 5 

ιπποτών, που ε-πεχείρησαν το ίδιο. Ο ιππότης το 
σκοτώνει με δόλο και δοξάζεται από το λαό, αλλά όχι 
από τον αρχηγό, που του κα-τάλογίζει ανυπακοή και 

έπαρση, που τρέφουν το θηρίο του εγωισμού του. Μόνο 
όταν ταπεινά από-δέχεται την ποινή του και φεύγει, του 

αναγνω-ρίζουν την ταπείνωση κ τον τιμούν ως ήρωα!) 

Αγιογραφική 
θεμελίωση (αγώνας για 

τη νίκη κατά του 
παλαιού εαυτού μας, 

του εγωισμού) 

9.Το Κέντρον 
Αισθητικής Αγωγής 

Ανηλίκων σ.232-235 

Το Κέντρον 
Αισθητικής 

Αγωγής Ανηλίκων  

Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο  

Σύντομη παρουσίαση της Ιδρύσεως του Κέ-ντρου, της 
Εκθέσεως που έκανε & του έρ-γου που ετοιμάζει για 
γονείς & παιδαγω-γούς, με βάση το παιδικό σχέδιο 

Ενημερωτικό 
8φ. ζωγραφιές των παιδιών του Κέντρου που, εστάλησαν 
στον διαγωνισμό Παιδικού Σχεδίου, που έκανε το Ε.Ι.Ρ. 

και εβραβεύτηκαν 

--- 

10.Το οικογενειακό 
μας φύλλο G. M.  Προβλήματα της 

συγχρόνου 
Η αντιμετώπιση των διαρκών φωνών και του εκνευρισμού 

στις σχέσεις ενός ζευγα-ριού, χωρίς σοβαρή αιτία, που 
Διδακτικό  

 
Αγιογραφική 
θεμελίωση  



289 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
παραπόνων σ.235-

236 
οικογενείας  δημιουρ-γούσαν όμως άσχημο ψυχολογικό και 

οικογενειακό κλίμα  
1σκ ένα ζευγάρι μπροστά σ’ ένα τραπέζι (η διασφάλιση της 

ειρήνης της ψυχής) 

11.Το κουκλόσπιτο 
σ.237-240 

Κέθριν 
Μανσφηλντ  

Απόδοσις: Σάσας 
Μόσχου  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Σύντομη βιογραφία της σ.-Ένα τόσο σπου-δαίο δώρο 
επιτρέπεται να γίνει θέαμα των συμμαθητών των κορι 
τσιών εκτός των αδελ-φών Κέλβεϋ, που βιώ-νουν ένα 

σκληρό & ά-δικο κοινωνικό απο-κλεισμό, επειδή η μη-
τέρα τους είναι πλύ-στρα & ο πατέρας τους άφαντος. 
Στιγμα-τισμός του Αγγλικού κοινωνικού ρατσισμού 

Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  

 
1φ: της συγγραφέως 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

(αντιρατσιστικό) 

12. --- σ.240 Montaigne  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η αγωνία για το μέλλον, που καταστρέφει το παρόν 

Διδακτικό  
 

1φ: ρόδα ενός φορτηγού 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

13.Όταν σβύνουν οι 
αυταπάτες σ.241-

242 
Τασία Αστερίου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις και σχολιασμός για την ανούσια και χωρίς 
οράματα ζωή που ζουν οι πολλοί και προβληματισμός 

για τους προσωπικούς αγώνες και τις νίκες, αν υπάρχουν 
και πόσο γνήσιοι είναι 

Πνευματικού προβληματισμού και οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(πίστη χωρίς έργα, 
νεκρά εστί) 

 
«ως πρόβατα μη έχοντα 

ποιμένα» 
 

«λαός πορευόμενος εν 
σκότει» 

 
 

14.Επικίνδυνη 
ησυχία  
σ.242 

Κική Σώχου  Διάφορα άρθρα  Ο εφησυχασμός που ελλοχεύει κινδύνους προσωπικούς, 
κοινωνικούς, πνευματικούς Πνευματικού προβληματισμού – Διδακτικό  --- 

15.Σχολή Τυφλών 
Βορείου Ελλάδος  

σ.243-244 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  

Κοινωνικά 
θέματα – 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Η Σ.Τ.Β.Ε. ιστορία και λειτουργία  

Κοινωνική πρόνοια  
 

2φ: εξωτερική και πανοραμική άποψη της Σχολής και 
«Στην τάξη του Σχολείου» 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

16.Πώς αι μητέρες 
να μορφώνουν τας 

θυγατέρας των  
σ.245 

Ιωάννου 
Χρυσοστόμου  

 
Β.Π. 

 
(Άπαντα, τόμος 
19ος σελ: 442-

443) 

Από την 
Πνευματική μας 

Κληρονομιά  

Η σωστή ανατροφή των κοριτσιών κατά τον Άγ. Ιωάννη 
Χρυσόστομο  Παιδαγωγικό – Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  Αγιογραφική 

θεμελίωση  

17.Αποστολή σ.245 Τούλα Γεωργίτσα  Ποίηση  Η αθόρυβη & αφανής προσφορά των ταπει-νών και 
καθημερινών ανθρώπων Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική 

θεμελίωση 
18.Ένα αιώνιο 

πεπρωμένο – «Κι 
όμως είναι ωραίο να 

είσαι γυναίκα» 
σ.246-247 

Abba De 
Cespedes  

 
Διασκευή: Μαρία 

Ζαχαρίου  

Διάφορα άρθρα   
Οι νέοι καιροί που έρχονται με τις μεγάλες και 

καινοφανείς απαιτήσεις τους και ο σημαντικός και 
καίριος ρόλος της γυναίκας  

«Δεν είναι καλόν να 
είναι ο άνθρωπος 

μόνος» 
 

«Γένοιτο» 

19. --- σ.247 Λόρδος Χάλιφαξ  Σκέψεις – 
Αποφθέγματα  Οι ανησυχίες και ο εντοπισμός των αιτίων τους  Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  --- 

20.Στρατιώτης Jean De Λογοτεχνία – Ο μικρός & λεπτεπίλε πτος Γάλλος Δούκας, αποφασίζει Διδακτικό - Σατυρικό – Αντιπολεμικό  --- 
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δευτέρας κατηγορίας 

σ.248-250 
laVarfnde Διήγημα  παρά τους φόβους του, να πάει στο μέτωπο, στον Α΄Π Π 

για να φανεί αντάξι-ος των προγόνων του. Σ’ ένα 
βομβαρδισμό λιποτακτεί, σχεδόν κα τά λάθος. Για να 

επα-νορθώσει αναλαμβά-νει την ευθύνη του φό νου ενός 
Γερμανού αλ λά τον σώζει ένας φί-λος του Γερμανός. Ο 
ίδιος τον φυγαδεύει στο στρατόπεδο των Γάλλων, όπου 
πάλι τυγχάνει ιδιαίτερης με ταχείρισης λόγω ευγε-νούς 

καταγωγής!   

 
3σκ: απεικονίσεις σκηνών από το διήγημα  

21.Μια ζωή 
αφιερωμένη στο 
πόνο των άλλων  

σ.251 

Ben Funk  Μορφές – 
Διάφορα άρθρα 

Η ζωή ενός παιδιού που στα 13 έμαθε ότι δεν του 
απομένει πολύς χρόνος ζωής, εξαιτίας της καρδιοπάθειας 

που του άφησε ο ρευματικός πυρετός. Αρνήθηκε να 
μείνει αδρανής στο κρεβάτι του και αφιέρωσε τη ζωή του 

στην υπηρεσία των αναπήρων 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

22.Η χωρίστρα της 
γυναίκας σ.252 Ν. Κεφαλληνιάδης  Διάφορα άρθρα  

Μια παραδοσιακή ιστορία της Νάξου, όπου η γυναίκα 
έδωσε τόσα χρόνια απ’ τη ζωή της, προκειμένου να σωθεί 

ο άντρας της, όσα έπιασε με το χέρι της κι έκανε τη 
χωρίστρα στη μέση στα μαλλιά της. Προβληματισμός για 

τη σύγχρονη συζυγική αγάπη 

Πνευματικού και κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση:  

ο ισχυρός συζυγικός 
δεσμός και αγάπη πιο 
πάνω από την γονική 

και η θυσία για τη ζωή 
του άλλου 

23.Διαβάζοντας 
σ.253 Alice de Rycke  Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρου-σίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 

24.Σύντομες 
κουβεντούλες για το 
παιδί, το παιχνίδι 

και σας! σ.254-255 

ΑΝΤΑ  Γύρω στο παιδί 
και τον έφηβο  

Οι αξίες, η διάπλαση του χαρακτήρα, η καλλιέργεια των 
αρετών και των εφοδίων για τη ζωή, μέσα από το παιχνίδι 

Παιδαγωγικό  
 

5φ: με παιδιά, μωρά, παιχνίδια και δραστηριότητες 
--- 

25.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.256 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Διαφωνία μεταξύ των συζύγων για τις διακοπές των 

παιδιών  Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.256 
Φ.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Δεν αναγράφεται το πρόβλημα της αναγνώστριας, παρά 

μόνο η απάντηση  Συμβουλευτικό – Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση (πάντα 

δυνατά τω πιστεύοντι, 
πάντα ισχύω το 

ενδυναμούντι με Θεώ) 
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9ο (83) Τεύχος – Νοέμβριος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Προεκλογική κίνησις 
σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

«...Αυτές τις σκέψεις και τα ερωτηματικά εγέννησε η 
προεκλογική κίνησις των ημερών κατά τις οποίες γράφονται 

αυτές οι γραμμές...» 
Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(τάλαντα στην υπηρεσία του 

λαού) 
2.«Κάνω κάτι...»  

σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για την απραξία που βασανίζει όσους νομίζουν ή 
αισθάνονται ότι δεν μπορούν να προσφέρουν τίποτα  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγάπη χρηστεύεται...) 

3.Οι άνθρωποι δεν 
είναι κακοί σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με αφορμή τη λιποθυ μία ενός επιβάτη λεωφορείου σκέψεις 
για την καλοσύνη των ανθρώπων, που εκδηλώνεται σε στιγμές 

ανάγκης 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Ο κουμπαράς του 
Ελληνόπουλου σ.257-

258 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ο θεσμός της Πρόνοιας της Νεότητας, που αναδεικνύεται τόσο 
σημαντικός και πρέπει να επεκταθεί καθώς και παιδαγωγικός 
του χαρακτήρας, για τα παιδιά που έχουν τη δυνατότητα να 

βοηθήσουν 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Τα «οικιακά» σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για τη συνταξιοδότηση των γυναικών άνω των 50 που 
ασχολούνται με τα ‘οικιακά’, στην Ιταλία και σκέψεις για το τι 

γίνεται και τι θα ’πρεπε να γίνει στη χώρα μας 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Ενημερωτικό  --- 

6.«Το παιδί και η 
σεξουαλική διαφώτισις» 

σ.258 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με την ευκαιρία της τελευταίας εκδόσεως του Ινστιτούτου, 
σχόλιο για την αποφυγή, με διάφορες αιτιολογίες και 

δικαιολογίες, της σεξουαλικής διαπαιδαγωγήσεως εκ μέρους 
των γονιών 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

7.Κόκκινο 
τριαντάφυλλο σ.258 Αδ. Π. Λάμπρου Ποίηση  Η θέα ενός κόκκινου τριαντάφυλλου, δώρο ‘αγνώστου’, που 

ξυπνά την χαρούμενη διάθεση για τη ζωή 
Πνευματικής οικοδομής – 

Αλληγορικό  --- 

8.Η γυναίκα και ο 
τύπος  

σ.259-260 

Monique 
Bouchez Διάφορα άρθρα  

Άρθρο που παρουσιά-ζει τις προτιμήσεις των περιοδικών γύρω 
από τη γυναίκα & τα θέ-ματα που την απασχο λούν, με 

αρνητικό σχο λιασμό για τις κατευ-θύνσεις που δέχονται & που 
διαμορφώνουν, για τα κακής ποιότη-τας & χαμηλής πνευ-

ματικής στάθμης θέματα που δημοσιεύουν 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Επιμορφωτικό  
--- 

9.Α΄ Πανελλήνιο 
Συνέδριο Κοινωνικών 

Λειτουργών σ.260-261 
Ρίκα Κόλια  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  
Σύντομη παρουσίαση των εισηγήσεων και των πορισμάτων του 

Συνεδρίου 
Ενημερωτικό – Κοινωνική 

πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά και διακονία του 

πλησίον) 

10.Νίκες πολλές, 
καθημερινές, 

γυναικείες νίκες  
σ.262-264 

Άννα Ράπτη  Προβλήματα συγχρόνου 
οικογενείας 

Σκέψεις για το γάμο και για τις μικρές καθημερινές νίκες που 
καλείται να κερδίσει η κάθε γυναίκα 

Ποιμαντική ψυχολογία  
 

1φ:μια χαμογελαστή, 
περιποιημένη μεσήλικη 

γυναίκα φέρνει ένα δίσκο 
γεμάτο κεράσματα  

4σκ: καρικατούρες μιας 
νοικοκυράς που κάνει 

διάφορες δουλειές 

Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Το κοιμητήρι των 
χαμένων καραβιών 

σ.264 

Γκάστον 
Μπουρζουά  
Μετάφραση: 

Ορέστης 
Κόκκαλης 

Ποίηση  
Το κοιμητήρι των χα-μένων καραβιών που υπάρχει, σε αντιδια-
στολή με το κοιμητήρι των χαμένων ανθρωπί νων ονείρων, που 

δεν βρίσκεται πουθενά! 
Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 

12.Άγιον Όρος – 
Στοχασμοί και 

πραγματικότητες από 

Αθανάσιος Δ. 
Πάλιουρας 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  
Οδοιπορικό στο Άγιον Όρος. Τοπία, άνθρωποι, διδαχές, σκέψεις 

Πνευματικής οικοδομής – 
Επιμορφωτικό – Θεολογικό  

 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Εγώ ειμί η ανάστασις» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ένα οδοιπορικό   

σ.265-269 
3φ: Στην αυλή του 

μοναστηριού. Και λίγη 
συζήτησι με τον πορτάρη/ Η 

τέχνη μας είναι τέχνη αιώνων/ 
...εν όρεσι και σπηλαίοις 

13.Κάλεσμα σ.269 Άντα Καραμαλή Ποίηση  
Παρότρυνση για αντα-πόκριση στο κάλεσμα του Χριστού & 

εύρεση της Ειρήνης, της Γαλή νης, της αγνότητας & των 
λαμπρών πνευμα-τικών κορυφών  

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
(κατά το ‘έρχου και είδε’) 

14.«Σ’ αυτή τη βέρα 
κλείνεται όλη μου η 
αγάπη» σ.270-272 

Daniel Rops  
 

Διασκευή: Μ. 
Κουμαριανού  

Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία του γάμου του Λουδοβίκου και της Μαργαρίτας και 
μέσα απ’ αυτό η ιστορία των χρόνων τους αλλά και το ιστορικό 

ενός χριστιανικού γάμου-προτύπου. Συμβουλές και 
κατευθύνσεις για πετυχημένη έγγαμη ζωή 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό – Ποιμαντικής 

ψυχολογίας – Πνευματικής 
οικοδομής και 

προβληματισμού  
 

1φ:προτομή του Λουδοβίκου 
του 9ου  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«αγαπούσαν για ν’ αγαπούν, όπως 
λέει ο Άγιος Αυγουστίνος» 

15.Μια αχτίδα αγάπης 
σ.273-274 Χ.  Μορφές  

Οι μεγάλες δωρεές δύο κτιρίων και η σκληρή προσωπική 
εργασία της κ. Πόπης Καστρακίδου στον Ε.Ε.Σ. και την τοπική 

κοινωνία των Τρικάλων  

Κοινωνική πρόνοια – Διδακτικό 
– Βιογραφία  

 
2φ: εθελόντρια αδελφή του 

ΕΕΣ και το κτίριο  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά και διακονία του 

πλησίον) 
 

Λιβάνιος: ‘βαβαί, οίαι γυναίκες 
παρά χριστιανοίς εισι’ 

 
‘πνεύμα του αιώνος τούτου’ 

 
‘εκ του μηδενός’ 

16.Η ρόκα της γιαγιάς 
σ.274 

Μετάφρασις από 
το Γαλλικό:  

Τούλα Γεωργίτσα  
Ποίηση  Αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια, τη γιαγιά & τον παππού την 

καλοσύνη τους και την αγάπη τους στα μικρά εγγόνια Διδακτικό  --- 

17.Δεν μιλούν οι 
σκαραβαίοι σ.275-276 Νίκος Μοσχονάς  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία του Διονύ-ση, που παντρεύτηκε από συνοικέσιο της 
μητέρας του κι ακόμα ψάχνει την αγάπη & το λόγο του γάμου 

του  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

«...και έσονται οι δύο εις σάρκα 
μίαν...» 

18.Αλκμήνη 
Καρακώστα σ.277-278 

Αντιγόνη Γ. 
Μπακοπούλου  Μορφές  Η ζωή και η προσφορά της κεκοιμημένης, παράδειγμα φωτεινό 

χριστιανικής πίστης και ζωής 

Βιογραφία (επικήδειος) – 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής 
 

1φ: της Α.Κ. 

‘Κέρδος σου είναι το αποθανείν...’ 
 

«η χειρ του Κυρίου σε ωδήγησε» 
 

‘την αγαθήν μερίδα εξέλεξες δι’ 
εαυτήν..’ 

 
‘Οικοδομούσες καθ’ εκάστην διά 

την αιωνιότητα’ 
 

«Γίνου πιστός άχρι θανάτου και 
δώσω σοι τον στέφανον της ζωής» 

 
‘Πηγαίνε να θερίσης τον καρπόν 

των κόπων σου’ 
19.Κάτι από τα Claude Διάφορα άρθρα  Αναμνήσεις & ιστορίες από περιοχές της Ευρώπης, όπου είχαν Επιμορφωτικό – Πνευματικού Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
περασμένα σ.278-279 Franchet  τη συνήθεια να φιλοξενούν και να προσφέρουν ό,τι μπορούσαν 

στους πλανόδιους ‘πτωχούς’. Εικόνες που μοιάζουν να βγήκαν 
από τα ελληνικά βουνά 

και Κοινωνικού 
προβληματισμού 

(φιλοξενία και προσφορά στους 
πτωχούς) 

 
‘...ανεβασμένη στο γέρικο άλογο 
που γυρνούσε βαρειά στο αλώνι 

κτυπώντας την βρώμη με τα 
πόδια του: όπως έκαναν τα βόδια 
στα χρόνια του Βασιληά Δαβίδ...’ 

20.Για να μην ξεχνάμε 
τα μηνύματα σ.280-

281 
Α.Κ.  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Γράμματα ευχαριστίας αλλά και αναζήτησης βοήθειας στις 
‘Φίλες της βιβλιοθήκης του χωριού’, όπου δίνεται ξεκάθαρη 

εικόνα για την υλική και πνευματική ένδεια των ανθρώπων της 
ελληνικής επαρχίας της εποχής 

Κοινωνική πρόνοια – 
Πνευματικού και Κοινωνικού 

προβληματισμού 
 

1φ: «Καμαρώνουν τα ωραία 
τετράδια που τους έστειλαν οι 
“φίλες της βιβλιοθήκης του 

χωριού”» 

‘...χώρες λευκές, έτοιμες, που 
περιμένουν τους θεριστές! Πάντα 

η δουλειά πολλή, κι όσο πιο 
πολύ δουλειά υπάρχει, τόσο κι 

ευθύνες μας μεγαλύτερες!’ 

21.Ξέρουν τι δεν 
μπορούν να κάνουν 

σ.282-283 
R.W. Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  

Τα όρια που τα παιδιά αναγνωρίζουν στον εαυτό τους και ο 
σωστός χειρισμός των γονέων για το πότε πρέπει να τα σεβαστού 

και πότε πρέπει να ενθαρρύνουν 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: μια κοπελίτσα σκεφτική 
ακουμπά το κεφάλι της στα 

σταυρωμένα χέρια της 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αναγνώριση ορίων των 

δυνατοτήτων και καλλιέργεια των 
ταλάντων) 

22.Το θαύμα της Άννυ 
Σάλλιβαν  

σ.283 
Η.Σ. Από το θέατρο, Σκέψεις 

γύρω από το έργο Το μήνυμα της παράστασης και κριτική της Ενημερωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(υπομονή, επιμονή στην 

καλλιέργεια των ταλάντων) 

23.Πού βλέπω την 
ομορφιά και τη χαρά 

σ.284 

Λουκία 
Ευθυμίου  Διάφορα άρθρα  Στιγμές της ζωής και ομορφιές της φύσης που δίνουν στον 

άνθρωπο τη χαρά  

Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: ψηλά δέντρα με λίγα 
φύλλα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Από τις ταινίες που 
διάλεξα σ.285-287 Spectator  

Κινηματογράφος και 
ζωή – καλλιτεχνική 

κίνηση – 
κινηματογραφι-κές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών ταινιών και 
αρνητική κριτική για την παραγωγή των κιν/κων φιλμ  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι 
κοινωνικού προβληματισμού 

4φ: σκηνές από τις ταινίες   
--- 

25.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.287 

Αναγνώστρια  
Ρ.Ν. 

Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

Αναγνώστρια ανύπα-ντρη, επισημαίνει στις παντρεμένες φίλες 
της ‘ένα πολύ σπουδαίο ύφος σχετικά με τα τεράστια 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν μέσα στο γάμο...αξιο-
θρήνητες...περιορίζο-νται στο να έχουν κα-λό ντύσιμο, 

διασκεδά-σεις, σύζυγο με κοινω-νική προβολή, καλά παιδιά, 
δεν διατηρούν τίποτε από τα κοριτσί-στικα όνειρά τους.’ 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Ποιμαντική 

ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ανάλυση του τι σημαίνει ‘σάρκα 

μία’) 

26.Παιδιά που πονάνε! 
σ.288 Α.Κ. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η δράση του Γραφεί-ου Προνοίας Νεότητος και οι ανάγκες που 
α-ντιμετωπίζει. «...θα παρουσιάζη κάθε μη-να απ’ αυτή τη 

στήλη μερικά από τα περι-στατικά παιδιών που έχουν ανάγκη 
αμέσου βοηθείας... πρόκειται για απολύτως εξηκρι-βωμένες 

περιπτώσεις. Καλεί τις αναγνώ-στριες... που θέλουν να 
βοηθήσουν... να απευθύνωνται στο γραφείο μας...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

 
1φ: ένα παιδί σκεπτικό πάνω 

από ένα βιβλίο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
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10ο (84) Τεύχος – Δεκέμβριος 1961 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Σκοτώσαμε  τα 
Χριστούγεννα; σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  Σχόλιο-προβληματισμός για τα Χριστούγεννα χωρίς Χριστό 
Πνευματικού 

προβληματισμού και 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αναφορά στη διήγηση της Γεννήσεως) 

2.Μπουρνάζια υπάρχουν 
πάντοτε  
σ.289 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Σχόλιο για τη συγκινητική βοήθεια στους πλημμυροπαθείς 
της Αθήνας και προτροπή να είναι μόνιμη η βοήθειά μας 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(συμπαράσταση στους  ελάχιστους 
αδελφούς, που δεν λείπουν ποτέ) 

3.Ο πλάτανος που έπεσε 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Σχόλιο για το θάνατο του Γερμανού ελληνιστή καθηγητή του 

Χάρβαρντ, Βέρνερ Γιαΐγκερ και για το έργο του  
Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

4.Το Νόμπελ λογοτεχνίας 
και η γέφυρα σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Θέσεις του Νομπελίστα Βόσνιου συγγραφέα για τις γέφυρες 

και το συμβολισμό τους στη ζωή των ανθρώπων  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
(συμφιλίωση και συναδέλφωση) 

5.Ένας ηθικός κώδιξ  
σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Ο νέος ηθικός κώδικας του Ιταλικού Συνδέσμου Εκδοτών 
Περιοδικών Εκδόσεων, που αφορά τα παιδικά αναγνώσματα 

και σχολιασμός του 

Ενημερωτικό – 
Πνευματικού και 

Κοινωνικού  
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ο κώδικας στηρίζεται σε χριστιανικές 

αρχές) 

6.Αν το κάναμε όλοι 
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σχόλιο για τη δυναμι-κή στάση μιας μητέ-ρας, που 
διαμαρτυρή-θηκε στους υπευθύ-νους του κιν/φου, ό-ταν 
έπαιξαν ακατάλλη λες σκηνές απ τα ‘προ σεχώς’ σε παιδ. 

ταινία 

Διδακτικό – Πνευματικού 
και Κοινωνικού  

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η δυναμική στάση των χριστιανών 

όταν προσβάλλονται τα ήθη) 

7.Καινούργια βιβλία  
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  Βιβλιοπαρου-σίαση δύο νέων εκδόσεων Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(και τα δύο βιβλία είναι πνευματικού 

προβληματισμού και οικοδομής) 

8.Η Γέννησις του Χριστού 
στην Ορθόδοξη Βυζαντινή 

τέχνη  
σ.291-293 

Σταύρος Ποριώτης  Διάφορα άρθρα  
Παρουσίαση και σύγκριση της εικόνας της Γεννήσεως, έτσι 
όπως ιστορείται σε διάφορα μνημεία τους Ελλαδικού χώρου 

και της Κων/πολης, στο πέρασμα των αιώνων 

Επιμορφωτικό – Ιστορία 
Τέχνης – Εορταστικό  

 
1φ: η εικόνα της 

Γέννησης  

Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Η μορφή μιας μοναχής 
σ.293 Κατερίνα Πετρίδη  Μορφές  

Η ζωή, η προσφορά και ο θάνατος της Γαλλίδας Καθολικής 
μοναχής, που έγινε σύμβολο κατά του ναζισμού, 

προστατεύοντας στη μονή της εβραιόπουλα και πεθαίνοντας 
σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως  

Επιμορφωτικό – 
Διδακτικό – Ιστορικό  

 
1φ: ένα γαλλικό 

γραμματόσημο με τη 
μορφή της καθολικής 

μοναχής 

Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Η Πριγκιπέσσα της 
Βαβυλώνας σ.294-295 

Selma Langerlof  
Μετάφραση: Τάσος 

Ρωμάνου 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η σημασία των ιστορι-ών & των μηνυμάτων που περνούν στα 
παι-διά, μέσα από την ιστορία του πατέρα που φούσκωνε τα 
μυαλά της μικρής του, ότι είναι πολύ όμορφη και ξεχωριστή  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η καλλιέργεια της τα-πείνωσης στα 
παιδιά ως βασικότατο εφόδιο για τη 
ζωή τους και η Βιβλική διήγηση του 

Πύργου της Βαβέλ) 

11.Φροντίς για το γυμνό 
παιδάκι  
σ.295 

Μαρία Ζ. 
Καλογήρου 

(Αμαρούσιον, Αγ. 
Αθανασίου 15, 
τηλ.010-770) 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Παρουσίαση-Απολογισμό του έργου που επιτέλεσε η 
‘Φροντίς για το γυμνό παιδάκι’, η αλυσίδα αγάπης που 

δημιουργήθηκε και προτροπή για γνωστοποίηση του έργου 
και συμμετοχή κι άλλων 

Κοινωνική πρόνοια – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Βιβλία για παιδιά  
σ.296 Η.Σ. Το βιβλίο  Βιβλιοπαρου-σίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό – 

Παιδαγωγικό  --- 

13.Τους βρήκε μια Emmanuel Λογοτεχνία – Διήγημα  Ο πόνος του πατέρα όπως δίνεται μέσα από τα γράμματα Διδακτικό – Πνευματικής Αγιογραφική θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
μεγάλη δυστυχία σ.297-

298 
Mounier στη γυναίκα του, σε φίλους και στο ημερολόγιο του, για την 

πνευματική αναπηρία, από εγκεφαλίτιδα, εξαιτίας ενός 
εμβολίου της πρώτης του κόρης. Η πνευματική του 

ωρίμανση και καρποφορία και ο πλουτισμός και πλατισμός 
της καρδιάς. Το βάθος της σκέψης, της πίστης και των 

αισθημάτων του εξαιτίας αυτού του πόνου και πόσο τελικά 
δεν το βίωνε ως μεγάλη δυστυχία αλλά ως μεγάλη ευλογία 

οικοδομής  
«άρτον τον επιούσιον» 

14.Οι Χριστουγεννιάτικες 
διακοπές πλησιάζουν 

σ.299-300 

Βιβή 
Παπαδημητρίου  

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο 

Ιδέες για την καλύτερη αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
και των ευκαιριών που δίνουν οι χριστουγεννιάτικες 

διακοπές στα παιδιά 

Παιδαγωγικό  
 

1σκ:ένα κοριτσάκι κι ένα 
αγοράκι παίζουν  

--- 

15.Με υπογραφή: Άγιος 
Βασίλης σ.301-303 

Simonne Martin 
Chauffier  

Απόδοσις: Άννα 
Ράπτη  

Λογοτεχνία – Διήγημα  

Μια οικογένεια το Δε-κέμβρη του 1942 προ σπαθεί να 
ετοιμάσει μια έκπληξη για τη μι κρή Ιουλιέτα, που φαί νεται 
να χάνει πρόωρα την πίστη της στον Άη Βασίλη. Το αποτέλε-

σμα ήταν να πιστέ-ψουν ξανά όλοι σ’ αυ-τόν, εξαιτίας του 
δώ-ρου που βρήκαν στο δέντρο 

Διδακτικό  
 

2σκ: ένα χριστ. δέντρο 
και τρία πρόσωπα μιας 

οικογένειας 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη και ενότητα μέσα στην 

οικογένεια) 

16.Γυναικεία 
επαγγέλματα, Κοινωνικά 

λειτουργήματα σ.304-305 

Καλλιόπη 
Καρανικόλα 

Επόπτρια Αγρ. Οικ. 
Οικονομίας  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Επαγγέλματα στα όποια μπορούν να προσφέρουν πολλά οι 
γυναίκες. Τα προσόντα και η φύση της δουλειάς της 

Επισκέπτριας Αγροτικής Οικιακής Οικονομίας 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια – 

Επαγγελματικός 
προσανατολισμός 

 
4φ: από τη δράση των 
υπαλλήλων Αγροτικής 

Οικιακής Οικονομίας στα 
χωριά 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διακονία του πλησίον) 

17.Εκεί οπού η τέχνη 
εγεννήθη σ.306-307 

Διασκευή: Αμαλία 
Α. Ρήκα  

Επιστημονικά άρθρα 
– Διάφορα  

Η τυχαία ανακάλυψη μιας σπηλιάς με ζωγραφιές στη ΝΔ 
Γαλλία και τα συμπεράσματα που βγάζει η επιστήμη για τον 

προϊστορικό άνθρωπο και τα επιτεύγματά του 

Επιμορφωτικό  
 

2φ:«Απεικόνησις ζώου επί 
τοίχου αρχαιοτάτου 

σπηλαίου», «Παράστασις 
ζώων επί οστού» 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ανακάλυψη που στηρίζει και 

επιστημονικά, την  κατάρριψη της 
θεωρίας της εξέλιξης των ειδών και της 

προέλευσης του ανθρώπου από τον 
πίθηκο) 

18.«άραγε τι θάκαναν... τι 
κάνουν...» σ.307-308 Κ.Χ. Συνεργασία 

αναγνωστριών μας 

Σκέψεις για την Αθήνα και γενικά για τον κόσμο που 
αλλάζει, προσπερνώντας, αδιάφορα σχεδόν τον λαμπρό 

παρελθόν της αρχαιότητας 

Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

19.Οι μαύροι με τις 
μαύρες σκέψεις  

σ.309 

Ιωάννα Γραφάκου 
Κύπρος  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για το ρατσισμό, με αφορμή την παρουσία ενός 
νέγρου φοιτητή στην Αμερικανική Βιβλιοθήκη, τις μέρες του 

’54, που είχαν ξεσπάσει οι συγκρούσεις στη Βαλτιμόρη 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού και 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εναντίον των φυλετικών διακρίσεων) 

20.Ο άντρας αυτός «ο 
ανυπόφορος» όπως τον 
βλέπει η γυναίκα του, 

αυτός ο άγγελος σ.310-
311 

Clara Candiani 
Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Τα παράπονα των γυναικών για την αντρική συμπεριφορά 
Ο ιδανικός άνδρας όπως τον βλέπει η νέα/Ο άνδρας όπως 
τον βλέπουν ‘αυτές’/Πρώτο παράπονο: ο εγωισμός του/Ο 
κατάλογος των παραπόνων των γυναικών/Το κλειδί της 

ευτυχίας   

Διδακτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία – 

Πνευματικής οικοδομής 
 

1σκ: η καρικατούρα ενός 
αγγέλου, με καρό 

πιτζάμα, σταυρωμένα 
χέρια και ύφος 

υπεροπτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αλλήλων τα βάρη βαστάζετε) 

21.Ο Παύλος-Αντώνης θα A. L. De Razon  Λογοτεχνία – Διήγημα Η εμπειρία μιας μά-νας & μιας οικογένει-ας που φιλοξενούν Διδακτικό – Κοινωνική Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ξανάρθη σ.312-313 – Κοινωνική πρόνοια  στο σπίτι τους για τα Χρι-στούγεννα ένα παιδί 

ορφανοτροφείου. Οι δυσκολίες που αντιμε τώπισαν & η 
τελική προσαρμογή τους, βά-ζοντας σε εφαρμογή την 

χριστιανική-αδελ-φική συμπεριφορά & αγάπη. Το μάθημα 
ζωής για τα παιδιά της οικογένειας & η πνευ-ματική τους 

καλλιέρ-γεια. Η διαπαιδαγώ-γηση του φιλοξενούμ. 

πρόνοια – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 
 

1φ:«Εικόνα από το 
Ευαγγελιστάριο του 

Ερρίκου Β΄, 1002-1024, 
Μόναχο, Κρατική 

Βαυαρική Βιβλιοθήκη» 

Λουκ. 2, 8-17 «Και ποιμένες ήσαν 
αγραυλούντες και φυλάσσοντες 
φυλακάς της νυκτός... και ιδού 

άγγελος Κυρίου επέστη αυτοίς... και 
είπεν αυτοίς... ετέχθη υμίν σήμερον 
Σωτήρ... και ήλθον σπεύσαντες και 
ανεύρον... το βρέφος κείμενον εν τη 

φάτνη.» 

22.Μια Χριστουγεννιάτικη 
καινοτομία σ.314 ΑΝΤΑ  Διακόσμηση σπιτιού  Κατασκευή χάρτινου χριστουγεννιάτικου δέντρου 

Οδηγίες κατασκευής  
1φ:το δέντρο ολοκληρω-
μένο και 1σκ: τα στάδια 

της κατασκευής 

--- 

23.Ο ηλεκτρισμός στο 
σπίτι – Ένα πρακτικό 

σύστημα δόσεων σ.315 
--- Διάφορα άρθρα  

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος & των 
ηλεκ-τρικών συσκευών στην οικιακή χρήση & η πλατειά 
διάδοσή τους, λόγω του ολοένα χαμη λότερου κόστους  

Ενημερωτικό  
 

2φ: νοικοκυρές μπροστά 
στην ηλεκτρική κουζίνα 

και στο ψυγείο 

--- 

24.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.287 

Θλιμμένα 
εικοσάχρονα 

Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

Μια νέα, απόφοιτος γυμνασίου, αντιμετω-πίζει πρόβλημα 
ανερ-γίας, επιτακτικό. Η οικογένεια της πεινά-ει. Δουλεύει 

μόνο ο άρρωστος πατέρας. Ζητάει λύση άμεση! 
Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.287 
13+Κ Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Νέα, που δεν ανήκει ούτε σε Χρ. οργάνωση ούτε όμως και 
στη νεολαία των clubs, αναγνωρίζει ότι δεν γνωρίζει το Θεό 

και ζητά να Τον γνωρίσει ‘χειροπιαστά’ 

Πνευματικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.287 
Μ.Φ.Θ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Απάντηση & καθοδή-γηση σε δασκάλα που ενδιαφέρεται για 
μαθη τή της που δείχνει σημάδια πνευματικής 

καθυστέρησης 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

27.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.287 
Θ.Γ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Απάντηση και καθοδήγηση σε αναγνώστρια που 

αντιμετωπίζει προβλήματα στο γάμο της 

Πνευματικής οικοδομής – 
Συμβουλευτικό – 

Ποιμαντική ψυχολογία  
Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Από τις ταινίες που 
διάλεξα σ.317-319 Spectator  

Κινηματογράφος και 
ζωή – καλλιτεχνική 

κίνηση – 
κινηματογραφι-κές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών ταινιών και 
σχολιασμός για την κακόγουστη συνήθεια να υπάρχουν 

αρκούδες και δίποδα στις εισόδους των κιν/φων για 
προσέλκυση κοινού!  

Ενημερωτικό – 
Πνευματικού αι 

κοινωνικού 
προβληματισμού 

 
5φ: σκηνές από τις 

ταινίες   

--- 

29.Περιεχομενα του 
Τόμου 1961 --- --- --- --- --- 

30.Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής  
σ.320 

--- Ανακοινώσεις 
«...οργανώνει δια τον μήνα Δεκέμβριον δύο ψυχαγωγικάς 
συγκε-ντρώσεις δια τα παιδιά ηλικίας 6-12 ετών εις την 

αίθουσαν του Εκπαιδευτηρίου ‘Αι Αθήναι’» 
Ενημερωτικό  --- 

31. --- σ.320 --- Ανακοινώσεις  Ανανέωση συνδρομών για το 1962 (60 δρχ.) Ενημερωτικό  --- 
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1ο (85) Τεύχος – Ιανουάριος 1962 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ευχές  

σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Ευχές με αισιοδοξία για γνήσια και σταθερή χαρά και 
ευτυχία τον καινούργιο χρόνο Εορταστικό – Επετειακό  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Διαφημιστικά 
γραμματόσημα σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η χριστουγεννιάτικη σειρά γραμματοσήμων της 
Βιβλικής Εταιρείας με τη Βίβλο κι ένα μικρό 

Ευαγγελικό λόγο 
Ενημερωτικό  

«Χαρά εις τον κόσμον»/  
«ετέχθη υμίν Σωτήρ»/  

«επί γης ειρήνη» 
3.Το δέμα των 

παιδιών  
σ.1 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η διοργάνωση από την Πρόνοια της Νεότητος 
αποστολής δεμάτων σε παιδιά από παιδιά και ο 

παιδαγωγικός χαρακτήρας της 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Κάτι που δεν το 
προσέχομε σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η διαφορά του τρόπου ζωής και της νοοτροπίας των 
κατοίκων των μικρών πόλεων απ’ αυτούς της 

πρωτεύουσας και πόσο η συμπεριφορά των τελευταίων 
μπορεί να τροφοδοτεί άσχημες καταστάσεις 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: μη 
προκλητική και ταπεινωτική 

συμπεριφορά  

5.Διάλογος εκ του 
φυσικού σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η κατάσταση ενός παιδιού, που κάνει μεταγγίσεις 
αίματος από 6 μηνών και για 10 χρόνια, λόγω 

καρκίνου στο αίμα. 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

6.Έκθεσις Ελληνικού 
παιδικού βιβλίου  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η έκθεση παιδικού βιβλίου του Ελληνικού Κέντρου 

Αγωγής  Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

7.Πρόνοια της 
Νεότητος  

σ.2 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως» Ανακοινώσεις  Έναρξη των μαθημά-των του Φροντιστηρί-ου «Πρόνοια 

της Νεό-τητος» και έγγραφες δηλώσεις συμμετοχής  Ενημερωτικό  --- 

8. 
«Η Σύνθεσις»  

σ.2 

Κέντρον Ανωτ. 
Μορφώσεως της 

Ελληνίδος  
Ανακοινώσεις  

Έναρξη των μαθημά-των του Φροντιστηρί-ου δια τα 
θέματα της συγχρόνου αγωγής και έγγραφες δηλώσεις 

συμμετοχής  
Ενημερωτικό  --- 

9.Ο άνθρωπος και τα 
ανθρώπινα 
δικαιώματα  

σ.3 

Γ. Μποζώνης  Διάφορα άρθρα  
Σχόλιο στην παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου από το Ηνωμένα Έθνη το Δεκέμβριο του 
1948 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το χρέος και ηθική επιταγή)  

10.Πρωτοχρο-νιάτικη 
πανσέληνος σ.4 Σ.Δ.Π. Λογοτεχνία  Το φεγγάρι της φύσης και το εσωτερικό φως του 

ανθρώπου 
Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
«... ό,τι έχω είναι δώρο δικό Σου 
κι ό,τι δεν έχω υπάρχει σε Σε...» 

11.Τα σύρματα του 
Ο.Τ.Ε.  

σ.4 
Καίτη Χιωτέλλη  Ποίηση  

Τα καινούργια σύρμα-τα του ΟΤΕ που περι-μένουν να 
τα συνδέ-σουν & που δε γνωρί-ζουν ακόμα τις χαρές, 

τους πόνους και τις κακίες των ανθρώπων 
Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 

12.Η μικρή αγία των 
λεπρών  

σ.5 

Μετάφρασις: Αμαλία 
Μασσινά Φίλια  Λογοτεχνία  

Η ιστορία μιας 19χρονης λεπρής, που πέθανε στα 22 
της και στα χρόνια που έμεινε στη Σπιναλόγκα γέμισε 
με αγάπη κι ελπίδα τη ζωή των άλλων λεπρών, παρόλο 

που η ίδια είχε εγκαταλειφθεί από τους δικούς της 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Ανθρώπινες 
φιγούρες  

σ.6-7 

Giovanni Papini 
Απόδοση: Νίκος 

Μοσχονάς 

Λογοτεχνία – Διήγημα 
Απόσπασμα από το Figure 

Umane 

Ένας περιηγητής ρω-τάει ένα ψαρά, έναν γεωργό κι ένα 
κοριτσά κι για πιο λόγο κά-νουν ό,τι κάνουν και γιατί 

θέλουν να ζή-σουν. Την απάντηση την παίρνει μόνο απ’ 
τη μικρή, που φαίνε-ται να κάνει και την πιο άσκοπη 

εργασία. Μαζεύει λουλούδια! 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
2φ: ένας ψαράς ψαρεύει με το 
καλάμι και μια νεαρή κοπέλα 

με μπερέ χαμογελάει 
κρατώντας λουλούδια 

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Το θαυμαστό είναι Fernand Gregh  Λογοτεχνία  Σκέψεις για το ότι ο άνθρωπος χάνει την έκπληξη και Διδακτικό – Πνευματικής Αγιογραφική θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
πλάι μας σ.8 Απόδοσις: Δημ. 

Στεμιτσιώτης  
το θαυμασμό για ένα σωρό μικροπράγματα που τον 

περικυκλώνουν κι έτσι ξεχνά να συνδεθεί με τη φύση 
αλλά κυρίως με τον εαυτό του και με το Θεό 

οικοδομής και 
προβληματισμού  

15.Τα νιάτα στην 
Αμερική σ.9-11 

Andre Tunc Καθηγητής 
της Νομικής Σχολής της 

Γρενόβλης  
Απόδοσις: Ελευθερία 

Κοτζιά 

Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο 

«Εντυπώσεις του τακτικού καθηγητού της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου της Grenoble Andre Tunc, 

κατά το διάστημα που εδίδαξε σε αμερικανικό 
πανεπιστήμιο» 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού και 
Πνευματικού προβληματισμού  

 
3φ:το πανεπιστημιακό κτίριο, 
μια νεαρή σε εργαστήριο κι 
ένας πιτσιρίκος οδηγεί ένα 

αυτοκινητάκι 

--- 

16.Οι κόσμοι της 
σιωπής σ.12 

Maria Desnue 
Απόδοση από το 

Ιταλικό: Βασ. Ι. Λαζανά  
Λογοτεχνία  

Μια κωφή μιλάει για τις ομορφιές που βλέ-πει & για 
όσα της στέ-ρησε η αναπηρία αλ-λά τα εξισορρόπησε η 

όραση   

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1φ: δάσος  

--- 

17.Το κόσμημα στη 
Βυζαντινή 

αρχιτεκτονική σ.13-
15 

Νίκος Μοσχονάς  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – Ταξείδια – 
Από την καλλιτεχνική μας 

παράδοση 

Ο εξωτερικός διάκοσμος των εκκλησιών της Ανατολής 
μέσα στο πέρασμα των αιώνων  

Επιμορφωτικό  
 

3φ: βυζαντινές εκκλησίες: 
Μυστράς, Άρτα: Άγ. Βασίλειος 

και Παρηγορήτισσα 

--- 

18.Μοντέρνοι Καιροί  
σ.15 --- Προβλήματα συγχρόνου 

οικογενείας  

Χιουμοριστικό σχόλιο για τη ‘μόδα’ των δια-ζυγίων, η 
οποία καλ-λιεργείται από τους γύρω. Μικρές παρατη 

ρήσεις για συνήθειες καθημερινής ζωής που συντελούν 
στην αναζωπύρωση της αγάπης και τη στερέωση του 

γάμου 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

19.Σοφία Σλήμαν  
σ.16-17 Ρούλα Παπαδημητρίου  Μορφές  Η ζωή της Σοφίας Κα-στριώτου στο πλευρό του Ερρίκου 

Σλήμαν Βιογραφία – Επιμορφωτικό  --- 

20.Ένα κοριτσάκι 
ολομόναχο σ.18-21 

Barbara Beauchamp 
Διασκευή και απόδοση: 

Κατερίνα Περίδη  

Λογοτεχνία – Παιδικό 
διήγημα  

Ο πατριός αποδέχεται την προγονή του, όταν η έγκυος 
γυναίκα του κινδυνεύει & καταλαβαίνει τη μοναξιά της 

μικρής  
Διδακτικό – Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

(αγάπη) 

21.Η θεία μου κι εγώ  
σ.22-24 Α.Α.Ρ. Λογοτεχνία – Διήγημα  

Μια χρόνια οικογενει-ακή παρεξήγηση, η α-νάγκη να 
ζήσει μέσα στο σπίτι τής θείας, να υπομένει αμίλητη τις 
προσβολές της & τις ε πιθέσεις μίσους μέχρι τελικά την 
αμοιβαία κατανόηση & αγάπη, που γκρέμισαν τα τείχη 

του μίσους 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπα τον πλησίον σου ως 

εαυτόν) 

22.Η νεκρή 
βασίλισσα σ.25-28 

Henri De Montherlant 
Η.Σ. Λογοτεχνία – Θεατρικό έργο  Θεατρικό έργο του H.M. όπου διαφαίνεται ο 

μισογυνισμός του  Διδακτικό  --- 

23.Από τις ταινίες 
που διάλεξα  

σ.29-30 
Spectator  

Κινηματογράφος και ζωή – 
καλλιτεχνική κίνηση – 

κινηματογραφι-κές ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι 
κοινωνικού προβληματισμού 

 
6φ: σκηνές από τις ταινίες   

«ου φονεύσεις» 

24.Μια φωνή... το 
αιώνιο τραγούδι του 

χρόνου  
σ.31-32 

Βιβή Παπαδημητρίου  Λογοτεχνία – Διήγημα  Η διδακτική ιστορία της γιαγιάς για το χρόνο που 
φεύγει και για το χρέος του ανθρώπου να τον αξιοποιεί 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: ένα μεγάλο ρολόι δαπέδου 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εξαγοραζόμενοι τον 

καιρό/αξιοποίηση του χρόνου 
για τη σωτηρί-α μας/ομοιότητες 
με την παραβολή του ασώτου) 

25.Ο Άγγελος που 
κοιμήθηκε σ.32 Ε. Μαϊνάς  Ποίηση  Ο φύλακας άγγελος των παιδιών, που όταν κοιμάται, τα 

παιδιά βλέπουν άσχημα όνειρα και τρομάζουν Πνευματικής οικοδομής  --- 
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2ο (86) Τεύχος – Φεβρουάριος 1962 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ψέμματα που 

ρίζωσαν σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Οι λανθασμένες αντιλήψεις για τη ζωή που οδηγούν σε 
λανθασμένες και ολέθριες παιδαγωγικές μεθόδους  

Παιδαγωγικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

2.Χαμένα λόγια  
σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Σχόλιο για την πληθώρα των κοσμικών στηλών στον τύπο και το 

χαμηλό επίπεδο ζωής και πνεύματος που προβάλουν  
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

3.Και κάτι... όχι 
άσχετο σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Επιστολή διαμαρτυρί-ας Ελβετού αναγνώ-στη σε εφημερίδα, για 
την προβολή καλλι-στείων σκύλων στη TV τη στιγμή που υπάρ-

χει φτώχεια στη χώρα! 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(ο άνθρωπος έχει 
περισσότερη αξία από 

τα ζώα) 

4.Ρωτάμε και μεις  
σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο βρετανού ηθο-ποιού για τις υψηλότα τες αμοιβές των 
σταρ & την απαξίωση επι-στημόνων & ανθρ. του πνεύματος & 

κατά συ-νέπεια των πραγματι-κών αξιών της ζωής 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Βαρύ τίμημα  
σ.33-34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Προβληματισμός και σχόλιο για το βαρύ τίμημα σε ανθρώπινες 
ζωές που πληρώνει ο δυτικός κόσμος στην προσπάθεια εκπολιτι-

σμού των λαών  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(αυτοκριτική/ ιερα-
ποστολή με αγάπη, 

αλλιώς τίμημα βαρύ) 

6.Ένα παιδικό 
γράμμα-απάντησις 

σ.34 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Γράμμα μαθητή της Ε΄τάξης, που έλαβε δέμα από άγνωστό του 
παιδί, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ε.Φ. για τις γιορτές Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(ενίσχυση των απόρων 
και ευγνωμοσύνη) 

7.Ξαναγεννη-μένη 
πάνω από τα χιόνια  

σ.34 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η καταστροφή ενός χωριού στο Περού & η υπόσχεση των εναπο-
μεινάντων κατοίκων να το ξαναχτίσουν, με αρχή του ένα σταυρό   

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

8.«Ο Γεροστάθης» σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Επανέκδοση του βιβλίου του Λέοντος Μελά με το οποίο 
μεγάλωσαν τρεις γενιές Ελλήνων  Ενημερωτικό  --- 

7.Πρόνοια της 
Νεότητος  

σ.34 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως» Ανακοινώσεις  Έναρξη των μαθημάτων του Φροντιστηρίου «Πρόνοια της 

Νεότητος» και έγγραφες δηλώσεις συμμετοχής  Ενημερωτικό  --- 

8. 
«Η Σύνθεσις»  

σ.34 

Κέντρον Ανωτ. 
Μορφώσεως της 

Ελληνίδος  
Ανακοινώσεις  Έναρξη των μαθημάτων του Φροντιστηρίου δια τα θέματα της 

συγχρόνου αγωγής και έγγραφες δηλώσεις συμμετοχής  Ενημερωτικό  --- 

11.Η γυναίκα στην 
τέχνη –  

Ι. Ζωγραφική σ.35-38 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Διάφορα άρθρα – Η 
γυναίκα στην τέχνη 

Η συμμετοχή της γυναίκας στην Τέχνη είτε ως δημιουργός είτε 
ως πηγή έμπνευσης, με την παρουσίαση της ζωής κάποιων 

διάσημων πρωτοπόρων καλλιτεχνών  

Επιμορφωτικό  
 

1φ: λιθογραφία της Καίτης 
Κόλλιβιτς  

--- 

12.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.38 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής 
και της μορφώσεως  

Το Φρ. των Μητέρων με θέμα το απροσάρ-μοστο, το ανώμαλο 
παιδί, η Πρόνοια της Νεότητος οι κίνδυνοι & η επιμόρφωση 
όσων ασχολούνται μ’ αυτό, η έναρξη των μαθημά των του 
Κέντρου Ανω-τέρας Μορφώσεως Ελ-ληνίδος, με θέμα τα 

Ψυχολογικά προβλή-ματα της σύγχρονης νέας γυναίκας, η 
διανομή δεμάτων από παιδιά του Δημοτικού σε συνομηλίκους 

τους 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική 
θεμελίωση 

13.Πειρασμοί σ.39-40 Dr. Smiley Blanton  Διάφορα άρθρα  Οι απόψεις ενός ψυχιάτρου για τη φύση των πειρασμών και την 
αντιμετώπιση τους  

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
«τα οψώνια της 

αμαρτίας» 
 

«Δεν κάνω το καλό που 
θέλω, αλλά το κακό 

που δεν θέλω» 

14.Περηφάνεια σ.40 Τούλα Γεωργίτσα  Ποίηση  Η περηφάνια που νομίζει ότι είναι ανίκητη και λυγίζει μπροστά 
στον πόνο του Σταυρού 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

15.Ευριπίδης 
Βαβούρης  

 Ένας εξαίρετος 
«σιωπηλός» γλύπτης  

σ.41-43 

Βασ. Ι. Λαζανάς Μορφές  
Η ζωή, το έργο και η προσφορά του ανάπηρου καλλιτέχνη στη 

σύγχρονη ελληνική γλυπτική. Κριτικές για το έργο του επιφανών 
ανδρών  

Επιμορφωτικό – Διδακτικό  
3φ:έργα του καλλιτέχνη: «Γυναικεία 

μορφή, γύψος 1939», «Λαγωνικό 
σκυλί, μάρμαρο, 1940», «Ο γάτος 

μου, γύψος, 1938» 

--- 

16.Οικογενειακά 
στιγμιότυπα  

 Από τη 
διαπαιδαγώγηση του 

Μπούλη  
σ.43 

Κ.Κ. Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο  

Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι και ο αντίκτυπός τους στα 
μικρά παιδιά. η δικαιολογία της μάνας που ησύχασε το παιδί 

και προστάτεψε το κύρος του πατέρα!  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
1φ: ο πατέρας κρατάει ένα σταυρό, 
τον δείχνει στο μικρό, που πηγαίνει 

για να το πιάσει. Πίσω η μητέρα 
παρακολουθεί τη σκηνή με αγωνία  

--- 

17.Παληά γοητεία σε 
καινούργιες μορφές  

σ.44 
Ρ.Κ. Διάφορα άρθρα  

Ενημέρωση για τα προγράμματα του Εθ-νικού Οργανισμού Ελ 
ληνικής Χειροτεχνίας, χρηματοδοτούμενα από την υπηρεσία 

Τεχνικής Βοήθειας της Αμερικανικής Αποστολής 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
3φ:Κόσμημα με χαρα-κτηριστικά 
μοτίβα της Ελληνικής λαϊκής τέ-

χνης/Αγγείο με σφυρίλα τες 
παραστάσεις/Στο ερ-γαστήριο του 

Εθν. Οικο-τροφείου Ιωαννίνων» 

--- 

18.Η ιστορία δύο 
λουλουδιών σ.45-46 Γ. Προκοπάκη Λογοτεχνία  

Δυο λουλούδια αγαπη μένα, που το κακό πνεύμα του δάσους 
σπέρνει μέσα τους το μίσος & αλλάζει τα πά ντα, μέχρι που 

συνέρ-χονται & ξαναβρί-σκουν την αγάπη  

Διδακτικό – Αλληγορικό  
1σκ: λουλουδάκια  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

19.Ο ζωγράφος με το 
μπλε μπερέ  

σ.46-47 
Σωτ. Κροντήρη  Λογοτεχνία  

Σχόλιο για τον αποπροσανατολισμό των ανθρώπων από το 
γνήσιο σκοπό της ζωής της με αφορμή την παρουσία ενός 
ζωγράφου μέσα στο τραμ που κοιτούσε να βρει μόνο την 

ομορφιά για να την αποτυπώσει στο έργο του  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

 
1σκ: τέσσερα πρόσωπα μιας 
οικογένειας σε μαύρο φόντο  

 «Εγώ ειμί ο Ων, το Α 
και το Ω» 

«Όλοι είστε αδέλφια...» 
«Τι ωφελήσει 

άνθρωπον εάν τον 
κόσμον όλον κερδίση 
και την ψυχήν αυτού 

ζημιωθή» 

20.Οργανισμός 
ψυχικής υγιεινής  

σ.48 
C.A. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Ενημέρωση για τη λειτουργία, τους στόχους και τα 
αποτελέσματα του Μετεκπαιδευτικού Κέντρου Ψυχοθεραπείας 

στις ΗΠΑ  

Ενημερωτικό – Ιατρικό  
4φ: στιγμιότυπα από τις 

συναντήσεις ψυχιάτρων και 
ασθενών  

--- 

21.Άνθρωποι που 
έζησαν και ζουν 

αληθινά  
σ.49 

Βασ. Ι. Λαζανά Μορφές  
Βιογραφικά σημειώματα: Έλεν Κέλερ, Φλόρενς Ναϊτινγκέηλ, 

Περλ Μπακ, Μαχάτμα Γκάντι, Αλβέρτος Αϊνστάιν, Μαξ Πλανκ, 
Ροβέρτος Κωχ, Φρειδερίκος Σίλλερ 

Επιμορφωτικό – Βιογραφίες 
8φ: φ της κάθε προσωπικότητας, 
με υπότιτλο δυο λόγια για τη ζωή 

και την προσφορά τους 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

22.Δύο μετά τα 
μεσάνυχτα σ.50-52 

Διασκευή από το 
Γαλλικό: Κατερίνα Α. 

Περίδη  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Τα πρώτα χρόνια μετά το θάνατο της μητέρας της, ο εγκλεισμός 
της στις καλόγριες, η έξο-δος της, ο γάμος του πατέρα, η 

διαφυγή της στις σπουδές & η γνωριμία της με το D. 

Διδακτικό  
1σκ: το πρόσωπο μιας κοπέλας 
σκεφτικής με μαλλί κοντό και 

ελαφρώς εξαγριωμένο  

--- 
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23.Ο άρρωστος, ο 
αδελφός μου σ.53-54 

Suzanne Fouche  
Ε.Λ. 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια – 

Αποσπάσματα βιβλίων 

«Η S.F.γνωστή στο πε-ριοδικό μας από τα βιβλία της... έχει γρά-
ψει το βιβλίο που εν-διαφέρει ιδιαίτερα τον άρρωστο και όσους 
τον περιβάλλουν και τον περιποιούνται. Α-πόσπασμα αυτού του 
βιβλίου που κυκλο-φορεί προσεχώς μετα-φρασμένο στα ελληνι-
κά (έκδοση Αδελφό-τητος Ευσέβεια) πα-ραθέτουμε παρακάτω» 

Κοινωνική πρόνοια – Επιμορφωτικό 
– Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση: η αξία τοα 
χρόνου και της σιωπής 

και στην αρρώστια  
 

1φ: η συγγραφέας 

24. --- σ.54 Kahill Gibran  Αποφθέγματα – Σκέψεις  Η υγιής απόσταση στις σχέσεις 
Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  
1φ: κίονες 

--- 

25.Πώς διαβάζουμε τη 
Βίβλο στη ζούγκλα  

σ.55-56 

Απόδοσις: Καίτη Γ. 
Αυγουστίνου  

Διάφορα άρθρα – 
Κοινωνική πρόνοια – 

Ιεραποστολή  

Ένας ιεραπόστολος εξηγεί πώς μεταδίδει το Λόγο του Θεού στους 
Ιθαγενείς  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

1φ: ένας άντρας γράφει σ’ ένα 
γραφείο κι 1σκ: 2 νεγράκια 

παρακολουθούν κάτι με προσοχή 

Αγιογραφική 
θεμελίωση: κήρυγμα 

σύμφωνα με τις 
δυνατότητες του 

ακροατηρίου 

26.Η ευτυχία του 
σπιτιού σ.56 Clifford Adams  Προβλήματα συγχρόνου 

οικογενείας  

«Τι θα θέλατε ν’ αλλά-ξετε στον άντρα σας; το θέμα της ερεύνης 
με την οποίαν κατά-πιάστηκε ο C.A. του τμήματος ψυχολογίας 

του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανίας...» 
Αποτελέσματα έρευνας – Διδακτικό  --- 

27.Μήνυμα από τον 
Λίβανο  
σ.57 

Γ. Πλουμ(ίδη)  
Διάφορα άρθρα – 

Ανταποκρίσεις από το 
εξωτερικό  

Η σταδιακή ανάκαμψη και άνθιση του χριστιανισμού και του 
μοναχισμού στο Λίβανο 

Ενημερωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

28. Σταματήσαμε να 
δίνουμε λεφτά στη 

φιλανθρωπία σ.58-59 

Grace Bentham  
Διασκευή:  
Ελ. Δημ. 

Διάφορα άρθρα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η αφήγηση μιας μάνας στην Αμερική που κατάλαβε ότι η 
οικογενειακή συνήθεια τους να δίνουν απρόσωπα ελεημοσύνη, 
δεν καλλιεργούσε πνευματικά κανέναν τους και δεν βοηθούσε 

τα παιδιά να αποκτήσουν πραγματικό αίσθημα συμπόνιας 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Παιδαγωγικό  

 
1φ: ένα ανοιχτό πορτοφόλι σε 

τραπέζι με χαρτονομίσματα που 
ξεχειλίζουν και νομίσματα 

πεταμένα έξω 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

29.Ξένα βιβλία για 
παιδιά και νέους  

σ.60 
--- Το βιβλίο  Βιβλιοπάρουσίαση – Βιβλιοκριτική παιδικών βιβλίων  Ενημερωτικό  --- 

30.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.61 
Νίκος Μοσχονάς  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά  Ειδήσεις από το χώρο των εικαστικών  Ενημερωτικό  --- 

31.Από τις ταινίες που 
διάλεξα  
σ.62-64 

Spectator  

Κινηματογράφος και ζωή 
– καλλιτεχνική κίνηση – 

κινηματογραφι-κές 
ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι 
κοινωνικού προβληματισμού 

 
6φ: σκηνές από τις ταινίες   

--- 

32.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 
Μ.Μ.Α. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
Υπόδειξη σε μια γυναίκα πώς να διατηρήσει το σπιτικό της 

ευτυχισμένο Διδακτικό Αγιογραφική 
θεμελίωση  

33.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 
Συνδρομήτριαν Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
Απάντηση για το τι σημαίνει τιμωρία Θεού και τι συνέπειες μιας 

πράξης 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  
Αγιογραφική 
θεμελίωση  

34.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 
Μ.  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
Συμβουλές σε μια μητέρα για το πώς να οδηγήσει τα παιδιά της 

στο μυστήριο της ζωής 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  --- 
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1.Το τραγούδι της πατρίδας 
μας  
σ.65 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Με αφορμή την Εθνι-κή επέτειο έμμεση αναφορά-
σχόλιο στην ανάγκη της γνώσης της Εθνικής μας 
ιστο-ρίας & της διαμόρφω-σης της εθνικής μας 

ταυτότητας, προκειμέ-νου τα παιδιά μας να γίνουν οι 
πολίτες του αυριανού κόσμου   

Επετειακό --- 

2.Αν ήταν η συντέλεια του 
κόσμου  

σ.65 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για την πρό-σφατη προφητεία των Ινδών περί 
της κατά-στροφής του κόσμου & υποθετικός απολογι 
σμός του μόνου επιζό-ντα με παθητικό την αγάπη και 

τη μη υποταγή στο νόμο της  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εάν αγάπη δε μη έχω...) 

3.Οι ξένοι κι εμείς  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η προβολή της Ελλά-δας στο εξωτερικό όχι μόνο με 
τον τουρισμό αλλά & με την έκδοση ελλ. βιβλίων 

παλαιό-τερων & νεότερων 

Ενημερωτικό – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού   
--- 

4.Μετά την επίσκεψι του 
πρώτου κοσμοναύτου σ.65-

66 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Ο έκδηλος παγκόσμιος θαυμασμός για το κατόρθωμα 
του πρώτου κοσμοναύτη και ο κίνδυνος της 

ειδωλοποίησης του  
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

(ου ποιήσεις είδωλον...) 

5.Μια μυστική αρρώστεια  
σ.66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Τα υψηλά ποσοστά αλκοολικών γυναικών στις ΗΠΑ, 
το παγκόσμιο φαινόμενο του αλκοολισμού και οι 

σύγχρονες αιτίες του  

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Ενημερωτικό  
--- 

6.Πρόνοια της Νεότητος  
σ.66 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως» Ανακοινώσεις  Έναρξη των μαθημάτων του Φροντιστηρίου «Πρόνοια 

της Νεότητος» και έγγραφες δηλώσεις συμμετοχής  Ενημερωτικό  --- 

7. 
«Η Σύνθεσις»  

σ.66 

Κέντρον Ανωτ. 
Μορφώσεως της 

Ελληνίδος  
Ανακοινώσεις  

Έναρξη των μαθημάτων του Φροντιστηρίου δια τα 
θέματα της συγχρόνου αγωγής και έγγραφες δηλώσεις 

συμμετοχής  
Ενημερωτικό  --- 

8.Μια βοήθεια εις την 
χριστιανικήν 

διαπαιδαγώγησιν του 
κοριτσιού σ.67-68 

Αρ. Α. Ασπιώτης Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο 

Η ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσις. Τα 
προτερήματα και τα ελαττώματά της και οι 

δυνατότητες της 

Παιδαγωγικό – 
Ψυχολογία  --- 

9.Χωρίς τίτλο σ.68 Ο. Ιωάννου  
Κοινωνική Λειτουργός 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια 

Η κοινωνική δράση του ιερέα του Περάμα τος. 
Παράδειγμα προς μίμηση και ενίσχυση  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

10.Η γυναίκα στην τέχνη –  
Ι. Ζωγραφική σ.69-71 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Διάφορα άρθρα – Η 
γυναίκα στην τέχνη 

Συνέχεια από το προηγούμενο για την παρουσία της 
γυναίκας στη ζωγραφική τέχνη με παράθεση του βίου 

και του έργου της Θάλειας Φλωρά Καραβία και 
Berthe Morisot 

Επιμορφωτικό - 
Βιογραφίες 

 
1φ: προσωπογραφία της 
Θ.Φ.Κ. και «Το λίκνον, 

Berthe Morisot, 
Λούβρον» 

--- 

11.«Η Πηγή» σ.71 
Απόδοσις από το 
Γερμανικό: Άντα 

Καραμάλη 
Ποίηση  Η σταθερή επιθυμία της πηγής να προσφέρει παρά 

την αχαριστία των ανθρώπων  

Διδακτικό – Αλληγορικό  
 

1φ: ένα πίνακας με 
απεικόνιση μια πηγή με 

τρεχούμενο νερό 

Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Αποσπάσματα από τα 
απομνημονεύματα της 

Δευτέρας πολιορκίας του 
Μεσολογγίου σ.72-73 

Σπύρος Μίλιος 
(Σπυρομίλιος) 

Αποσπάσματα βιβλίων – 
Ιστορικά – Επετειακά – 

Λογοτεχνία  

Σύντομο βιογραφικό του Σπυρομίλιου – πολεμικά 
απομνημονεύματα  

Ιστορικό – Επετειακό – 
Επιμορφωτικό  

1φ: πίνακας ζωγραφικής 
με συμβολική 
απεικόνιση της 

--- 
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πολιορκίας του 
Μεσολογγίου  

13.Ένα λουλούδι στις όχθες 
του Άρνο  
σ.74-76 

Έφη Καρδαρά  Τόποι τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Ξενάγηση στους δρόμους, τα μνημεία, την ιστορία 
και το μύθο της Φλωρεντίας 

Επιμορφωτικό  
 

3φ: Η Σάντα Μαρία ντελ 
Φιόρε, Παλάτσο Πίττι, 

Παλάτσο Βέκκιο 

Αναφορά σε αγιογραφικά γεγονότα 
μέσα από την περιγραφή 

τοιχογραφιών 

14.«Το Χρονικό μιας 
Πολιτείας» σ.76 Παντελής Πρεβελάκης  Αποσπάσματα βιβλίων – 

Λογοτεχνία  

Η ευλάβεια του λαού του Ρεθύμνου στην Παναγία και 
η άμεση ανταπόκρισή Της στις προσευχές. Τα πολλά 

ονόματα που ο λαός Της έχει δώσει ως ύμνο κι ως 
προσευχή ευχαριστίας κι ευγνωμοσύνης 

Επιμορφωτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

 
1φ: ψηφιδωτό η Παναγία 

Πλατυτέρα 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τιμή στην Παναγία και η βεβαιωμένη 

πίστη ότι εισακούει τις προσευχές 
μας) 

15.Σκόπας – Ναός Αλέας 
σ.77-79 Λίνα Αγγελοπούλου  Τόποι τουριστικοί και 

Αρχαιολογικοί – Ταξείδια  

Βιογραφικά για τον αρχιτέκτονα & γλύπτη Σκόπα, την 
εποχή του & το έργο του & ξενά-γηση στο χώρο, την 

ιστορία & τα μνημεία του Ναού της Αλέας 

Επιμορφωτικό  
 

2σκ: ένα κιονόκρανο και 
μια προτομή  

--- 

16.Μια αξιόλογη 
προσπάθεια σ.79 Γεώργιος Πλουμίδης  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η προσπάθεια της Γε-νικής Δ/σεως της Γυ-ναικείας 
Καθολικής Δράσεως της Γαλλίας για τη διάδοση του 

βιβλίου στις επαρχίες της χώρας 
Ενημερωτικό  --- 

17.Άγνωστοι ήρωες  
σ.80-81 (σαλόνι) --- Διάφορα άρθρα  Αναφορά και μνημόσυνο στους άγνωστους ήρωες της 

λευτεριάς του 1821 

Επετειακό  
 

6φ: πίνακες και 
πρόσωπα του αγώνα και 

της λευτεριάς 

--- 

18.Η δυστυχία του άλλου  
σ.82-84 

Άντον Τσέχωφ  
Μετάφραση: Σάσα Ε. 

Μόσχου  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ένα νεαρό ζευγάρι πη γαίνει να δει την αγροι κία 
μιας οικογένειας, που πωλείται λόγω χρεών στην 

τράπεζα. Ο διαφορετικός τρό-πος προσέγγισης της 
δυστυχίας των πωλη-τών από τους νεαρούς 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

19.Χαμόγελο του Ιησού 
σ.84 Ν. Δ. Λοΐζος  Ποίηση  

Το χαμόγελο και η μακροθυμία του Κυρίου που 
οδηγεί σε μετάνοια και αλλαγή ζωής και φέρνει άλλο 

χαμόγελο, της χαράς και της αποδοχής! 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η μακροθυμία του Κυρίου, η χαρά 

Του για τη μετάνοια και την 
επιστροφή κάθε αμαρτωλού) 

20.Δύο μετά τα μεσάνυχτα 
Β΄ σ.85-88 

Απόδοσις από το 
Γαλλικό: Κατερίνα Α. 

Περίδη  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Γνωρίζει τον D στους δικούς της. Εκείνοι φεύγουν για 
2 μέρες κι αποφασίζει να πει ψέματα στο D. Γνωρί-ζει 
μια τυχαία παρέα, μπλέκεται σ’ έναν ά-γνωστο κόσμο 

& σε μια απογοητευτική πε ριπέτεια & την επι-
στρέφουν σπίτι αργά & χωρίς να θυμάται τι έκανε! Ο 

D την περιμέ νει γεμάτος αγωνία 

Διδακτικό  
 

1σκ: το πρόσωπο μιας 
κοπέλας σκεφτικής με 

μαλλί κοντό και ελαφρώς 
εξαγριωμένο  

--- 

21.Η ζωή και το έργο του 
Μπετόβεν σ.88-91 Μαρία Βασιλείου  Μορφές  

Η ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη και το έντονο 
και καθοριστικό της τέχνης και της ζωής το 

θρησκευτικό συναίσθημα  

Βιογραφία – 
Επιμορφωτικό – 

Πνευματική οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(οι απόψεις του για τη ζωή, τη φύση, 
η αγάπη του για το Θεό, η επιθυμία 
του να ζήσει σύμφωνα με το θέλημά 

Του) 

22.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.92 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής 
και της μορφώσεως  

Το θέμα από το Φρ. Μητέρων, από την Πρόνοια της 
Νεότητος, ‘Το μαγαζί της αγάπης’, το ειδικό Φρ. του 

Κέντρου Ανωτέρας Μορφώσεως της Ελληνίδος, η 
Πρόνοια του Ε.Φ. με το δέμα των παιδιών του 

Δημοτικού Σχολείου, η έκδοση του νέου περιοδικού 

Παιδαγωγικό – Κοινωνική 
πρόνοια – Ενημερωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
‘Σκαπάνη’ 

23.Γύρω από το έργο του 
Ζοζέ-Αντρέ Λακούρ «Τα νέα 

παιδιά» σ.93 
Σ.  

Καλλιτεχνική κίνηση – 
Θέατρο:   

Από τη θεατρική σκηνή 
– Θέατρον «Τέχνης»  

Σχόλιο για το θεατρικό έργο που πραγματεύεται τα 
είδη διαπαιδαγώγησης και των σχέσεων γονέων-

παιδιών, που διαμορφώνουν ανάλογες 
προσωπικότητες 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1φ: σκηνή από την 
παράσταση  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η υγιής θρησκευτικότητα και πίστη 

γεννά υγιή παιδιά) 

24.Από τις ταινίες που 
διάλεξα  
σ.94-96 

Spectator  

Κινηματογράφος και ζωή 
– καλλιτεχνική κίνηση – 

κινηματογραφι-κές 
ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών ταινιών  

Ενημερωτικό – 
Πνευματικού και 

κοινωνικού 
προβληματισμού 

 
7φ:σκηνές απ τις ταινίες   

‘το ζων Ύδωρ’ 

24.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

σ.96 
Ε.Α. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  
Αναγνώστρια παραπονιέται για την μη ανταπόκριση 

των προσκαλεσμένων της στο γάμο της  Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(όπως θέλετε να σας φέρονται οι 
άνθρωποι) 

25.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  

σ.96 
Μια πονεμένη μητέρα  Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Μητέρα παραπονιέται για την αλλαγή της 
συμπεριφοράς του γιου της μετά το γάμο του, σε 

αδιαφορία, ψυχρότητα και τυπικότητα και μέμφεται 
τη νύφη της γι’ αυτό 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(φυσικός νόμος... να απομακρύνεται 
συνεχώς από τους γονείς του... για να 
προσκολληθή μια μέρα στον σύζυγο ή 

την σύζυγο και ν’ αρχίσει έτσι η 
δημιουργία μιας νέας οικογένειας...) 
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4ο (88) Τεύχος – Απρίλιος 1962 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ένα σύγχρονο είδωλο: η 

μόδα  
σ.97 

Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  Η τυραννία της μόδας Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

2.Κι’ άλλο ένα σ.97 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Και το είδωλο της λε-πτής σιλουέτας, μέσα 
από ένα υπερβολικό, υποθετικό  παράδειγμα 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

3.Το πιο περίεργο 
σχολείο: Το σχολείο των 

αρραβωνιασμένων  
σ.97-98 

Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Τα ‘Σπίτια περισυλλογής’ για αρραβωνιασμένα 
ζευγάρια, που λειτουργούν στη Γαλλία. Η 
παρουσίαση τους στο Elle. Οι στόχοι τους 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – 

Ενημερωτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Η δεύτερη πόρτα του 
Θεού  
σ.98 

Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Κυκλοφορία του ομότιτλου βιβλίου, με θέμα 
τις δημιουργίες ανάπηρων καλλιτεχνών, 

Ελλήνων και ξένων 
Ενημερωτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αξιοποίηση ταλάντων που όλοι 

διαθέτουμε) 

5.Πρόνοια της Νεότητος  
σ.98 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως» Ανακοινώσεις  

Έναρξη των μαθημά-των του Φροντιστηρί-ου 
«Πρόνοια της Νεό-τητος» και έγγραφες 

δηλώσεις συμμετοχής  
Ενημερωτικό  --- 

6. 
«Η Σύνθεσις»  

σ.98 

Κέντρον Ανωτ. 
Μορφώσεως της 

Ελληνίδος  
Ανακοινώσεις  

Έναρξη των μαθημά-των του Φροντιστηρί-ου 
δια τα θέματα της συγχρόνου αγωγής και 

έγγραφες δηλώσεις συμμετοχής  
Ενημερωτικό  --- 

7.Αι αρχαί της 
θρησκευτικής 

διαπαιδαγωγήσεως  
σ.99-100 

Αρ. Α.Ασπιώτης  Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο  

Τα στάδια της θρησκευτικής και ηθικής 
ανάπτυξης των παιδιών Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

8.Η γυναίκα στην τέχνη –  
ΙΙ. Γλυπτική   σ.101-102 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Διάφορα άρθρα – Η 
γυναίκα στην τέχνη 

Η παρουσία και η προσφορά των γυναικών 
στην γλυπτική, μέσα από την παρουσίαση του 

έργου και της ζωής της Renée Sintenis 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1φ:«Η μεγάλη καλλιτέχνης 

R.S., εμπρός από ένα 
αριστούργημά της» 

--- 

9.Από την μουσικήν μας 
κίνησιν  
σ.102 

Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση – 
Μουσική  

Η συναυλία υπό τη διεύθυνση του Κ. 
Χαραλαμπίδη της ορχήστρας εγχόρδων του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, στην εκτέλεση του 

έργου του Μπαχ ‘Η Καντάτα του Καφέ’ 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

10.Η ευτυχία μέσα στην 
νύχτα  

σ.103-104 
Hanna Moray Λογοτεχνία  

Η ζωή ενός ζευγαριού τυφλών που παντρεύ-
τηκαν & με Πίστη απέ κτησαν 5 παιδιά υγιέ-
στατα που τα μεγάλω-σαν χωρίς αισθήματα 
μειονεκτικότητας και με απέραντη ευτυχία. 

Διδακτικό  
 

1φ: ένα ηλικιωμένο ζευγάρι 
παίζουν μαζί πιάνο και η 
γυναίκα κοιτάζει στο φακό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η δύναμη της πίστης που αναπληρώνει 
όλες τις ελλείψεις κι όλες τις αδυναμίες) 

11.Από το έργο του 
Διεθνούς Γραφείου για 

την Παιδική Ηλικία  
σ.104 

Ρ.Κ.  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Το Συνέδριο του Διεθνούς Καθολικού 
Γραφείου Παιδικής Ηλικίας 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  --- 

12.Η υπερφυσική 
αποστολή της οικογένειας 

Α΄ σ.105-107 

Σταματία Δ. 
Μαστρογιαννοπούλου  

Προβλήματα 
συγχρόνου οικογενείας  

«...μελετά την υπερφυσική αποστολή της 
οικογενείας ως κέντρου εμπνεύσεως υψηλών 

ιδανικών» 
Η διάγνωση, η αφύπνιση και  καλλιέργεια των 

ιερατικών κλήσεων μέσα στην οικογένεια 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Παιδαγωγικό  

«Πιστοί άχρι θανάτου» 
 
 

«Δεύρο, ακολούθει μοι!» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
«ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν» 

 
«Από τα παιδιά που θ’ αποκτήσουν, 
ανάδειξε, Κύριε, ιερείς, βασιλείς και 

προφήτας» 
 

«γένος εκλεκτόν, το βασίλειον 
ιεράτευμα, έθνος άγιον» 

13.Βήματα στην ομίχλη 
σ.108-109 Μαρία Ζαχαρίου  Λογοτεχνία  

Αφήγηση για τη γεμάτη θλίψη ζωή μιας 
μοναχικής γυναίκας, η οποία δεν γνώρισε την 

αληθινή πίστη αλλά ωστόσο οι θλίψεις της 
δίνουν την ελπίδα της ανάπαυσης 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

 
1φ: η θέα της θάλασσας που 

λαμπυρίζει στον ήλιο, ανάμεσα 
από δύο δέντρα και στο βάθος 

ένα βουνό 

--- 

14.Τρεις ασήμαντες 
ιστορίες σ.110-111 Ελένη Αλ. Αναστασιάδου  Διάφορα άρθρα  

Τρεις ιστορίες απλών βιοπαλαιστών της ζωής 
που ο καθένας απ’ αυτούς στον τομέα του 
διέπρεψε κι έκανε καλό στον τόπο του, την 

οικογένειά του και τις επόμενες γενιές 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ζωή ταπεινή & τίμια, οδηγεί στην 

ευτυχία & την επιτυχία & σκορ-πίζει 
από το περίσσευ-μα της στην κοινωνία) 

15.Τα παιδιά μας 
βλέπουν κι ακούν σ.112-

113 (σαλόνι) 
--- Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο  

Οι επιδράσεις, κυρίως κακές, που δέχονται τα 
παιδιά καθημερινά από το έξω-οικογενειακό 

περιβάλλον  

Παιδαγωγικό  
 

7φ: με παιδάκια σε διάφορες 
στιγμές της καθημερινότητας 

παιχνίδι, βόλτα 

--- 

16.Το «Μαγαζί της 
αγάπης» σ.114 

Αντιγόνη Γ. 
Μπακοπούλου  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια – Η 
πρόνοια της νεότητος  

Προσκλητήριο για προσφορά σε είδος ή 
εργασία προκειμένου να προμηθεύσουν με 
παπούτσια τα παιδιά των ορεινών περιοχών 

της Ελλάδας 

Κοινωνική πρόνοια  

«...των Παιδιών του ‘Πατρός πάντων 
ημών» 

Ησαΐα: ‘Αναβοησον την φωνήν σου ως 
σάλπιγγα’ ‘Όταν βλέπης τον γυμνόν 

ενδύης αυτόν... Τότε θέλεις κράζει και ο 
Κύριος θέλει αποκρίνεσθαι: Ιδού εγώ’ 

«Θου φυλακήν Κύριε τω στόματί μου...» 
«Διά να βλέπωσι το φως οι εισερχόμενοι» 
«Είναι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η 
οδός η φέρουσα εις την ζωήν και ολίγοι 

είναι οι ευρίσκοντες αυτήν» 

17.Δύο μετά τα 
μεσάνυχτα Γ΄σ.115-118 

Διασκευή από το 
Γαλλικό: Κατερίνα Α. 

Περίδη  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η εγκυμοσύνη, το αδι έξοδο, η απόφασή της 
να δεχθεί την πρότα-ση γάμου του D & τελικά 
να του πει την αλήθεια. Εκείνος τη δέχεται κι 
αποφασίζει να μεγαλώσει το παιδί σαν δικό 

του  

Διδακτικό  
 

1σκ: το πρόσωπο μιας κοπέλας 
σκεφτικής με μαλλί κοντό και 

ελαφρώς εξαγριωμένο  

--- 

18.Τι μπορεί να κάνη η 
προσευχή σ.118-119 A. G. Διάφορα άρθρα  Η δύναμη της προσευχής και οι προοπτικές 

που δίνει στη ζωή του ανθρώπου Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

‘να συμφιλιωνώμεθα με τον αδελφό μας 
πριν να προσευχηθούμε’ 

 
«Άφες ημίν τα οφελήματα ημών ως και 
ημείς αφίεμεν εις τον π.χ. Ανρύ Ζουέν» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
«Αιτείτε και δοθήσεται ημίν» 

 
«πλην ουχ ως εγώ θέλω, αλλ’ ως Συ» 

19.Γονείς, ένα μάθημα 
για μας από τον Danny 

Kaye  
σ.120-122 

Σ. Φ.  Προβλήματα 
συγχρόνου οικογενείας  

Η μακρά απουσία του γονιού και ο λεπτός 
χειρισμός των αισθημάτων του παιδιού, 
προκειμένου να του δοθεί ο  χρόνος που 
χρειάζεται για να εντάξει τον απόντα γονιό 

πάλι στη ζωή του  

Παιδαγωγικό - Διδακτικό 
 

Σκ: παιδάκια, μελισσούλες, 
κουνουπάκια  

--- 

20.Για ένα ευτυχισμένο 
σπιτικό  

σ.122-124 

Διασκευή από το γαλλικό: 
Ευαγγελία Κοτζιά  

Προβλήματα 
συγχρόνου οικογενείας  

Οι μικρές χειρονομίες λεπτότητας που 
κρατάνε ζωντανή την αγάπη μέσα στο γάμο 

και ανατροφοδοτούνε τα αισθήματα  

Ποιμαντικής ψυχολογίας – 
Διδακτικό 

 
12σκ: που απεικονίζουν 

ζευγάρια σε κάθε μια από τις 
καταστάσεις που αναλύονται  

Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Το μοναστήρι του 
Βυτουμά  

Μια σύγχρονη εστία 
πολιτισμού  

σ.125 

Παναγιώτης 
Μαθιόπουλος Ζωγράφος 

–  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Παρουσίαση του Μοναστηριού και της 
πολιτιστικής προσφοράς του με αφορμή το 

βιβλίο του Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών 
Διονυσίου 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  --- 

22.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.126-128 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά, Ζωγραφική  Εκθέσεις ζωγραφικής σε αίθουσες των Αθηνών  

Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό 
4φ: πίνακες έργα των ζωγράφων 

Χατζηκωνσταντή, Νάκη, 
Σκιαδά, Ζώττα  

--- 

23.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Χρ. Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Αναγνώστρια εκφράζει το θαυμασμό της για 
τον Σβάιτσερ και την προσφορά του και ζητά 
πληροφορίες για το πού μπορεί να προσφέρει 

εθελοντικά στο έργο του 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

24.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Α.Α.Δ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Αναγνώστρια θέλει με  ανώνυμο γράμμα να 

βοηθήσει μια συγγενή της 
Διδακτικό – Ποιμαντική 

ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση  

25.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Α.Β.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Προτροπή σε αναγν. να γράψει κάτι αφού το 
θέλει & η επιτροπή θα κρίνει την ποιότη-τα 

του χωρίς απαραί-τητη δημοσίευση 
--- --- 

26. --- σ.128 Giuseppe Motta Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Τιμή για τη γυναίκα με  όποιο ρόλο κι αν 
υπάρχει στη ζωή μας Διδακτικό  --- 
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5ο (89) Τεύχος – Μάιος 1962 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Χριστός Ανέστη  

σ.129 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Το βαθύ νόημα της ευχής Χ.Α. σε αντίθεση με την 
επιπολαιότητα και ρηχότητα που λέγεται 

Πνευματικού προβληματισμού 
– Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Μητέρες ενωθήτε  
σ.129 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Προβληματισμός με αφορμή τον εορτασμό της γιορτής της 

μητέρας 
Πνευματικού προβληματισμού 

– Εορταστικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καλλιεργούμε το τάλαντο της 

μητρότητας;)  
3.Τα φοιτητικά σ.129-

130 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για τις συγκρούσεις των φοιτητών με την αστυνομία 
και τα αιτήματά τους   Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

4.Από τα καινούργια 
βιβλία  
σ.130 

Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  Βιβλιοπαρουσιάσεις με λίγα σχόλια  Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού και οικοδομής   
Αγιογραφική θεμελίωση 

(η προσέγγιση του πόνου) 

5.Γύρω από ένα 
σύμβολο σ.130 Μ.Β.Κ.  Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

«Από μια διάλεξι του κ. Αγγ. Προκοπίου ...στο Ιταλικό 
Ινστιτού το με θέμα ‘Ο ουμανι-σμός στο Μυστρά’ 

μεταφέρομε...μερικά σημεία σχετικά με την προσπάθεια 
για την ένωσι των Εκκλησιών, για την οποία αυτόν τον 
καιρό γίνεται πολύς λόγος, που μας φαίνονται αρκετά 

χαρακτηριστικά και αρκετά άγνωστα...» 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

6. --- σ.129 --- Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  Ευχές για το γάμο της πριγκίπισσας Σοφίας  

Γαμήλιες Ευχές  
 

1φ (μεγάλων διαστάσεων στην 
1η σελίδα): η πριγκίπισσα 

χαμογελαστή 

--- 

7.Η γυναίκα στην 
τέχνη –  

ΙΙΙ Μουσική Α΄σ.131-
132 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Διάφορα άρθρα – Η 
γυναίκα στην τέχνη 

Σύντομη παρουσίαση της ζωής και του έργου των γυναικών 
συνθετών Clara Schumann και Βάντα Λαντόφσκα και 

συμπεράσματα για την προσφορά και την παρουσία του 
γυναικείου φύλου και σ’ αυτό τον τομέα της Τέχνης 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1φ: ένα αγαλματάκι-μπιμπελό 

ένας μικρός βιολιστής με 
φράκο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην 

Γαλ. 3,28) 

8.Υπηρεσίαι 
Επιμελητών 

Δικαστηρίων Ανηλίκων 
σ.133-135 

Άννα Κ. Νταντινάκη  
Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια – 
Δικαστήρια Ανηλίκων  

Ο θεσμός του Επιμελητού Ανηλίκων. Τα πλαίσια δράσης 
του και οι στόχοι του  

Κοινωνική πρόνοια – 
Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αγάπη στα παραστρατημένα 
παιδιά και βοήθεια για να 

ρουν το δρόμο τους) 
 

«Η διαπίστωσις αύτη δεν θα 
πρέπη να μας επαναπαύη, 

διότι τότε η Δευτέρα πλάνη θα 
είναι χειροτέρα της πρώτης...» 

 
«ανδρίζεσθε» του Αποστόλου 

Παύλου 

9.Η Μητέρα σ.135 
Giuseppe Ungaretti 

Απόδοση: Νίκου 
Μοσχονά  

Ποίηση  Η αγάπη και η προσευχή, ακόμα και της νεκρής μάνας, 
αποσπούν την συγχώρεση του Θεού για το τέκνο 

Επετειακό 
1φ: ένα μωρό που κάθε-ται με 
γυρισμένη την πλάτη στο φακό 
και τα δυο χέρια της μητέρας 

που προσπαθούν να του 
φορέσουν ένα ζακετάκι 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η ευχή της μάνας, ευλογία του 

παιδιού ακόμα και μετά 
θάνατον) 

10.Οι γονείς ξεχνάνε  Απόδοσις: Καίτη Ν. Προβλήματα της Ο πατέρας απολογεί-ται πάνω από το κοιμι σμένο παιδί Διδακτικό – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Ένα φλέγον θέμα  

σ.136 
Σαγκριώτη  συγχρόνου οικογενείας του, για ό λες τις παρατηρήσεις & τις φωνές. Οι τύψεις & 

ενοχές τού γονιού για τη βίαιη αντιμετώ-πιση του παιδιού & 
τις υπερβολικές απαιτήσεις του  

 
1σκ: ένας άντρας μεσήλικας με 
γυαλιά και γραβάτα καθισμένος 
σε μια πολυθρόνα, διαβάζει ένα 

βιβλίο 

(η γνήσια πατρότητα 
εκφράζεται με την αγάπη και 
τη μακροθυμία κι όχι στην 

εξουσία και τη βία, που 
καταστρέφει και τους δυο) 

11.Από την 
αλληλογραφία μας  

σ.137-138 
Η.Σ. Αλληλογραφία 

αναγνωστών  Αναγνώστρια σχολιάζει τις απόψεις του άρθρου για τη μόδα Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

12.Πώς είδε ένας 
επιστήμων την 

Εκκλησία στη Ρωσία  
σ.138 

Alastair Cameron  Διάφορα άρθρα Οι εντυπώσεις ενός επιστήμονα από το ταξίδι του στη Ρωσία 
και την επαφή του με την εκεί εκκλησία  

Επιμορφωτικό  
 

3σκ: ένας πιστός ανάβει κεριά 
σ’ ένα μανουάλι, ένας ρώσικος 
ναός, ο Πατριάρχης της Ρωσίας 

 

13.Η υπερφυσική 
αποστολή της 

οικογένειας Β΄ σ.139-
141 

Σταματία Δ. 
Μαστρογιαννοπούλου  

Προβλήματα συγχρόνου 
οικογενείας  

Το μυστήριο του χριστιανικού γάμου, που δεν είναι μόνο 
ένωση στη γη αλλά εργαστήριο αγιότητας. Παραδείγματα 
των αγίων γυναικών που γέννησαν μεγάλους αγίους της 

Εκκλησίας: Αγ. Ιω. Χρυσόστομος, Μ. Βασίλειος, Αγ. 
Γρηγόριος Ναζιανζηνός, αγ. Αυγουστίνος αλλά και κάποιος 
σύγχρονος Καρδινάλιος και ο π. Ευσέβιος Ματθόπουλος 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Διδακτικό – 

Παιδαγωγικό  

«σώμα και αίμα Χριστού» 
 

«κατ’ οίκον εκκλησία» 
 

Προς Τιμόθεον: «Υπόμνησιν 
λαμβάνων της εν σοι 

ανυποκρίτου πίστεως ήτις 
ενώκησεν εν τη μάμμη σου 

Λωΐδι και τη μητρί σου 
Ευνίκη» 

 
‘εν πίστει’ 

 
«...Μια νύχτα επάλαιψε ο 
Ιακώβ με το Θεό και τον 

ενίκησε...» 
 

«Το μυστήριον τούτο μέγα εστί 
εγώ δε λέγω εις Χριστόν και εις 

την εκκλησίαν» 
 

«Ως ιερός ο τόπος ούτος» 

14.Ένα παιδί δέκα 
ετών σε τέσσαρες 

χώρες  
σ.142-143 

Γεώργιος Πλουμίδης  Γύρω στο παιδί και στον 
έφηβο  

Εν όψει της πραγμάτωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια 
ματιά στα εκπαιδευτικά συστήματα Αγγλίας, Γερμανίας, 

Ιταλίας και Γαλλίας 

Κοινωνικού προβληματισμού - 
Παιδαγωγικό 

 
4σκ: παιδιά που διαβάζουν 
«χωμένα» μέσα σε βιβλία 

--- 

15.Ποιος μπορεί να 
ξεύρη;  
σ.143 

Ι. Ν. Σπανίδη  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Προβληματισμός, κριτική και απόρριψη της ευθανασίας, 
μέσα από το πάθημα ενός γιατρού που την υποστήριζε και 
τελικά αναγκάστηκε να καταφύγει στην ιατρική βοήθεια 

ενός κουτσού παιδιού που ο ίδιος είχε ξεγεννήσει   

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η μοναδική αξία του 

προσώπου) 

16.Πάσχα στη Σκύρο  
σ.144-146 Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Ξενάγηση στο νησί, στις εκκλησιές & στις παραδόσεις του 
καθ’ όλη τη διάρκεια της Μ. Εβδομάδας, του αγ. Γεωργίου, 
της Πρω τομαγιάς & της Αναλή ψεως. Πηγή του άρ-θρου το 
Λαογραφικό βιβλίο της Ν. Περδίκα ‘Σκύρος’, βραβευμένο 

Επιμορφωτικό – Εορταστικό  

«...το τροπάριο του προστάτου 
αγίου των θαλασσινών ‘Λιμήν 

γαληνότατος πάσι γεγονώς 
θαλαττεύουσιν’» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
από την Ακαδημία Αθηνών το 1932, που περιγράφει ήθη & 

έθιμα της Σκύρου. 

17.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.147 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής 
και της μορφώσεως  

Σκέψεις για το κατά πόσο οι γονείς ανοίγουν δρόμους ζωής 
για τα παιδιά τους με αφορμή τη συγκέντρωση γονέων του 
Εκπαιδευτηρίου ‘Αι Αθήναι’ με θέμα: Σχέδια των γονέων 

και πρόοδος των παιδιών 

Παιδαγωγικό – Ποιμαντικής 
ψυχολογίας – Ενημερωτικό  

--- 
[Αγιογραφική θεμελίωση 

(βοήθεια των παιδιών να βρουν 
το δρόμο της ζωή τους και το 

Χριστό)] 

18.Η Λερναία Ύδρα  
σ.148-149 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο για τη ‘Λερναία Ύδρα’ της διαφθοράς, που 
ξεπετάγεται από τη μόδα, το σινεμά, τον τύπο αλλά κι από 
κάθε είδους ανωτέρας πάσης υποψίας, ανθρώπους και από 
τις ελαφρές κυρώσεις που επιβάλουν τα δικαστήρια. Πώς 

μπορούν οι γονείς να προστατέψουν τα παιδιά τους 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1σκ: μποτιλιάρισμα σε δρόμο 
μεγαλούπολης με πολλά Ι.Χ. 

και λεωφορεία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εναντίον της πορνείας) 
[«παν μέτρον άριστον»] 

19.«Πρόνοια της 
νεότητος» σ.150 

Ν. Ντασκαγιάννης 
Δ/ντης Δημ. Σχ. 

Σκουληκαριας Άρτης  
Ε. Χριστογιάννης 

Δ/ντης Δημ. Σχ. 
Ρεικίων Άρτης 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Επιστολές δ/ντών σχολείων της περιοχής της Άρτας, που 
ζητάνε βοήθεια για τα παιδιά  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Ασφαλώς θα είναι 
αγόρι σ.151-154 Κατερίνα Περίδη  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Διαπραγμάτευση του θέματος της ζήλειας μεταξύ μάνας και 
κόρης που αντιμάχονται για την αγάπη του συζύγου και 

πατέρα 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια νεαρή γυναίκα 
κουμπώνει με το χέρι της την 

καμπαρτίνα που φοράει 

--- 

21. Σκέψεις... σ.154 --- Αποφθέγματα σκέψεις  Η ευχαριστία, η συμπόνια, η προσευχή, η πίστη, η 
κατάκριση, η πλάνη Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
ευχαριστία, σωστή προσευχή, 
πίστη και φόβος, κατάκριση 

22.Από την 
καλλιτεχνική μας 

κίνησι σ.155 
Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά – Ζωγραφική  
Εκθέσεις ζωγραφικής του Γ. Μενδρινού και της Ε. 

Μπούλγουρα 

Ενημερωτικό  
 

2φ: έργα των καλλιτεχνών: Γ.Μ.: 
Παράπονο και Ε.Μ.: Τοπίον 

--- 

23.Συμπαθητικές 
κατασκευές με 

χορτάρι και σπάγγο  
σ.156 

ΑΝΤΑ Κατασκευές  Αλογάκι και Λαγουδάκι  
Οδηγίες κατασκευής  

 
6φ: τα στάδια της κατασκευής 

--- 

24.«Η μικρή μας 
πόλη» Θόρτον 

Ουαΐλντερ σ.157 
Ευαγγελία Ι. Κοτζιά  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Θέατρο   
Παρουσίαση και κριτική θεατρικών παραστάσεων και του 

μηνύματος του έργου  

Ενημερωτικό  
 

1φ: σκηνή από την παράσταση 
--- 

25.Από τις ταινίες που 
διάλεξα  

σ.158-160 
Spectator  

Κινηματογράφος και 
ζωή – καλλιτεχνική 

κίνηση – 
κινηματογραφι-κές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι 
κοινωνικού προβληματισμού 

 
7φ: σκηνές από τις ταινίες   

--- 
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6ο (90) Τεύχος – Ιούνιος 1962 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Δικές μας ημέρες  
σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για την πολυ-πραγμοσύνη των ημε-ρών 
μας & την σπου-δαιότητα της ησυχία και της 

επικοινωνίας με τον εαυτό μας προκειμένου να 
είναι εποικοδομητική η υπόλοιπη ζωή μας  

Κοινωνικού και πνευματικού  
προβληματισμού – Πνευματικής 

οικοδομής - Επικαιρότητα 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(το κλείσιμο στο ταμείο μας) 

2.Πραγματική 
αριστοκρατία σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με αφορμή την από-δοση τιμών από τον Κένεντυ, 
στους πνευ-ματικούς ανθρώπους της χώρας του, 
σκέ-ψεις για την κοινωνι-κή τους ευθύνη & για το 

πόσα θα μπορού-σαν να προσφέρουν αν τους 
αξιοποιούσαν οι κυβερνήσεις  

Κοινωνικού και πνευματικού  
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τα τάλαντα και οι ευθύνες 
που συνεπάγονται για τους 
φέροντας και την κοινωνία) 

3.Ψυχοπαθείς παίζουν 
αρχαία τραγωδία σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Εκδηλώσεις κατά την Εβδομάδα Ψυχικής Υγείας 
και σκέψεις για την ποιότητα των υπηρεσιών που 
προσφέρονται στους ψυχιατρικούς ασθενείς του 

Δρομοκαϊτείου 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού – Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προσφορά υπηρεσιών στον 

ελάχιστο αδελφό) 

4.Και η άλλη πλευρά του 
Χόλλυγουντ σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για την περιο-δεία του Φρανκ Σινά-τρα, με 
δικά του έξο-δα για φιλανθρωπι-κούς σκοπούς, 

ανά την υφήλιο  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού – Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προσφορά υπηρεσιών στον 

ελάχιστο αδελφό) 
5.Μια συμβολή του 

Λυκείου Ελληνίδων σ.161-
162 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Η έρευνα του Λ.Ε. για τα εργαζόμενα παιδιά και 
τα πορίσματά της 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού – Κοινωνική πρόνοια  --- 

6.«Επιστήμη και Ζωή» 
σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  Σχόλιο για την Έκθεση στο Ζάππειο Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

7.«Ο Κοινωνικός» - Μια 
μουσική εκδήλωσις σ.162 Α.Κ.  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Μουσική  

Μουσική εκδήλωση της δίδος Ελ. 
Οικονομοπούλου με τη χορωδία της Ευσεβείας, 

με ποίηση του Βερίτη μελοποιημένη από την 
Ε.Οικ.  

Ενημερωτικό  --- 

8.Ανέβα στο βουνό  
σ.162 Ν. Δ. Λοΐζος  Ποίηση  Η αναγκαιότητα της πνευματικής αναβάσεως για 

να κατανοήσει κανείς τα επίγεια  Πνευματικής οικοδομής – Αλληγορικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(η πίστη οδηγός και 
ερμηνευτής της ζωής) 

9.Η γυναίκα στην τέχνη –  
ΙΙΙ.ΜουσικήΒ΄    σ.163-

164 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  

Διάφορα άρθρα – Η 
γυναίκα στην τέχνη 

Η γυναικεία προσφορά στον κόσμο της μουσικής 
ως ερμηνεύτρια, συνθέτρια και δασκάλα 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού --- 

10.Ιατροί Σαμαρείτες σε 
αποστολή στην Αφρική  

σ.164-165 
George Kent Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  
Η προσφορά του ΠΟΥ σε παγκόσμια κλίμακα. Η 

ίδρυσή του και οι στόχοι του  

Κοινωνική πρόνοια – Επιμορφωτικό  
 

1φ: ένας γιατρός με την ιατρική ποδιά, 
εν ώρα εργασίας, εν μέσω αφρικανών 

γυναικών και παιδιών 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(προσφορά στον άρρωστο) 

11.Η θέσις της γυναικός 
εν Αθήναις κατά την 
κλασσικήν εποχήν Α΄ 

σ.166-168 

Ursula Holschbach Διάφορα άρθρα  

Η θέσις της γυναικός εν γένει: κατά την εποχήν 
του Ομήρου, κατά την προκλασσικήν εποχήν – 

Κατά την κλασσικήν εποχήν: η ζωή της γυναικός 
εν τη οικία και αι μεταξύ των συζύγων σχέσεις 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

1φ: Αρχαίο Ελληνικό άγαλμα μιας 
γυναίκας 

--- 

12. Προσκύνημα στο 
πατρικό σ.169-171 Λουκία Ευθυμίου  Λογοτεχνία  

«...γράφτηκαν σαν ανάμνηση της ωραίας και 
ήρεμης ζωής που κύλαγε αμέριμνα στα όμορφα 

και γραφικά Εφτάνησα» 

Επιμορφωτικό  
1φ:πίνακας ζωγραφικής μ’ ένα 2όροφο 
γωνιακό αρχοντικό και μπροστά του 

ένα πλατάνι 

--- 

13.Η παιδαγωγική του 
μπαμπά  

Nicole de Buron  
Απόδοσις:  

Γύρω στο παιδί και τον 
έφηβο 

Σκηνές από την καθη-μερινή ζωή μιας οικο-
γένειας με 2 παιδιά, όπου η μητέρα προ-σπαθεί 

Παιδαγωγικό  
2σκ: ένα κοριτσάκι με γυρισμένη ην --- 
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(Οικογενειακό δράμα σε 4 

πράξεις) σ.171-173 
Ζωή Πέρπιρα να εφαρμόσει όσα συμβουλεύει η Σύγχρονη 

Παιδική Ψυχολογία & όλα πά-νε απ’ το κακό στο 
χειρότερο 

πλάτη, μας βγάζει την γλώσσα-γονείς 
και 2 παιδιά αγκαλιασμένοι με 

γυρισμένη την πλάτη σ’ ένα βιβλίο 
πεταμένο σε καλάθι 

14.Μητέρα σ.173 Ρ. Ταγκόρ  Αποσπάσματα  Αναμνήσεις από τη μητέρα των παιδικών του 
χρόνων 

Διδακτικό  
1φ: μια μητέρα φιλάει το μωράκι της, 

που κοιτάει το φακό 
--- 

15.Λίγη συννενόηση για 
πολλή ευτυχία σ.174-175 Άννα Ράπτη Προβλήματα συγχρόνου 

οικογενείας 

Η σπουδαιότητα της ενδοοικογενειακής 
συνεννόησης για κοινωνίες ειρηνικές και με 

πρόοδο. Τα μαθήματα του π.Ταβερνιέ στη Γαλλία 
στους αρραβωνιασμένους με σκοπό τη διδασκαλία 

για την επιτυχία του γάμου τους 

Κοινωνικού και πνευματικού  
προβληματισμού – Ενημερωτικό – 

Επιμορφωτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία   

 
1φ: δύο κύκνοι κολυμπούν σε μια 

λίμνη 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(διδαχή αρραβωνιασμένων 
σύμφωνα με το Ευαγγέλιο 
ώστε να επιτύχει ο γάμος 

τους) 

16.Φύσις και ποίησις  
Δυο καλοκαιρινές χαρές  

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ 
σ.176-177 (σαλόνι) 

Νικηφόρος Βρεττάκος  Ποίηση  
Με το παράδειγμα της ομορφιάς & της αρμο-νίας 

στη φύση προσ-κληση στους ανθρώ-πους ν’ 
αγαπηθούν μεταξύ τους 

Διδακτικό  
 

4φ: τοπία από βουνά και θάλασσες 
Αγιογραφική θεμελίωση  

17. Φύσις και ποίησις  
Δυο καλοκαιρινές χαρές  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ 
σ.176-177 (σαλόνι) 

Κ. Αθανασιάδη  Ποίηση  Η πληρότητα της αγάπης 
Διδακτικό  

 
4φ: τοπία από βουνά και θάλασσες 

--- 

18. Φύσις και ποίησις  
Δυο καλοκαιρινές χαρές  

ΙΧΏΡΑ 
σ.176-177 (σαλόνι) 

Κριτ. Αθανασούλη  Ποίηση  Η απεραντοσύνη και η πληρότητα της φύσης σ’ 
αυτό το κομμάτι του Αιγαίου 

Διδακτικό  
 

4φ: τοπία από βουνά και θάλασσες 
--- 

19. Φύσις και ποίησις  
Δυο καλοκαιρινές χαρές  

ΑΠΟΨΕ 
σ.176-177 (σαλόνι) 

Π. Πρεβαλάκη  Ποίηση  Η παραδείσια ομορφιά της φύσης που ακόμα κι 
άγγελοι του ουρανού ‘ξέχασαν’ να επιστρέψουν! 

Διδακτικό  
 

4φ: τοπία από βουνά και θάλασσες 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η ομορφιά του καλού λίαν 

κόσμου) 

20.Όταν μιλά η καρδιά 
σ.178-179 Καλ. Καρανικόλα  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Το περιστατικό μέσα σ’ ένα λεωφορείο για τα 
Γιάννενα μεταξύ μιας Βλάχας, που συ-χνά 

υφίσταται τον κοινωνικό αποκλει-σμό και μιας 
κοπέλας που τη δέχεται πρόθυ μα δίπλα της & τη 

βο-ηθάει με το μωρό της 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1φ: μια νεαρή γυναίκα με ο παιδάκι 

της, ανάμεσα σ’ έναν άντρα με κασκέτο 
και μια γυναίκα με μαντήλι, 

μεγαλύτερης ηλικίας  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(αντιμετώπιση των 

συνανθρώπων με αγάπη και 
χωρίς κοινωνικούς 

ρατσισμούς) 

21.Κάλεσμα μάχης  
σ.179 Μαίρη Ν. Λογιάδου  Ποίηση  

Κάλεσμα για την ειρηνική συνύπαρξη των λαών, 
προσθέτοντας ο καθένας το λιθαράκι του, όσο 
μικρό κι αν είναι, μέχρι κάποτε να χτιστούν οι 

γέφυρες της αγάπης 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
 

22.Μία Baird πρέπει να 
περάση!  

σ.180-183 

Διασκευή εκ του 
Αγγλικού: Κατερίνα 

Περίδη  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ικανότητα της P να χαίρεται με τις χαρές της 
ζωής και τις επιτυχίες των φίλων της, 

αντιμετωπίζοντας τις δικές της αποτυχίες με 
θάρρος! 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: μια κοπελίτσα κάθεται στις 
εσωτερικές σκάλες & κοιτάζει ανά-μέσα 

από τα κάγκελα 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(χαίρει μετά χαιρόντων και 

κλαίειν μετά κλαιόντων) 

23.Ιφιγένεια εν Αυλίδι του 
Ευριπίδη σ.183 Η.Σ. Καλλιτεχνική κίνηση – 

Θέατρο – Από μια 
Η παιδαγωγική αξία των θεατρικών παραστάσεων 
αρχαίων τραγωδιών στα σχολεία, τόσο ως θεατές Παιδαγωγικό – Ενημερωτικό  --- 
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σχολική παράσταση όσο κι ως πρωταγωνιστές 

24.Η πείρα ενός 
χωρισμένου σ.184-185 Άννα Ευθυμίου  Προβλήματα συγχρόνου 

οικογενείας  

Ένας διαζευγμένος μι-λά για την πικρή πεί-ρα της 
ελευθερίας του μετά το διαζύγιο & κά νει μια 

αποτίμηση της ζωής του πριν & μετά  

Διδακτικό 
1φ: ένας νεαρός άντρας που 

χαμογελάει σε μια γυναίκα, η οποία 
έχει γυρισμένη την πλάτη στο φακό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ους ο Θεός συνέζευξε...) 

25.Ο Eliot και η “Waste 
Land”  

σ.186-187 
Λουΐζα Παπαθανασίου  Μορφές  

Η τεχνική, η γλώσσα αλλά κυρίως τα μηνύματα 
του έργου του Eliot ‘Waste Land’ με το οποίο 

έγινε ευρύτερα γνωστός  
Επιμορφωτικό  --- 

26.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας  

σ.147 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνισι της αγωγής 
και της μορφώσεως  

‘...σημειώσεις από την γ΄ συνάντησι γονέων του 
Εκπαιδευτηρίου ‘Αι Αθήναι’...με θέμα: η 

εξελικτική πορεία του παιδιού προς την πρόοδον’/ 
Η λήξη του Φ. Μητέρων με θέμα: ανώμαλο παιδί/ 

Η λήξη του Φρ. Για την Πρόνοια της Νεότητος 

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(δράσεις για τη μητέρα, το 
παιδί και τους φτωχούς, 

βασισμένες στις 
Ευαγγελικές εντολές) 

27.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.189-190 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά Εκθέσεις ζωγραφικής και ψηφιδωτών 

Ενημερωτικό  
 

5φ:Α.Διαμαντή: Το μυστικό, 
Αργ.Πετρίδη: Παρηγοριά των θλιβομέ-

νων, Α.Ματτιόλι: Δελφοί, ελιές, 
Ν.Κοσμετάτου: Μακρυά απ’ τον κόσμο, 

Ι.Πεταλούδη: Χειμώνας, Κεραμειές 

--- 

28.Μια καλλιτεχνική 
εκδήλωσις εις την Δράμαν 

σ.190 
--- Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά 
Έκθεση εργοχείρων που εφιλοτέχνησε η επιμελής 

φροντίδα μελών της ΧΕΕΝ Δράμας Ενημερωτικό  --- 

30.Από τις ταινίες που 
διάλεξα  

σ.191-192 
Spectator  

Κινηματογράφος και ζωή 
– καλλιτεχνική κίνηση – 

κινηματογραφι-κές 
ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών 
ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι 
κοινωνικού προβληματισμού 

6φ: σκηνές από τις ταινίες   
--- 

31.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Θ.Ι.Κ. Τι μπορούμε να κάνωμε 

για σας;  

Μια μητέρα έχει προβλήματα με το 8χρονο αγόρι 
της, που πιστεύει ότι οφείλονται στην δική της 

μέχρι πρότινος υπερπροστατευτική 
διαπαιδαγώγηση 

Παιδαγωγικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Μαγική ακτίνα  

σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Η σπουδαιότητα της εσωτερικής ομορφιάς και η συνήθης 
παραμέλησή της  

Πνευματικού προβληματισμ. 
και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Και πάλι η μόδα  
σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  Οι απόψεις του André Maurois για τη μόδα Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

3.Ευχαριστώ απ’ όλους μας 
σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Σκέψεις και εντυπώσεις από την ετήσια εορτή των Ειδικών 

Σχολείων της ΕΛΕΠΑΠ Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Κρίμα να χάνεται η 
ευκαιρία  

σ.194 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Σχόλιο για την βελ-τίωση των κατασκη νωτικών παιδαγω-

γικών προγραμ. 
Κοινωνικού προβληματισμού 

– Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(το βάρος στην πνευ-ματική 

καλλιέργεια) 

5.Μια ευγενική προσφορά 
σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

 Ευχαριστίες στη Γαλ-λία για τη δωρεά του κινητού 
συνεργείου αιμοληψίας-αιμοδοσίας, που είχε επιδειχθεί στη 

γαλλική έκθεση ‘Επιστήμη και Ζωή’ στο Ζάππειο  

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  --- 

6.Ελλάς και Ορθοδοξία 
στην Ουγκάντα σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

«...μία έκθεσις του έλληνος αρχιμανδρίτου κ. Χρυσοστόμου 
Παπασαραντόπουλου από την Αφρικανική Ελληνορθόδοξο 

Εκκλησία Ουγκάντας...» 

Ιεραποστολικό – 
Ενημερωτικό  

‘Μεθ’ ημών ο Θεός’, ‘Κύριε 
των Δυνάμεων’, 

‘Κατευθυνθήτω’, ‘Χαιρετισμοί 
της Θεοτόκου’ 

7.Πρόνοια της Νεότητος – 
Ανακοίνωσις υπ’ αριθμ. 7 

σ.194 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως» Εκ του 

Γραφείου 
Ανακοινώσεις  

Έκκληση για αποστολή μαλλιού για πλεκτά, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών του Δημοτικού 

Σχολείου,  και εξωσχολικών, ψυχαγωγικών  βιβλίων για τα 
παιδιά των κατασκηνώσεων 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αλληλεγγύη, ελεημοσύνη, 

συμπαράσταση  

8.Η θέσις της γυναικός εν 
Αθήναις κατά την 

κλασσικήν εποχήν Β΄ 
σ.195-197 

Ursula Holschbach Διάφορα άρθρα  

«Δημοσιεύομεν ανωτέ-ρω την συνέχειαν της εργασίας της 
Γερμανί-δος διανοουμένης Κυ-ρίας U.H., την οποίαν ευμενώς 
μας απέστει-λεν εκ Γερμανίας εις την Ελληνικήν γλώσ-σαν ως 

συνεργασίαν εις το Περιοδικόν μας» 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό – 
Κοινωνικού προβληματισμού  
1φ: Αρχαίο Ελληνικό άγαλμα 

μιας γυναίκας 

--- 

9.Ένα περασμένο 
καλοκαίρι σ.197-198 Ευαγγελία Κοτζιά  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η εμπειρία της αρθρογράφου από την απρόθυμη, παθητική 
και αδιάφορη γειτόνισσά της και το δίδαγμα ζωής που 

αποκόμισε  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

10.Το σχολείο μας έκλεισε 
σ.199 --- Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο   
Παιδιά διαφόρων τά-ξεων χαιρετούν τη σχο λική & 

υποδέχονται το καλοκαίρι  

Επικαιρότητα 
4φ: παιδιά σε σχολικές 

αίθουσες και αυλές  
--- 

11. --- σ.199 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Τα οφέλη της εργασίας και η διαρκής νεότητα Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Η τηλεόρασις στο 
σχολείο  

σ.200-202 
Νικ. Πριμέντας Γύρω στο παιδί και τον 

έφηβο 

«...τι θετικό θα μπορούσε να προσφέρη η τηλεόρασις και 
ειδικώτερα ποια η συμβολή της στην εκπαίδευσι της 

νεολαίας;» Τι γίνεται στο εξωτερικό με τη χρήση αυτών των 
εποπτικών μέσων 

Παιδαγωγικό  
1φ: δύο παιδάκια, αγόρι και 

κορίτσι μπροστά σε μια 
φωτεινή οθόνη 

--- 

13.«Ματαιότης 
Ματαιοτήτων» σ.202 Αδ. Π. Λάμπρου  Ποίηση  Η εξαγορά της αιωνιότητας με το δόσιμο/χάρισμα όλων των 

ματαίων  Πνευματικής οικοδομής «Ματαιότης Ματαιοτήτων» 
Αγιογραφική θεμελίωση  

14.Έμιλυ Μπροντέ  
 Ποίηση και Μόνωση  

σ.203-205 

Ντάνιελ Ροπς  
Μετάφραση: Σάσα ε. 

Μόσχου  

Μορφές  
- Απόσπασμα από τη 
σχετική μελέτη του 

Ντ.Ρ. για την Ε.Μπρ. 

Η προσωπικότητα της σ και το έργο της  

Επιμορφωτικό – 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
2σκ: σκηνές από τα έργα της  

«...η πάλη του καλού και του 
κακού, ο αγώνας του Ιακώβ 

εναντίον του αγγέλου...» 

15.Η ανάσα του Αιγαίου – 
Το χρονικό μιας συντροφιάς 

σ.206-207 
Νίκος Μοσχονάς  

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Ένα ταξίδι στη Μήλο. Η γνωριμία μ’ ένα νεαρό ζευγάρι 
Ελλήνων αγροτών, αγράμματων, κι ένα Αμερικανών που 

ήξεραν και ήθελαν να μάθουν πιο πολλά! 
Η σημασία των ωραίων αναμνήσεων και των εντυπώσεων που 

Διδακτικό  
1φ: μια ερημική παραλία 

όπου σκάνε δυνατά κύματα  
--- 
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αποκομίζει κανείς από ένα ταξίδι 

16.Ποτέ μη λησμονάς 
σ.207 

Wolfgang Altendorf 
Ελεύθερη απόδοσις:  

Άντα Καραμάλη  
Ποίηση  Η δύναμη της δημιουργικότητας που έχει ο άνθρωπος και η 

δύναμη της συγχώρεσης και της αγάπης, που ο ίδιος κυβερνά 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

 
1φ: προφίλ μιας νεαρής 

γυναίκας  

Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Το έργο της «Πρόνοιας 
Νεότητος» κατά την περίοδο 

1961-1962 σ.208-211 

Η πρόνοια της 
Νεότητος  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Οι αρχικοί στόχοι του Συλλόγου και ένας σύντομος 
απολογισμός του μέχρι τώρα έργου του  

Κοινωνική πρόνοια  
2φ: παιδιά και γονείς από το 

Δημοτικό σχολείο 
Βομβοκούς Ναυπακτίας 

Αγιογραφική θεμελίωση  

18.Δύο Ελληνίδες 
πριγκιποπούλες αδελφές 
εκπολιτίζουν Ανατολή και 

Δύση  
σ.212-213 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  Μορφές  Η ζωή και το ιεραποστολικό έργο, που ανέλαβαν με τους 

γάμους τους, οι δύο πριγκιποπούλες του Βυζαντίου  
Επιμορφωτικό – Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Ο ωραίος λοχίας  
σ.214-216 

Διασκευή και 
απόδοσις: Κατερίνα 

Περίδου  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η Κ θυμάται με νοστα λγία το νεανικό της έρωτα. Ο άντρας 
της την ενθαρρύνει να τον ξανασυναντήσει κι αυ-τό συντελεί 

στο να δει καθαρά την πραγματι-κότητα, να εκτιμήσει τα 
δώρα που έχει στη ζωή της & να επιστρέ-ψει πασίχαρης  

Διδακτικό  
 

1σκ: μια νεαρή γυναίκα με 
τσεμπέρι και πίσω της ένας 
άντρας κι ένα μικρό αγόρι 

--- 

20.Για τα 20 άπορα παιδιά 
του Υπάτου Θηβών  

σ.216 

Α. Κριθαρά 
Καθηγήτρια Γαλλικής  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η εμπειρία της από τη  διανομή δεμάτων στα παιδιά του 
Υπάτου  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Το πρώτο αντίκρυσμα 
σ.217 Τ.Π. Συνεργασία 

αναγνωστριών  

Μια νεαρή βγαίνει για πρώτη φορά μόνη της & αφήνεται στο 
τρυφε ρό άγγιγμα ενός άγνω-στου. Τρομάζει με την ‘ευκολία’ 

της & με τα πρώτα γυναικεία αισθήματα της! 
Διδακτικό  --- 

22.Ένα ταξιδάκι για τους 
δυο σας σ.218 

J.D. 
διασκευή  

Προβλήματα 
συγχρόνου οικογενείας Η πραγματική συντροφικότητα στο ζευγάρι  

Διδακτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  

1φ: ένα νεαρό ζευγάρι με 
βαλίτσες στα χέρια 

Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Συναίσθησι σ.219-220 Σ.Α.Μ.  Διάφορα άρθρα  

Το ημερολόγιο μιας 16χρονης, που σκοτώ θηκε σε τροχαίο, 
που ζούσε όλη την τραγω-δία των γονιών της που μάλωναν 

ασταμά-τητα και όδευαν προς το διαζύγιο. Οι τύψεις οι 
ενοχές, η αγάπη, ο πόνος & το μίσος της 

Διδακτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  

 
1φ: μια γυναίκα γράφει  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(το αδιάλυτο του γάμου και ο 

πόνος που προκαλεί στα 
παιδιά το διαζύγιο) 

24.Η Τσιμπίδα σ.220 Ελένη Αλ. 
Αναστασιάδου  

Έχω κάτι να σας πω – 
Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο για τις ενοχλητικές παρουσίες των διακοπών, που 
διαταράσσουν την ησυχία των άλλων κι ανακατεύονται 

διαρκώς στις ξένες υποθέσεις επιδεικνύοντας την πνευματική 
τους κενότητα και την άδεια ζωή τους 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

25.Διαβάζοντας σ.221 Δ.Α.Χρ. και Η.Σ. Το βιβλίο - 
Διαβάζοντας Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 

26.Από την καλλιτεχνική 
μας κίνησι σ.222-224 Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνική κίνηση – 
Εικαστικά και 

Μουσική 
Εκθέσεις ζωγραφικής και Recital πιάνου  

Ενημερωτικό  
 

3φ: πίνακες ζωγραφικής των 
καλλιτεχνών  

--- 

27.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας;  
σ.224 

Α.Λ. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

Μια 34χρονη μητέρα 6 παιδιών, αισθάνεται ότι είναι 
κατώτερη όλων, λόγω κάποιων προβλημάτων υγείας που 

κλόνισαν την υγεία της και την ομορφιά της 
Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(ευχαριστία για τα αγαθά της 

ζωής) 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Για το καλό των 
παιδιών σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Οι υπέρμετρες φροντίδες των γονιών για την κατάρτιση των παιδιών και το 
έλλειμμα φροντίδας για τη σωστή και άρτια διαπαιδαγώγησή τους, πολύ 

δε περισσότερο για την χριστιανική  

Παιδαγωγικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

2.Πιο ίσιους 
ανθρώπους σ.225-

226 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Διαπιστώσεις από τον πανελλήνιο διαγωνισμό εκθέσεως ιδεών μεταξύ των 

αριστούχων τελειοφοίτων του Γυμνασίου 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική 
θεμελίωση  

3.Τα ζώα δεν 
κοιμώνται σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η ιστορία της ιατρού Frances Kelsey, η οποία δεν υπέκυψε στις πιέσεις 
για δώσει η Επιτροπή τροφών και φαρμάκων των ΗΠΑ την έγκρισή της, 

για ένα φάρμακο που αποδείχτηκε επικίνδυνο. Κι αυτό παρατηρώντας ότι 
τα πειραματόζωα του εργαστηρίου δεν κοιμόταν όταν τους το χορηγούσαν 

Διδακτικό  Αγιογραφική 
θεμελίωση 

4.Πώς θ’ ακουσθή η 
φωνή του σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Σχόλιο-προβληματισμός για το πώς μπορεί να γίνει γνωστό και να 

επηρεάζει τα πλήθη, το καλό βιβλίο Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Φτηνό χιούμορ 
σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Σχόλια για τα καυστικά και ειρωνικά σχόλια τουριστών της Ελλάδας, σε 

έντυπα του εξωτερικού  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Πρόνοια της 
Νεότητος σ.225 

Σύλλογος 
«Ελληνικόν Φως» 
Εκ του Γραφείου 

Ανακοινώσεις  
«Προσκαλούνται αι κυρίαι και αι δεσποι-νίδες, αι οποίαι επι-θυμούν να 
βοηθήσουν και να συμπαραστα-θούν εις το έργον Πρόνοιαν της Νεότη-

τος, όπως απευθυν-θούν εις τα γραφεία του Συλλόγου Ελληνικόν Φως...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

7.Εξέλιξις της 
κοινωνικής ζωής του 

παιδιού  
σ.227-229 

Αρ. Α. Ασπιώτης  Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Α΄ Κατά την βρεφικήν κα νηπιακήν ηλικίαν και Β΄ Κατά την σχολικήν 
ηλικίαν  Ψυχο-παιδαγωγικό  --- 

8.Ο Γύρος 
(Γαλλικός τραγουδι-
στός συρτός χορός)  

σ.229 

Paul Fort 
“Ballades 

Francaises” 
Απόδοση: Ε.Α. 

Ποίηση  Η παγκόσμια ειρήνη και η  θέληση των ανθρώπων για συναδέλφωση  Διδακτικό – Αλληγορικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(αγάπη και ειρήνη 
μεταξύ των λαών) 

9.Ο Ιωσήφ 
Μομφερράτος και η 

Ένωσις της 
Επτανήσου σ.230-

232 

Λίνα Αγγελοπούλου  Μορφές  
Η ζωή, η δράση και η προσφορά του Ι.Μ. στην Ένωση της Επτανήσου με 

την Ελλάδα, δοσμένη κυρίως μέσα από μια σύντομη ιστορική 
ανασκόπηση των Ιονίων 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

1σκ: προσωπογραφία του Ι. 
Μομφεράτου  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(κυρίως στις αρχές 
και στο ήθος που 
υπηρετούσε ο Μ) 

10.Ο γάμος τους 
κινδύνεψε να χαλάση 

σ.233-236 

Μισέλ Λούτσι 
 

Διασκευή: 
Ευαγγελία Ι. Κοτζιά  

Λογοτεχνία – Διήγημα  

«Ένοχος είναι άραγε ο πατέρας ή η μητέρα όταν το παιδί τους έρ-χεται 
στον κόσμο ανά-πηρο; Απροσεξίες, κληρονομηκότης... αιτίες πάντα θα 

υπάρ-χουν. Δεν βοηθούν ό-μως παρά στο να ψυ-χραίνεται το ανδρό-γυνο 
και ν’ απομα-κρύνεται ο ένας απ’ τον άλλο. Ποιο έχει σημασία; Να βρεθή 
ο ένοχος ή να διασωθή η ενότης της οικογε-νείας και το μέλλον των άλλων 
παιδιών; Την απάντησι δίνει η ιστορία... την παρα-χώρησε ο Μ.Λ., απ’ τα 

περιστατικά του» 

Διδακτικό 
 

1σκ: μια γυναίκα αγκαλιάζει ένα 
παιδί   

--- 

11.Το κορίτσι της 
λίθινης εποχής 

σ.237-238 

Διασκευή: Αμαλία 
Α. Ρήκα  Διάφορα άρθρα  

«...η ιστορία ενός παι-διού που ενώ γεννήθη κε σε ένα λαό με πολι τισμό 
λιθίνης εποχής, κατώρθωσε να γεφυρώ ση χάσμα 5.000 ετών & να γίνη 

μια επιστή-μων του 20ου αιώνος» 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

12.Αληθινή και 
ψεύτικη τεμπελιά σ. 

239-243 

Claudie Bert 
Απόδοσις: Μ. 
Ζαχαριάδου  

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Τα αίτια της τεμπελιάς των παιδιών και της μη αποδοτικότητας τους στο 
σχολείο  

Ψυχο-παιδαγωγικό 
 

6φ: χαρακτηριστικοί τύποι: ο 
αιώνιος σκα-νταλιάρης, ο 
αεικίνητος, αυτός που τον 

απασχολεί κάτι, ο διαρκώς κου-

--- 
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ρασμένος, ο νωχελής, ο 

βαρυεστημένος  

13.Θησαυρός σ.243 Σούλα Γεωργίτσα  Ποίηση  Ο ουράνιος θησαυρός των μικρών καθημερινών, σχεδόν αφανών και 
ανεπαίσθητων, εκδηλώσεων αγάπης Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική 

θεμελίωση  

14.Η απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης και 
οι Ελληνίδες σ.244-

245 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου  

Διάφορα άρθρα – 
Επετειακά/ Ιστορικά  

Με αφορμή τον εορτασμό των 50 χρόνων από την απελευθέρωση της 
Θεσ/νίκης, αναφορά στη συμβολή των γυναικών της Μακεδονίας μέχρι 

την απελευθέρωση. Περιγραφή της απελευθέρωσης και μνεία των 
Ιδρυμάτων Κοινωνικής Πρόνοιας που υπήρχαν πριν και έγιναν ο πυρήνας 

της κοινωνικής δράσεως των γυναικών τα πρώτα χρόνια μετά την 
απελευθέρωση 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό – 
Διδακτικό  --- 

15.Μια Χριστιανή 
ανάμεσα στους 

πτωχούς  
σ.246-249 

Απόδοσις: Ιωάννα 
Καλκάνη  Μορφές  

Η ζωή και δράση της Κ. de Hueck. Ο σκληρός και πρωτότυπος δρόμος 
που ακολούθησε θέλοντας να βάλει σε εφαρμογή στη ζωή της τον 

Ευαγγελικό λόγο του Θεού 

Διδακτικό – Κοινωνική πρόνοια – 
Επιμορφωτικό  

2φ:«Κατερίνα de Hueck: Το 
κεφάλι ψηλά στον ουρανό, αλλά 

τα πόδια στη γη!...»/ «Στο 
παρεκκλήσιο του Combermere» 

«ο ζητιάνος που 
χτυπά την πόρτα 
είναι ο Χριστός» 
‘Ο Κύριος είπε: 

«Αφήσατε τα 99 και 
πηγαίνετε να 

αναζητήσετε το 
χαμένο πρόβατο...»’ 

16. --- σ.249 L. Van. Beethoven Σκέψεις – 
Αποφθέγματα  Η γνωριμία του Θεού μέσα από τη φύση  Διδακτικό  

1φ: τμήμα ενός δάσους 
Αγιογραφική 
θεμελίωση 

17.Ο Silvio Pellico 
και το κωφάλαλο 

παιδί  
σ.250-251 

Βασ. Ν. Λαζανάς  

Λογοτεχνία – 
Αποσπάσματα 

βιβλίων – Απόσπασμα 
από τις ‘Φυλακές’ του 

S.P.  

Λίγα λόγια για τη ζωή του σ και απόσπασμα από έργο του ‘Φυλακές’ που 
μιλάει για τη γνωριμία και τη φιλία που ανέπτυξε, τα χρόνια που ήταν στη 

φυλακή, μ’ ένα κωφάλαλο, ορφανό κι εγκαταλελειμμένο παιδί και το 
μάθημα ευτυχίας που του χάρισε   

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

18.Ένα μεγάλο 
μυστικό  
σ.251 

Διασκευή: Στέλλα 
Α. Μερκούρη  Λογοτεχνία  

Πως ένας νέος με μόρ φωση & ικανότητες αναγκάστηκε να γίνει 
μπακάλης & προκει-μένου να ξεπεράσει τη μιζέρια του & την έλ-λειψη 

ικανοποίησης από τη δουλειά του άρχισε να ασχολείται με τη μουσική & 
να οργανώνει τις ελεύθε-ρες ώρες των παιδιών του χωριού του, προ-

σφέροντας κοινωνικό έργο και σώζοντάς τα από την αλητεία 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

19.Σκέψεις για τα 
προβλήματα της 
εποχής σ.252 

Ελένη Ι. Πετρίδη  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή την αυτοκτονία μιας γνωστής ηθοποιού (μάλλον της Μαίρλυν 
Μονρόε) σκέψεις και σχόλιο για την διαπαιδαγώγηση που προσφέρουμε 

στα παιδιά μας και τα ισχυρά ή ανύπαρκτα πνευματικά και ηθικά 
ερείσματά της 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

20.Ο ένας ποτέ χωρίς 
τον άλλο  

σ.253 
Genevieve Taisue 

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο – Μεταξύ 

μας 

Η εξαφάνιση του 9χρο νου Αλέκου από την ισχυρή & ζωηρή προ-
σωπικότητα του 11 χρονου αδελφού του. Τρόποι με τους οποί-ους οι 
γονείς μπορούν να βοηθήσουν & να συντελέσουν στην ανάπτυξή του  

Παιδαγωγικό  Αγιογραφική 
θεμελίωση  

21.Ήταν ένα χλωμό 
αγοράκι... σ.254-256 

Διασκευή εκ του 
Γαλλικού: Κατερίνα 

Περίδη  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία & η αυτοθυ σία του μικρού Σωτή-ρη, που λόγω της φτώ χειας οι 
γονείς του τον παραμελούσαν κι αυ-τός είχε αναλάβει τη φροντίδα του 

σπιτιού και των αδελφών του 

Διδακτικό  
1φ: ένας χαμογελαστός πιτσιρίκος 
με παντελόνι με τιράντες και τα 

χέρια στις τσέπες  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

22.Διαβάζοντας σ.256 Μ.Κ. και Η.Σ. Διαβάζοντας – Το 
Βιβλίο  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Τόπος με ιστορία  
σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Με αφορμή τις προσ-φατες επετείους (50ε-τηρίς 
Βαλκανικών πο-λέμων & απελευθέρω-ση Θεσ/νίκης, 

40 χρ. από τη Μικρασιατική καταστροφή, 28η Ο-
κτωβρίου) σχόλιο για την πλούσια ιστορική 

κληρονομιά, τις ευθύνες & τα αισθή-ματα που 
δημιουργεί στους απογόνους 

Επετειακό – Ιστορικό – 
Πατριωτικό  --- 

2.Χαμένα παιδιά  
σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Έρευνα του Marie Claire ‘στην πλαζ των χαμένων 
παιδιών’ και συμπεράσματα για την Ελληνική 

κοινωνία  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Η νέα κοπέλλα του 
1963  
σ.257 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Μεταφορά & σχολια-σμός άρθρου ενός περιοδικού 
μόδας, σχετικά με το προφίλ της νέα του 1963  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Τ δώρα σ.257-258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Τα δώρα του ζεύγους Johnson στους αρχηγούς των 
κρατών που επισκέφτηκαν και σχόλιο για τα δώρα 

που προσφέρουμε 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Για τις μητέρες  
σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Πρόταση για την κατά γραφή περιστατικών απ τη ζωή 
των παιδιών & σκέψεις των μητέ-ρων ως μια προσπά-

θεια αντίστασης στη λήθη, μαζί με τα άλ-μπουμ 
φωτογραφιών 

Παιδαγωγικό;  --- 

6.Μια γιαγιά γράφει 
στην εγγονή της σ.258 --- Διάφορα άρθρα  

Μια γιαγιά συμβουλεύει την εγγονή της με επαίνους 
και παραινέσεις και υπογραμμίζοντάς της τα δώρα του 

Θεού στη ζωή της. Την καλλιεργεί πνευματικά με 
τρόπο απαλό  

Παιδαγωγικό  
 

2φ: δύο χέρια που γράφουν κι 
ένα κοριτσάκι που διαβάζει 
μπροστά σ’ ένα παράθυρο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(φιλότιμο για την αγάπη των 

ανθρώπων και του Θεού, 
ευχαριστία για τα δώρα Του) 

7.Οι Βυζαντινές 
σπουδές για την Αγία 

Σοφία  
σ.259-261 

Bernard Palaiseau  Πνευματική 
κληρονομιά  

Το Βυζαντινό Ινστιτού-το Αμερικής & η παρι σινή 
βιβλιοθήκη του στο Παρίσι. Η ειδική άδεια από τον 
Κεμάλ να αποκαλύψει τα ψη φιδωτά της Αγ. Σοφίας 
το 1930 & τα αποτελέ σματα των εργασιών αυτών. 

Περιγραφή του εσωτ. της Αγ. Σοφίας 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

3φ: δύο ψηφιδωτά από το 
εσωτερικό: η Πλατυ-τέρα και η 
Αυτοκράτει-ρα Ζωή και «μία 

άποψις των εργασιών του εσωτε-
ρικού της Αγ. Σοφιάς» 

--- 

8.Μητέρα σ.261 Σιε-Πινγκ-Σιν Σύγχρονη 
ποιήτρια   Ποίηση  Εγκώμιο στο καταφύγιο της ζωής, τη μάνα  Διδακτικό  --- 

9.Τι αξίζει το χρήμα; 
σ.262-263 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου Διάφορα άρθρα  Το χρήμα και ο ρόλος που παίζει ή που πρέπει να 

παίζει στη ζωή μας 
Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

10.Σεις αξίζετε 
περισσότερο από τα 
πουλιά σ.264-265 

Ελεύθερη απόδοση από 
το γερμανικό: Χάρη 

Σωτηρίου  

Διάφορα άρθρα – 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η σκηνή ενός ετοιμοθάνατου πατέρα που τον κλαίνε η 
γυναίκα του και τα 7 παιδιά του. Κι ενώ είναι όλοι 

λυπημένοι κι απελπισμένοι στο παράθυρο ένα 
πουλάκι τσιμπάει από ένα ξεροκόμματο και πριν 
ξεψυχήσει τους λέει να έχουν εμπιστοσύνη στην 

Πρόνοια του Θεού  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

 
1φ: ψηφιδωτό δύο πουλάκια που 
πίνουν νερό από μια μαρμάρινη 

στέρνα  

«Εμβλέψατε εις τα πε-τεινά του 
ουρανού ότι ου σπείρουσιν ουδέ 
θερίζουσι... και ο Πα-τήρ υμών ο 
ουράνιος τρέφει αυτά. Ουχ υ-μείς 

μάλλον διαφέρετε αυτών;» 
«Ιδέστε τα πετεινά τ’ ουρανού. Δε 
σπέρ-νουν, μήτε θερίζουν, μήτε 
μαζεύουν σε α-ποθήκες, και ο 

ουρά-νιος πατέρας σας τα θρέφει. 
Δεν αξίζετε σεις περισσότερο απ’ 

αυτά;» 
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11.Φθινόπωρο σ.265 
Rainer Maria Rilke 
Μετάφραση: Άρης 

Δικταίου 
Ποίηση  Η πτώση των φύλλων, οι πτώσεις των ανθρώπων και το 

χέρι του Θεού  
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: η αγάπη 
του Θεού που όλα τα συγχωρεί 

και μακροθυμεί στις πτώσεις μας 
12.Το «Άσυλο του 

Παιδιού» 
Θεσσαλονίκης σ.266-

267 

Ρούλα Παπαδημητρίου  Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η ιστορία της ίδρυσης και της κοινωνικής προσφοράς 
του Ασύλου στη μητέρα και στην κοινωνία της 

Θεσσαλονίκης  

Κοινωνική πρόνοια  
1φ: από το εσωτερικό του Ασύλου 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
προσφορά στο συνάνθρωπο 

13.Ένας σύζυγος πάρα 
πολύ θυμωμένος! 

σ.268-271 

Catherine Claude  
Απόδοσις: Άννα Ράπτη 

Προβλήματα 
συγχρόνου 
οικογενείας  

Ένας θυμωμένος σύζυ γος επειδή η γυναίκα του 
ξέχασε να πάει στο καθαριστήριο το κοστούμι του, 

αλλάζει εντελώς διάθεση & τρό πο που βλέπει τα πρά 
γματα όταν επιστρέφει σπίτι του & βλέπει τον αγώνα 
της με τα παι-διά, την κούραση, την υπομονή της & 

προπα ντός την αγάπη της 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένας άντρας που οδηγεί  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(θυμός, αγάπη) 

14.Τι μέρα ετούτη  
σ.271 

Δ. Νταουσάνης (Απ’ την 
ανέκδοτη συλλογή 
Διάφανη Μουσική ) 

Ποίηση  Η διάχυτη παρουσία της Αγάπης του Χρι-στού στη 
φύση & η α-νικανότητα του ανθρώ που να τη νιώσει 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Κάτι για να 
γελάσετε και να 

σκεφθήτε – Μιλάνε τα 
παιδιά/ Μιλάνε οι 

γονείς  
σ.272-243 (σαλόνι) 

Απόδοση εκ του 
Γαλλικού: Άννα Ράπτη  

Γύρω στο παιδί και το 
έφηβο  

Τα ρητορικά τεχνάσματα της παιδικής διαλέκτου και 
ο αντίστοιχος γονεϊκός κώδικας  

Παιδαγωγικού προβληματισμού  
 

1φ: ένα κοριτσάκι με τη νυχτικιά 
του ανακαθισμένο στο κρεβάτι 

του  

--- 

16.Το να δίδη κανείς 
αλλά και να δέχεται 

είναι τέχνη  
σ.274-275 

R. Wylie 
Απόδοσις: Α. Ευθυμίου Διάφορα άρθρα  Παραδείγματα προσφοράς και αποδοχής δώρων και 

σχολιασμός θετικός ή αρνητικός  

Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: μια κύρια υποδέχεται στην 
εξώπορτα του σπιτιού της μια 

άλλη  

‘ιλαροί δόται’ 
 

Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Τα χέρια του 
παιδιού Α΄ 
σ.276-280 

Απόδοση από το 
γαλλικό: Κατερίνα 

Περίδη  
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η κρίση ενός ζευγαρι-ού λόγω της ανωριμό-τητας & 
της αυταρέ-σκειας της συζύγου & της επιμονής της να 

αλλάξει ο άντρας της δουλειά, επειδή μένει  μόνη 
συχνά  

Διδακτικό  
 

1σκ ολοσέλιδο: ένα ζευγάρι πίνει 
καφέ σ’ ένα ακριβό καφέ και 

γύρω υπάρχουν γεμάτα τραπέζια 
με κόσμο 

--- 

18.Πατέρας και γυιος  
σ.280 Γ. Δ. Καχριμάνης  Ποίηση  

Οι διαφορετικές επι-θυμίες & οπτικές της ζωής μεταξύ 
των δύο γενεών, που καλύπτο-νται & ξεπερνιούνται 

μόνο από την αγάπη που τους συνδέει 
Διδακτικό  --- 

19.Ένας ενδιαφέρων 
συγγραφεύς  
O. Henry  
σ.281-282 

Απόδοσις:  
Μ. Λ. Παπαθανασίου  Μορφές  Λίγα λόγια για τη ζωή και τον τρόπο δουλειάς του σ. κι 

ένα μικρό απόσπασμα από το έργο του  Επιμορφωτικό  --- 

20.Προς σκέψιν  
σ.282 P. E. Spaak Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Η επιείκεια και η αδιαφορία  Πνευματικού  προβληματισμού  --- 

21.Προς σκέψιν  
σ.282 Benjamin Franklin  Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Η καταστρεπτική δύναμη της τεμπελιάς  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Προς σκέψιν  
σ.282 Massras  Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Καλλιέργεια των ταλάντων  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Προς σκέψιν  
σ.282 Pauchet  Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Τα ιδανικά και η διαρκής νεότητα  Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 
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24.Η συνείδησις 
οδηγός, τύραννος ή 

άγνωστος; σ.283-284 
Selma Fraiberg  Γύρω στο παιδί και 

τον έφηβο  

Η καλλιέργεια υγιούς συνείδησης στα παιδιά και οι 
συνέπειες των παρεκτροπών προς την αυστηρότητα ή 

προς την επιείκεια, μέσα από δύο παραδείγματα 
παιδικών αντιδράσεων  

Παιδαγωγικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  

 
1σκ: μια καρικατούρα 

θυμωμένου ανθρώπου, με καπέλο 
και πιστόλια στα δυο χέρια  

--- 

25.Ένας άθεος πέρασε 
σ.285-287 

Bud Collyer Ηθοποιός – 
Παραγωγός της 
Τηλεοράσεως  

Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η παρουσία ενός άθεου φοιτητή στις συνάξεις της 
Πρεσβυτεριανής εκκλησίας του Μπροντγουαίη στη 
Ν.Υ. κοντά στο πανεπιστήμιο της Κολούμπια, και η 
αναστάτωση και οι  πνευματικές αναζητήσεις που 

προκάλεσε 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής   

26.Τι γίνεται στο 
εξωτερικό: Τα παιδιά 

βοηθούν τους 
ηλικιωμένους σ.288 

--- 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια – 
Ανταποκρίσεις από το 

εξωτερικό  

Η δράση της αθλητικής ομάδας της Kassel, κατά τη 
διάρκεια του χειμώνα, που δεν αθλούνται 

Κοινωνική πρόνοια - Διδακτικό 
4φ: από τις δραστηριότητες των 
παιδιών για την ανακούφιση των 

άπορων/φτωχών γερόντων 

Αγιογραφική θεμελίωση  
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1.Απάντησις στο 
σάλπισμα σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η επισφαλής ειρήνη των ημερών (μετά την 
κρίση στην Κούβα) και το ζητούμενο της 

ειρήνης που προσφέρει ο Χριστός  
Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.«Θέαμα και νεότης»  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Συμμετοχή του ΚτΕ στην εβδομάδα που 
οργανώνουν η Ανωτά-τη Συνομοσπονδία 

Συλλόγων Γονέων Μα-θητών Ελλάδος, η Ο-
μοσπονδία Λειτουρ-γών Μέσης Εκπαίδευ-
σης, ο Σύλλογος Γονέ-ων Ιδιωτικών Σχολεί-
ων, η Εθνική Οργάνω-σις Πολυτέκνων, με 
σκοπό τη δημιουργία κλίματος και κοινής 

γνώμης για την εξυγίανσι του κιν/φου 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

3.Άννα Ελεανόρ 
Ρουσβέλτ σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο θάνατος της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ & η 
δυνατή & λαμπρή προσωπι-κότητα της, 

παράδειγμα για το γυναικείο φύλο 
Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

4.Το γεύμα μπορούσε να 
λείπη  
σ.290 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την αθώωση της μητέρας που 
έκανε ευθανασία στο παραμορφωμένο από 

τη θαλιδομίδη βρέφος της και στους 
πανηγυρισμούς που ακολούθησαν 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.«Η υιοθεσία ως 
κοινωνικός θεσμός»  

σ.290 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Παρουσίαση της μελέτης-εργασίας του Ι. 
Μαστρογιάννη πάνω στη σύγχρονη 

προσέγγιση του θέματος της υιοθεσίας 
Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια  --- 

6.Τα ωραία πράγματα 
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την επιδειξιμανία των γονιών για 
τα πλούτη κι όχι φροντίδα για τη σωστή 

αγωγή ων παιδιών   

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

7.«Έκθεσις 
Χριστουγεννιάτικων 
δώρων» «Τα απρο-

στάτευτα κορίτσια σας 
περιμένουμε»  

σ.290 

--- Ανακοινώσεις  
Η Έκθεση Δώρων στην αίθουσα του «Αποστό-
λου Παύλου», για την ίδρυση της «Στέγης του 

απροστάτευτου κοριτσιού» 
Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια   Αγιογραφική θεμελίωση  

8.Το λαμπρό αστέρι της 
άγιας νύχτας  
σ.291-293 

Βιβή Παπαδημητρίου  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η Μ θυμάται τη γιαγιά της, που πέθανε, και 
το παραμύθι που της έλεγε και τη βλέπει 

στον ύπνο της να της μιλά και να της εξηγεί 
όσα δεν της είχε εξηγήσει ποτέ με το 

παραμύθι 

Διδακτικό – Εορταστικό  
 

2σκ: ένα αστέρι με ακτίνες και τρις φιγούρες 
αράβων σε καμήλες 

Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Έκκλησις για τα 
Χριστουγεννιάτικα 
παιγνίδια σ.293 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως»  

Η Πρόνοια της 
Νεότητος 

Ανακοινώσεις  
Προτροπή στις μητέρες να φέρουν τα παιδιά 

τους παιχνίδια, παλιά ή καινούργια, στα 
παιδάκια των νοσοκομείων  

Ενημερωτικό – Κοινωνική πρόνοια – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

10.«Τι σοι 
προσενέγκωμεν 
Χριστέ...» σ.293 

Άντα Καραμάλη  Ποίηση  Τι να προσφέρουμε στο Λυτρωτή στη φάτνη; 

Πνευματικής οικοδομής  
1φ:«παιδιά προσεύχο-νται γονατισμένα στη σπηλιά 

της Βηθλεέμ, στη θέσι όπου, σύμφωνα με την 
παράδοσι, γεννήθηκε ο Χριστός » 

«Τι σοι προσενέγκωμεν 
Χριστέ, ότι ώφθης επί γης 

άνθρωπος δι’ ημάς;» 

11.Παιδιά, παίζομε! 
σ.294-295 & 319 Χαρά  

Κάτι για τους 
μικρούς μας φίλους 
– Γύρω στο παιδί και 

Χριστουγεννιάτικες κατασκευές και 
καθοδήγηση των παιδιών, ώστε να 

ευαισθητοποιηθούν για τα άρρωστα παιδιά 

Οδηγίες κατασκευής και Παιδαγωγικό 
 

Σκίτσα με παιδάκια που παίζουν και τα στάδια της 
Αγιογραφική θεμελίωση  
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τον έφηβο  των νοσοκομείων και να τα επισκεφθούν   κατασκευής των στολιδιών   

12.Εγερτήριο 
Χριστουγέννων σ.296 

Gilbert Cesbron  
Απόδοσις: Ε. 

Καρδαρά  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η παρουσία του Χριστού, της Παναγίας και 
του Ιωσήφ στα πρόσωπα των συνανθρώπων 

μας σήμερα, η διαρκής βίωση των 
Χριστουγέννων και οι ευθύνες που 
απορρέουν για τους χριστιανούς  

Πνευματικού προβληματισμού και οικοδομής – 
Εορταστικό  

 
1σκ: λεπτομέρεια από την εικόνα της γέννησης, 
δυτικής τεχνοτροπίας: η Παναγία πάνω από το 
βρέφος και στην άκρη το κεφάλι μιας αγελάδας 

Αγιογραφική θεμελίωση  

13.Μια κατασκήνωση 
στο Twannberg της 

Ελβετίας σ.297 
Κική Παπαβασιλείου  Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική Πρόνοια 

Σκέψεις για τον πόνο και τον σταυρό της 
μάνας που έχει ένα ‘ηλίθιο’ παιδί, με 
αφορμή τη διαμονή 22 ημερών σε μια 
κατασκήνωση ‘ανωμάλων παιδιών’ στην 

Ελβετία 

Πνευματικού και Κοινωνικού προβληματισμού  
 

1φ: ένα παιδικό προσωπάκι μας κοιτάει μέσα από 
ένα μικρό άνοιγμα 

‘...ό,τι ο ψαλμωδός το 
θεωρούσε ευλογία, εμείς οι 
χριστιανοί του αιώνος μας, 

το θεωρούμε σταυρό’ 

14.Ο πρώτος 
Χριστιανικός 

ραδιοφωνικός σταθμός 
στην Ευρώπη  
(Το σιδηρούν 

παραπέτασμα μπορεί 
τώρα να παραβιαστή) 

σ.298-299 

Π.Χ. Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία της ‘Παγκόσμιας Ραδιοφωνίας’ από 
την ίδρυσή της στο Μόντε Κάρλο, τη 
λειτουργία της στο Μαρόκο μέχρι τη 

μετεγκατάσταση, τη μετονομασία και την 
επαναλειτουργία της στο Μονακό  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  --- 

15.Η αλήθεια γύρω από 
τον Άγιο Βασίλη σ.299-

300 

Ελευθέρα απόδοσις: 
Καίτη Κομίνη 

Γύρω στο παιδί και 
τον έφηβο  

Η διαχείριση του ερωτήματος αν υπάρχει 
άγιος Βασίλης 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1σκ: ένα κοριτσάκι κρατάει ένα μολύβι και 
σκέφτεται  

Αγιογραφική θεμελίωση  

16.Απ’ τη μεγάλη 
κληρονομιά σ.301-302 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο για την κοινωνική απήχηση και 
επιτυχία που είχε η ταινία του Κακογιάννη 

‘Ηλέκτρα’ 

Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού – 
Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό   --- 

17.Η χαρά θέλει τέχνη. 
Δεν ξέρου-με να 

χαρούμε από συνήθεια  
σ.302 

Λουκία Ευθυμίου  
Διάφορα 

άρθρα – Οι 
στοχασμοί μου  

Η κατάκτηση και η διατήρηση της χαράς και 
της ευτυχίας Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

18.Το τραγούδι που 
ακούγεται σ’ όλο τον 

κόσμο  
σ.303-304 

--- 
Εορταστικά – 

Επετειακά – Διάφορα 
άρθρα  

Η ιστορία του Χριστουγεννιάτικου 
τραγουδιού «Άγια Νύχτα» 

Επιμορφωτικό – Εορταστικό  
3φ:«Το άγαλμα Ήσυχη Νύχτα, στην εκκλησία του 

Όμπερντορφ. Ο π. Jseph Mohr ποιητής και ο Franz 
Gruber συνθέτης»/ «Στη θέσι ό-που βρισκόταν 
άλλοτε η εκκλησία του Αγ. Νικο-λάου, σήμερα 
υπάρχει το παρεκκλήσι Άγια Νύ-χτα, όπου τα 
παιδιά... ψάλλουν τον ύμνο...»/ «Ψηλά από το 
κωδωνο-στάσιο της μητροπόλεως του Hallein, 

ακούγεται το αθάνατο χριστουγεν-νιάτικο τραγούδι, 
του F.X.Gruber, που ήταν και οργανοπαίκτης...» 

--- 

19.Τα περιστέρια της 
Ίμας  
σ.304 

Ν.Μ. Διάφορα άρθρα  

Τα περιστέρια της ει-ρήνης που έφυγαν απ’ 
την κοιλάδα της Γαλή νης όταν ήρθαν οι αν-
θρωποι με τις πολεμο-χαρείς διαθέσεις τους. 

Τώρα πια κατεβαίνουν πότε-πότε από το 
βράχο της Ίμας για να ‘δροσίζουν’ λίγο τη 

ζωή των ανθρώπων  

Αλληγορικό – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(επιδίωξη της ειρήνης και 
φυγάδευσή της λόγω της 

ταραχής, της έχθρας και του 
πολέμου των ανθρώπων)  

20.Λεύκωμα «Πρόνοιας Από τα πρακτικά της Κοινωνικά θέματα – Ανακοινώσεις-Αποφάσεις που ελήφθησαν Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  
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της Νεότητος» σ.305 Συνεδριάσεως της 

16ης Οκτωβρίου 1962 
Σύλλογος Ελληνικόν 

Φως 

Κοινωνική Πρόνοια  κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ε.Φ. (ενίσχυση οικονομική αλλά 
και ηθική με σκοπό την 

βελτίωση του πνευματικού 
επιπέδου, τον σύνδεσμο 

αγάπης με το σύλλογο και 
την καλλιέργεια του 

χριστιανικού πνεύματος) 
21. ΜΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΗΣ 

σ.305 
Εθνική Υπηρεσία 

Αιμοδοσίας  Ανακοινώσεις  Αιμοδοσία  Κοινωνική πρόνοια  --- 

22.Τα χέρια του 
παιδιούΒ΄ 
σ.306-310 

Απόδοση από το 
γαλλικό: Κατερίνα 

Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ο χωρισμός, η επίδρασή του στο παιδί και η 
απόφασή τους να ξανασμίξουν  

Διδακτικό  
1σκ ολοσέλιδο: ένα ζευγάρι πίνει καφέ σ’ ένα 

ακριβό καφέ και γύρω υπάρχουν γεμάτα τραπέζια 
με κόσμο 

Αγιογραφική θεμελίωση 

23.«Υπήρχε δωμάτιο στο 
πανδοχείο» 

Μια πραγματική 
ιστορία...  

σ.311-313 

Pauline Coleman 
Innis  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός παρα-μελημένου, μέχρι θα-
νάτου, βρέφους, που βρήκε στέγη & στοργή 

σε μια οικογένεια και κατάφερε να ζήσει, ενώ 
η μητέρα του το εγκατέλειψε.  

Διδακτικό – Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Χριστουγεν-νιάτικη 
Χειροτεχνία σ.313 ΑΝΤΑ  Κατασκευές  Κατασκευή Χριστ. Δέντρου, μάγων και 

γαϊδουριού  

Οδηγίες κατασκευής  
1φ: το έργο στην τελική του μορφή  

1σκ: οδηγίες 
Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Από την 
καλλιτεχνική μας κίνησι 

σ.314-316 

Ελένη Αλ. 
Αναστασιάδου  

Καλλιτεχνική κίνηση 
– Εικαστικά και 

Θέατρο  

Έκθεση Λ. Παπαδόπουλου, Έκθεση 
Βελγικής ταπετσαρίας και Εταιρεία 

Χριστιανικού Θεάτρου 

Ενημερωτικό  
 

2φ: πίνακες ζωγραφικής  
--- 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.316 
Λ.Φ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας 

Αναγνώστρια εκφράζει τα παράπονά της για 
τις πικρίες και τις ενοχές που τη γεμίζει η 

μητέρα της, ζητώντας περισσότερη αγάπη απ’ 
την κόρη της 

Ποιμαντική ψυχολογία  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τιμή και σεβασμός στη 

μητέρα, ανεκτικότητα στα 
παράπονά τους και έλλειψη 

εκτροφής ενοχών) 

27.Έργα που παίζονται 
σ.317-319 Α.Δ.  

Κινηματογράφος και 
ζωή – καλλιτεχνική 

κίνηση – 
κινηματογραφι-κές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών 
ταινιών  

Ενημερωτικό – Πνευματικού αι κοινωνικού 
προβληματισμού 

 
2φ: σκηνές από τις ταινίες   

 

28.Περιεχόμενα του 
τόμου 1962  
σ.319-320 

--- Περιεχόμενα  Περιεχόμενα  Ενημερωτικό  --- 
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1ο (95) Τεύχος – Ιανουάριος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Καλή χρονιά  

σ.1 --- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η σταθερότητα στην  πνευματική πορεία και στο χειρισμό των 
ευχάριστων και δυσάρεστων γεγονότων  Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Για έναν καλύτερο 
αυριανό κόσμο  

σ.1 
--- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή το Συνέ-δριο που θα γίνει τον Απρίλιο, προβληματι-
σμός για τα δικαιώμα-τα του παιδιού 

«Συνέδριον... που ορ-γανώνουν δύο μεγά-λες παγκόσμιες καθο-
λικές οργανώσεις, το Διεθνές Καθολικόν Γραφείον δια την Παιδικήν 
Ηλικίαν και το Διεθνές Γραφείον δια την Καθολικήν Εκπαίδευσιν, 
με θέμα «Τα δικαιώματα του παιδιού και η άσκη-σις των εις τον 

σημε-ρινόν κόσμον»... θα συνέλθη στη Βηρυττό, σταυροδρόμι τριών 
ηπείρων...» 

Πνευματικού προβληματισμού 
– Ενημερωτικό  --- 

3.Ένας απολογισμός σ.1-2 --- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η Έκθεσις Πεπραγμένων του έτους 1961 της ‘Ελληνικής Εταιρίας 
Προστασίας Αναπήρων Παίδων’ 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Ημερολόγιον 1963  
σ.2 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το ημερολόγιο του Συλλόγου ‘Ο Απόστολος Παύλος’ που είναι 
αφιερωμένο ‘στα παιδιά της Ελλάδος, τα παιδιά των ονείρων και 

των ελπίδων μας’ – Η καθημερινή πνευματική τροφή 
Ενημερωτικό – Διαφήμιση  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(καθημερινή πνευματική 

τροφοδοσία) 

5.Αληθινός εορτασμός  
σ.2 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή την δημοσιεύση ενός χριστουγεννιάτικου διηγήματος 
σ’ ένα ξένο περιοδικό, για ένα παιδί από χώρα του παραπετάματος, 

που πηγαίνει σε μια ελεύθερη χώρα για τα Χριστούγεννα, αλλά 
απογοητεύεται γιατί τελικά είναι χωρίς Χριστό, σκέψεις για τα δικά 

μας ά-Χριστα Χριστούγεννα και για τον αληθινό εορτασμό των 
Χριστουγέννων και το πραγματικό νόημα της γιορτής  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«εν φάτνη 
κατακλιθέντος» 

6. Ένας δίσκος με 
Χριστουγεννιάτικη μουσική 

σ.2-3 
--- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η κυκλοφορία του δίσκου της Columbia με χριστουγεννιάτικα 
τραγούδια της Ελ. Οι-κονομοπούλου σε στί-χους Μπολέτσι, Βερί-
τη, Ερμά και εκτέλεση από τη γυναικεία ερασιτεχνική χορωδία της 

‘Ευσεβείας’ 

Ενημερωτικό – Διαφήμιση – 
Εορταστικό  «Δόξα εν Υψίστοις Θεώ» 

7.Ευτυχώς υπάρχουν κι’ 
αυτοί  
σ.3 

--- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η προσφορά σεβα-στού ποσού από μια νεοδιοριζόμενη νέα για την 
περίθαλψη ενός απόρου παιδιού 

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

8.Κινηματογράφος και 
παιδί  
σ.3 

--- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Κανόνες για τη σωστή και υγιή σχέση του παιδιού με τον 
κινηματογράφο Παιδαγωγικό  --- 

9.Η σκέψις μας προς τους 
αρρώστους σ.3 Δ. Ακύλα  Κοινωνική πρόνοια  

Η μέριμνα μας για τους αρρώστους, φίλους, συγγενείς, γνωστούς, 
γείτονες, προς οποιονδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε κάτι για 

ανακούφιση 

Κοινωνική πρόνοια – 
Πνευματικού προβληματισμού  

*«... πρόκειται δια κάτι 
που αφορά τον ίδιον τον 
Κύριον «ησθένησα και 

επισκέψασθέ με» 
10.Η Βασιλεία του 

ανθρώπου – Κάτι σαν 
παραμύθι, σαν ζωή...  

σ.4-6 

Γ.Π. Λογοτεχνία  

Η προσπάθεια ενός ανθρώπου να κάνει τον κόσμο καλύτερο απ’ ότι 
τον έκανε ο Θεός, αφαιρώντας τον πόνο, τον κόπο, την αρρώστια, 
το θάνατο... μέχρι που στο τέλος κατάλαβε ότι δεν μπορεί να τα 

φέρει βόλτα. 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Χωρίς Τίτλο  
σ.6 Ελ. Παστ. Ποίηση  Ζωή χωρίς ελπίδα ισοδυναμεί με θάνατο  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.«Ο χρόνος που φεύγει» 
σ.7-8 Βιβή Παπαδημητρίου Διάφορα άρθρα  Η δυναμική (κι όχι στατική/ παθητική), στάση του ανθρώπου 

μπροστά στο χρόνο της ζωής του που του προσφέρεται.  

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής 

 
1φ: μια κοπέλα, με φόντο 

βουνά χιονισμένα, ανοίγει τα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
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χέρια της και παίρνει βαθειά 

ανάσα, χαμογελαστή 

13. «Νινία, σ’ αγαπώ!»  
σ.9-11 Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα 

Η ιστορία μιας χήρας μάνας που, προσκολλημένη στην αγάπη του 
γιού της, αρνείται να δεχτεί τη γυναίκα του, την οποία θεωρεί 

αντίπαλο κι εχθρό της, μέχρι που καταλαβαίνει το λάθος της και 
συμφιλιώνεται με την πραγματικότητα και τα παιδιά της 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Για μια γεμάτη κι 
ευτυχισμένη ζωή  

σ.11 
--- Διάφορα άρθρα – 

tips  Πρακτικές και πνευματικές συμβουλές για να ζούμε καλύτερα Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Περιμένοντας  
σ.12 Σ.Α.Μ. Διάφορα άρθρα 

Κατά τη διάρκεια καθυστέρησης μια πτήσης, ο σ. παρατηρεί τους 
γύρω του και πώς μια μάνα, χωρίς φωνές και φασαρία, κατάφερε 
να επιβληθεί στα δυο μικρά της και να σταματήσουν τον καυγά 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: μια νεαρή γυναίκα, με μια 
ταξιδιωτική τσάντα και φόντο 
ένα προσγειωμένο αεροπλάνο, 

περιμένει στα κάγκελα του 
αεροδρομίου 

--- 

16.Ο πατέρας δεν πίστευε 
στον «Άγιο Βασίλη»  

σ.13-15 
Μάννα Κατερίνα Κοινωνική πρόνοια  

Η αληθινή ιστορία ενός ορφανού, που μετά το θάνατο της μητέρας 
του, τα παιδιά της νονάς του, τον έκαναν δώρο στη μητέρα τους, 

ώστε να αποτρέψουν τον εγκλεισμό του σε ορφανοτροφείο 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

17.Ζήσε με ενθουσιασμό! 
σ.16-17 (σαλόνι) 

Από το “Credo” του 
Mac Arthur Απόδοσις 

Βενετία Δραγώνα 
Διάφορα άρθρα  Η νεότητα της ψυχής  

Πνευματικής οικοδομής  
 

5φ: με χαρούμενα πρόσωπα 
ανδρών και γυναικών όλων των 

ηλικιών 

--- 

18.Τα παιδιά μου αρχίζουν 
μια καινούργια ζωή  

σ.18-19   
Διασκευή Η.Χ. 

Λογοτεχνία – Από το 
ημερολόγιο μιας 

μητέρας 

Μια μητέρα μπροστά στο γάμο του παιδιού της. Συναισθήματα και 
συμβουλές   Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Από την δραστηριότητα 
της «Πρόνοιας» σ.19-20 --- 

Κοινωνική πρόνοια 
(«η Πρόνοια της 

Νεότητος») 

«... ευχαριστήρια γράμματα δασκάλων των χωριών μας εις τα οποία 
εστάλησαν δέματα για τα παιδιά...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Η Βασίλισσα Αμαλία 
Αναμνηστικά της στο 
ιστορικό μουσείο της 
Νεωτέρας Ελλάδος  

σ.21-22 

Μαρία Λαδά  Μορφές  
Σύντομη βιογραφία της Αμαλίας και της προσφοράς της στην 

Ελλάδα, με αφορμή την έκθεση αναμνηστικών της στο μουσείο 
Ν.Ε.   

Ιστορικό – Επιμορφωτικό  --- 

21.Διαβάζοντας σ.22 Φ.Θ. – Μ.Κ. – Η.Σ. Διαβάζοντας Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική Ενημερωτικό  --- 

22. Αυτός... Χμ!...  
σ.23 Η. Σταυροπούλου  

Διάφορα άρθρα  
 

(Έχω κάτι να σας 
πω) 

Η συκοφαντία και ο σχηματισμός γνώμης που στηρίζεται σε φήμες 
και όχι στην προσωπική γνωριμία και άποψη 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Κοινωνικού 

προβληματισμού  
 

1φ: 2 γυναίκες συζητούν με 
ύφος έντασης  

Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Δώρα φτιαγμένα από 
παιδικά χέρια  

σ.24 

Μαίρη Ροζάκη 
Διασκευή  Γύρω στο παιδί  Οδηγίες για φτιάχνουν τα παιδιά τα δώρα που θα προσφέρουν  

Παιδαγωγικό  
 
 

1φ: ένας πιτσιρίκος φτιάχνει 
κάτι 

--- 

24.Μια πέτρα με το χρώμα Διασκευή: Κατερίνα Λογοτεχνία – Η περιπέτεια μιας μητέρας που βρήκε ένα σμαραγδένιο δακτυλίδι Διδακτικό  --- 
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της ελπίδας σ.25-28 Περίδη Διήγημα   κι άρχισε να την παρακολουθεί και να την κυνηγά ένας νεαρός 

ζητώντας να το αγοράσει. Ήδη όμως απ’ την πρώτη αυτή 
συνάντηση, που την τάραξε πολύ, η Φλώρα άρχισε να εκτιμά το 

σπίτι της κι όλα όσα έχει 

 
1σκ: το πρόσωπο μιας γυναίκας 

με φόντο ένα πολυσύχναστο 
δρόμο 

25.Έργα που παίζονται 
σ.29-30 Α.Δ. 

Καλλιτεχνική 
κίνηση - 

Κινηματογράφος  
Παρουσίαση και κριτική κιν/κων ταινιών Ενημερωτικό  

3φ: με σκηνές από ταινίες --- 

26.Το «ακατάλληλο» θαύμα 
της Άννυ Σάλλιβαν σ.31-32 Α.Ρ. 

Γύρω στο παιδί – 
Κριτική 

κινηματογράφου  

Το φιλμ που παρουσιάζει τη ζωή και το πείσμα της Ά.Σ., δασκάλας 
της Έλεν Κέλλερ και που ενώ θα μπορούσε να δώσει τροφή και 

αφορμή για γόνιμο προβληματισμό σε γονείς και παιδιά, κρίθηκε 
όμως ακατάλληλο 

 
Παιδαγωγικό – Ενημερωτικό – 

Επιμορφωτικό 
 

1φ: 1 κορίτσι με ποδιά και ύφος 
διστακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 

27.John Dryden, ο 
μεγαλύτερος ποιητής της 

παλινορθώσεως σ.32 
Ε. Παπαθανασίου  Μορφές  Βιογραφία και εργογραφία του ποιητή και σύντομο ιστορικό 

πλαίσιο του 17ου αιώνα στην Αγγλία Επιμορφωτικό  --- 
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2ο (96) Τεύχος – Φεβρουάριος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Τόσο λίγοι άνθρωποι 

χαμογελούν! σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Η έλλειψη χαράς και χαμόγελου από το σύγχρονο άνθρωπο  Πνευματικού προβληματ. 

και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Έπειτα από τη 
συμφορά σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η ανάγκη εκδήλωσης αλληλεγγύης ακόμα και σε καιρούς που δεν 

προκύπτουν επιτατικές και επείγουσες ανάγκες καταστροφών  
Πνευματικού προβληματ. 

και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Φεβρουάριος: μήνας 
των parties  

σ.33 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Φροντίδα για τα παιδικά parties, ώστε να μην είναι χαμένες 

ευκαιρίες Παιδαγωγικό  --- 

4.Εταιρία Χριστιανικού 
Θεάτρου σ.33-34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η ίδρυση της Εταιρείας Χριστιανικού Θεάτρου και η 
προκατάληψη που αντιμετωπίζει από την Ελληνική κοινωνία. Ο 

ΚτΕ αρωγός στην προσπάθεια  

Κοινωνικού προβληματ. – 
Ενημερωτικό  --- 

5.Η πολιτεία και το 
χωριό σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η στάση ενός λεωφορείου για λίγα λεπτά σ’ ένα χωριό και η 
ανούσια και επιφανειακή συνάντηση των ταξιδιωτών με τους 

χωρικούς  

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6.Του Γάμου σ.34 Από τα δημοτικά μας 
τραγούδια – Εύβοιας Ποίηση  Ευχές στο ζευγάρι και στην κουμπάρα Λαϊκή παράδοση  --- 

7.Μπλαιζ Πασκάλ  
σ.35-36 Σάσα Ε. Μόσχου Μορφές  Βιογραφία του Μ.Π. και βασικές θέσεις της διδασκαλίας των 

ιανσενιστών 
Βιογραφία – 

Επιμορφωτικό  
«Θεού του Αβραάμ, του Ισαάκ και 

του Ιακώβ» 
8.Από τις «σκέψεις» του 

Πασκάλ για την 
διασκέδαση και τη 

φυγή σ.36-37  

Μετάφρασις: Μαρία 
Ζαχαριάδου Λογοτεχνία  

Απόσπασμα από τις ‘Σκέψεις’ του Πασκάλ, σχετικά με το βαθύτερο 
σκοπό της διασκέδασης και της φυγής από την καθημερινότητα, 

που επιζητούν οι άνθρωποι 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Παρασκευή Θ. 
Βασιλοπούλου Μια 
σύγχρονη κοινωνική 

εργάτις  
σ.38-40 

Σταματία Δ. 
Μαστρογιαννοπούλου Μορφές  Βιογραφία και καταγραφή των αρετών της συγχωρεμένης 

Βιογραφία – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  

 
1φ: της Π.Μ. 

«μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί 
η δεξιά σου»-«φάρμακο 

αθανασίας»-«Ο βλέπων εν τω 
κρυπτώ»«Ο ετάζων καρδίας και 

νεφρούς»«Ο και μόνος αρμόδιος να 
γίνη μισθαποδότης» 

«άνηθον και το κύμινον» 
10.Η γυναίκα στον 

χώρο του πνεύματος 
σ.41-42 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυρο-πούλου Διάφορα άρθρα  

Σύντομη ιστορική επισκόπηση της πορείας των γυναικών στην 
ανώτατη εκπαίδευση και στις επιστήμες ανά τους αιώνες, 

ξεκινώντας από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους 

Επιμορφωτικό – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού   
--- 

11.Μια πέτρα με το 
χρώμα της ελπίδας 

σ.43-46 

Διασκευή: Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα   

Η Φλ. δέχεται εκβιαστικό τηλεφώνημα από τον άγνωστο νεαρό, ο 
οποίος έχει απαγάγει το μικρό γιο της και ζητάει για αντάλλαγμα 
το σμαραγδένιο δαχτυλίδι. Αναγκάζεται να τα πει όλα στον άντρα 

της και σταδιακά καταλαβαίνει πόσο αγαπιούνται και πόσο 
σημαντικοί είναι όλοι στη ζωή της  

Διδακτικό – Ψυχαγωγικό  
 

1σκ: το πρόσωπο μιας 
γυναίκας με φόντο ένα 
πολυσύχναστο δρόμο 

--- 

12.Πώς γίνεται 
πιστευτή η θρησκεία 
στα παιδιά σ.46-47 

Απόδοση: Καίτη 
Αυγουστίνου 

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Πραγμάτευση του θέματος της μετάδοσης της πίστης στα παιδιά 
και της επίλυσης των αποριών τους σχετικά με το Θεό, τη ζωή, τη 

φύση, τον άνθρωπο  
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση (άφετε τα 

παιδία έρχεσθε προς με...) 

13.Τι ζητούν οι 
γυναίκες από τους 

άνδρες που 
παντρεύονται σ.48-49 

(σαλόνι)  

Dr. David Mace 
Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

«Μια πολύ γνωστή βελγική οργάνωση που ασχολείται με τα 
οικογενειακά θέματα, ασχολήθηκε τελευταίως με το να 

ανακαλύψη τι αποζητούν οι γυναίκες από τους άντρες που 
παντρεύονται. Τα πορίσματά της τα ενέκριναν και τα 

παραδέχτηκαν και οι γυναίκες των άλλων κρατών... ας κοιτάξωμε 
κι εμείς τις 7 βασικές αρετές που πρέπει να έχουν οι άνδρες...» 

Κοιν. και πν. προβλημ.  
3φ: δύο ζευγάρια κι ένας 

γέροντας που τον 
περιποιείται μια 

νοσοκόμα 

Αγιογραφική θεμελίωση: αρετές 
απαραίτητες για την καλή συμβίωση 
των συζύγων και τη στήριξη γερών 

οικογενειακών θεμελίων 

14.Ουέστ σάιντ στόρυ Λ.Κ.Φιλικός  Διάφορα άρθρα Περιγραφή της υπόθεσης της ταινίας και ανάλυση των μηνυμάτων Κοιν. προβληματισμού – --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.50-52 – Κιν/φος και 

ζωή  
της  Διδακτικό  

1φ: σκηνή από την ταινία 

15.«Μπιλλ» (Zona Gale, 
1874-1938) σ.52-53 

Μετάφραση από το 
αγγλικό: Μαρίνα 

Δημάτου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Οι φροντίδες ενός νεαρού πατέρα, που πρόσφατα είχε χάσει τη 
γυναίκα του, αρχικά να μεγαλώσει μόνος του το παιδί του και στη 
συνέχεια να βρει κατάλληλη οικογένεια για να δώσει την 6χρόνη 
κόρη του για υιοθεσία, μια και ο ίδιος είχε διαγνωσθεί με ανίατη 

ασθένεια και του έδιναν 6 μήνες ζωή 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια οικογένεια με 
φόντο βουνά κι ένα σπίτι  

--- 

16.Ο θάνατος του 
εμποράκου σ.54 Η.Σ. Από το θέατρο  

Εν συντομία η υπόθεση του έργου και οι βασικοί άξονες του 
προβληματισμού του – θετικό σχόλιο για το ‘παίξιμο’ του 

πρωταγωνιστή κ. Λαζάνη και ερώτημα για το τι αξίζει πραγματικά 
στη ζωή  

Διδακτικό – Κοινωνικού 
και πν. προβληματισμού  
1φ: μια σκηνή από την 

παράσταση 

--- 

17.Παιδιά, παίζομαι! 
σ.55-57 Η Χαρά  

Κάτι για τους 
μικρούς μας 

φίλους  

Διάφορες ιδέες για παιχνίδια και κατασκευές των παιδιών και 
σκίτσα με παιχνίδια Ψυχαγωγικό  --- 

18.Από την πόρτα την 
κλειστή... σ.57 Ζ.Μ.Τ. Ποίηση  Η έλευση του Χριστού στην καρδιά την κλειστή, δίχως να γίνει 

κάτι, ξαφνικά, αλλά φέρνει τόση χαρά κι αγάπη Πνευματικής οικοδομής  
«Ούσης ουν οψίας, και των θυρών 
κεκλεισμένων, ήλθεν ο Ιησούς και 
έστη εις το μέσον αυτών» Ιω. Κ΄ 19 

19.Κάτι πιο πολύ από 
αντοχή  
σ.58-59 

Φρίντα Χρόνη Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η περιπέτεια ενός 40χρονου άντρα, που από παιδί ανήκε στην 
“Εκκλησία” των Μορ-μόνων, που κατάφερε με την πίστη του και 

τις προσευχές του, που θυμήθηκε από την παιδική του ηλικία, να 
διασχίσει ένα βουνό, μια νύχτα με χιονοθύελλα, και με πολύ 

χαμηλή θερμοκρασία, ώστε να σώσει τη γυναίκα του κι ένα φιλικό 
τους ζευγάρι, που περίμε-ναν βοήθεια, εγκλωβισμένοι στο 

αυτοκίνητο   

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1σκ: ένας άντρας περνά 
μια γέφυρα σερνόμενος 

στο χώμα και με έκφραση 
ισχυρού πόνου 

--- 

20.Έργα που παίζονται 
σ.60-61 Κ.Δ. 

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 
Κιν/φος  

Παρουσίαση και κριτική κιν/κών έργων  

Ενημερωτικό  
1φ: ένα θλιμμένο κορίτσι 

με τσεμπέρι, από την 
ταινία Ανάσταση ‘Η ελπίδα 

που ξυπνά’  

--- 

21.Από την 
καλλιτεχνική μας 
κίνηση σ.62-63  

Καίτη Κομίνη  
Καλλιτ. κίνηση – 
Εικαστικά και 

μουσική  

-Αναμνηστική έκθεσις έργων ζωγραφικής Βαρβάρας 
Κωνσταντοπούλου -Χριστουγεννιάτικο μουσικό απογευματινό 

Ενημερωτικό  
1φ: έργο της Β.Κ.: Η 

Βάπτισις 
--- 

22.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.63-64 
Α.Π. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια μητέρα βλέπει την κόρη της να μεγαλώνει κι ανησυχεί μήπως 
ερωτευτεί και πληγωθεί και καταλήξει να απογοητευτεί. Ζητά 

συμβουλές για το πώς να την προστατέψει 
Παιδαγωγικό  --- 

23.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.63-64 
Κ.τ.Ε. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  Κι’ άλλη άποψη στο ίδιο θέμα  Παιδαγωγικό  --- 

24.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.63-64 
Κ.τ.Ε. προς Λ.Ρ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  Απάντηση σε μια γυναίκα που την κατατρέχει το παρελθόν της  Ποιμαντική ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.63-64 
Κ.τ.Ε. προς Α.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  
Απάντηση σε νέα που ανησυχεί για το γάμο της λόγω του 

ασυμβίβαστου του παράγοντα ρέζους  Ιατρικό – συμβουλευτικό  --- 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.63-64 
Μια μητέρα  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια εργαζόμενη μητέρα ζητά συμβουλή για το πώς να ενεργήσει, 
γιατί ανακάλυψε πως η 13χρονη κόρη της έχει φλερτ με τον 

14χρονο γείτονά τους και ο σύζυγός της έχει θυμώσει 
Παιδαγωγικό  --- 
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213ο (97) Τεύχος – Μάρτιος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ένας 

διαφορετικός 
ρυθμός  

σ.65 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις για την αυτοσυγκέντρωση και την 
περισυλλογή με αφορμή την περίοδο της 

σαρακοστής που διανύουμε, η οποία είναι 
αφιερωμένη σ’ αυτή την προετοιμασία 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

2.Τρελλοί δεν ήσαν  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή την Εθνική επέτειο της 
απελευθέρωσης και τα λόγια του 

Κολοκοτρώνη, ότι ο κόσμος τους έλεγε 
τρελλούς για το εγχείρημα της επανάστασης 
που ξεκινούσαν, παρόλο που τους έλλειπαν 

τόσα, σκέψεις για τις πνευματικές 
επαναστάσεις που απαιτούνται στον καιρό 

μας 

Διδακτικό – Επετειακό/ 
Πατριωτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

(ανδρείο φρόνημα) 

3.Το περίπτερο σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή μια δίκη σχετικά με κάποιο βι-
βλίο, που χαρακτηρί-στηκε άσεμνο και κυ-

κλοφόρησε σε φυλλά-δια στα περίπτερα, 
σκέψεις για τις προτι-μήσεις του αναγνωστι-

κού κοινού και για το ρόλο που θα 
μπορούσε να παίξει, προς μια θετική 

κατεύθυνση, το περίπτερο    

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

4.Η Αθήνα καθαρή 
πόλις σ.65-66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο-παραίνεση για την καθαριότητα της 
πόλης και τη διατήρηση της, με τη μέριμνα 
τόσο του Δήμου όσο και καθενός χωριστά  

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Στη φίλη μας που 
έφυγε  
σ.66 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ο θάνατος της συνεργάτιδας Άντας Γαβαλά 
– Καραμαλή και δυο λόγια για ήθος και τις 

αρετές της 
Μνημόσυνο  --- 

6.Εσύ κι ο εαυτός 
σου σ.66-67 Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή το αντάμωμα παλιών 
συμμαθητριών σκέψεις γύρω από τις 

παιδικές φιλίες, την αντοχή τους στο χρόνο 
και τη ζεστασιά τους. και τελικά σε ποια 
φάση της ζωής σου είσαι ο εαυτός σου; 

Πνευματικού προβληματισμού  --- 

7.Η γυναίκα στο 
χώρο του 

πνεύματος Β΄ σ.68-
69 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου Διάφορα άρθρα  

Η σταδιακές κατακτήσεις των γυναικών, 
μέσα από πολλά εμπόδια και αντιξοότητες, 

στις ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές 
και στη συνέχεια στον επαγγελματικό στίβο 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

8.Η Μονή της 
Χώρας – Το Καχριέ 

Τζαμί της 
Κωνστ/πόλεως 

σ.70-71 

Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι τουριστικοί 

και αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Ξενάγηση στο κτίριο, τα ψηφιδωτά, τις 
αγιογραφίες και την ιστορία της Μονής της 

Χώρας 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

3φ: 1.Γλυπτή αψίς της Μονής 
της Χώρας 2.Μωσαϊκό της 
Μονής της Χώρας σε αψίδα  

3.Η προσευχή της Αγίας Άννης 
μωσαϊκό του Καχριέ Τζαμί  

Αναφορές σε βιβλικά γεγονότα ή γεγονότα των 
απόκρυφών Ευαγγελίων, που ιστορούνται στο Ναό: 

«... Ο βίος της Παρθένου Μαρίας... Η παιδική 
ηλικία της Θεοτόκου, οι τρυφερές της ώρες... 
μερικές πρωτότυπες σκηνές όπως «τα 7 πρώτα 

βήματα της Θεοτόκου», «Η παραλαβή και διανομή 
του ερίου ενώπιον των ιερέων», «Η σφαγή των 
αθώων νηπίων» «Ο θρήνος των μητέρων»...» 

9.Μετά την 
«Έκλειψη» σ.72 Η.Σ. Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή το θέμα της ταινίας σχολιασμός 
και προβληματισμός σχετικά με το τι 

ζητάμε από τη μόνιμη σχέση της ζωής μας 
και κατά πόσο ξέρουμε να χειριζόμαστε τις 

Πνευματικού και κοινωνικού  
προβληματισμού και 

οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση: υπομονή και επιμονή 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
κρίσεις στο γάμο  

10.Η επιτυχής 
προσφορά στα 

παιδιά μας σ.73 
Μ.Β.Κ. Γύρω στο παιδί  

«Σημειώσεις μιας μητέρας από ομιλία, κατά 
την πρώτη εφετεινή συγκέντρωση γονέων 
του σχολείου «Αι Αθήναι», επιμελεία του 

Ινστιτούτου Ι.Ψ. και Ψ.Υ. στις 31 
Ιανουαρίου 1963» 

Παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη των παιδιών άνευ 

όρων και προϋποθέσεων, πλήρης αποδοχή και 
θυσιαστική αγάπη και προσφορά των γονιών 

11.Μνημόσυνο 
σ.74-75 Σ.Α.Μ. Διάφορα άρθρα 

Η εγγονή θυμάται τη ζωή της μαζί με τη 
γιαγιά της, και διατρέχει τα χρόνια από τα 
παιδικά της, τα μαθητικά, τα νεανικά, τα 
ώριμα της μέχρι τη μέρα που τη χάσανε 
και τα μνημόσυνα που ακολούθησαν όλα 

τα επόμενα χρόνια  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1φ: μια νεαρή όρθια σερβίρει 
με προσοχή ένα φλιτζάνι τσάι 

σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που 
κάθεται σε μια πολυθρόνα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

Προσευχή: *«Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς... Σ’ 
ευχαριστώ Θεούλη μου/ Και Σε γλυκειά Παρθένα/ 

Κάνε να είμαι στη ζωή/ πάντοτε μετά Σένα...» 
*«Παρθένα μου ευλόγησε τους όλους... Κράτα τους 
όλους κοντά Σου... Φώτιζέ τους να κάνουν το καλό 

σ’ όλους... Μια καλή τύχη στα παιδιά...»  

12.Τ προσκύνημα 
του Βασιλιά σ.75 Ν.Μ. Διάφορα άρθρα  

«Στις 24 του Φλεβάρη του 1002 μ.Χ. 
πέθανε στη Ρώμη, προσκυνητής, ο 

άνθρωπος, που η μοίρα τον θέλησε «Όθωνα 
Γ΄ του Γερμανικού Έθνους»» 

Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η Βασιλεία του Θεού 
εντός ημών εστί  

13.Κάρολος Ντίκενς  
σ.76-77 

Διασκευή: Εύφη 
Καρδαρά  Μορφές  Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του 

συγγραφέα 

Επιμορφωτικό  
 

1φ: του συγγραφέα και 1σκ: 
ένας ήρωας των 

μυθιστορημάτων του, νεαρός 
και φτωχός, περιπλανιέται σ’ 

έρημους δρόμους  

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Μια γυναίκα 
εναντίον του πόνου  

σ.78-79 

Μετάφραση: 
Ε.Δ.Δημοσθ. Μορφές  

Η δράση τής Irene Auberlin η οποία ίδρυσε 
την World Medical Relief, Inc. και 

προμήθευε ιατρικό εξοπλισμό και φάρμακα 
σε χώρες του τρίτου κόσμου και εμπόλεμες 

περιοχές 

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
Πνευματικού προβληματισμού  *«Ουκ επιθυμήσεις όσα τω πλησίον σου εστίν» 

15.Απηχήσεις του 
1821 σ.80-81 

(σαλόνι) 

Λόγος του Θεόδ. 
Κολοκοτρώνη το 1840 

Πνευματική 
κληρονομιά  

Οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι αρχηγοί 
του αγώνα, προσπαθώντας να δαμάσουν το 

Ελληνικό στράτευμα 

Ιστορικό – Διδακτικό  
 --- 

16. Απηχήσεις του 
1821 σ.80-81 

(σαλόνι) 

Λόγος στην Θεοτόκο 
Νεοφύτου Ροδινού 1636 

Πνευματική 
κληρονομιά  

Η πνευματική, ψυχική και φυσική 
ομορφιά της Θεοτόκου, παραπέμπει στην 

τελειότητα και τη μεγαλοσύνη του 
Δημιουργού και Τον Δοξάζει 

Θεολογικό  
 

1φ: πίνακας ζωγραφικής από 
στιγμιότυπο μιας μάχης 

*«Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον» 4φορές 
 

*«Ιδού η δούλη Κυρίου. Δια το οποίον επέβλεψε ο 
Θεός εις την ταπείνωσιν της...» 

17. Απηχήσεις του 
1821 σ.80-81 

(σαλόνι) 

Για την απελευθέρωση 
της Ελλάδας ΠΡΟΣΕΥΧΗ 

Φραγκίσκου Σκούφου 
1681 

Πνευματική 
κληρονομιά  

Προσευχή και επίκληση στον Ιησού Χριστό, 
να λυπηθεί το γένος των Ελλήνων, που 

πρώτο δέχτηκε την πίστη και γκρέμισε τα 
είδωλα, και να του δώσει την ελευθερία του 

από τους άθεους Αγαρηνούς 

Πατριωτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: όλο μια προσευχή και 

επίκληση της θείας βοήθειας για την 
απελευθέρωση  

18.Αρχή του 
δρόμου  
σ.82-83 

Μαρία Ζαχαρίου  Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ζωή μιας κοπέλας στο νησί, η γνωριμία 
της μ’ ένα νεαρό, η ηθική πτώση της, η 

φυγή της στην Αθήνα όπου πια μεγάλωνε 
το παιδί της μόνη της αλλά έχοντας 

αναλάβει πλήρως την ευθύνη της ζωής και 
των λαθών της  

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
 

1φ: ο κατηφορικός δρόμος ενός 
χωριού απ’ τη μια γεμάτος 

χόρτα κι απ’ την άλλη μεγάλα 
σπίτια με κεραμίδια   

Αγιογραφική θεμελίωση: πτώση και άρση του 
σταυρού των συνεπειών  
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19.Χαμένες ώρες  
σ.84 Μαρία Κουτρουμπή  Ποίηση  

Ο χρόνος της ζωής που σπαταλιέται 
ανώφελα και που μας ζητηθεί λόγος γι’ 

αυτόν  
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Μια περιπέτεια:  
ο γάμος  
σ.85-86 

A.R. Διάφορα άρθρα  Σκέψεις και διαπιστώσεις σχετικά με το 
πώς προκύπτουν τα προβλήματα στο γάμο 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής 

 
 

1φ: μια νεαρή γυναίκα κάθεται 
σκεφτική, κρατώντας με τα δυο 
χέρια της το κεφάλι της κι ένας 
άντρας στέκεται πιο πίσω στην 
πόρτα και φαίνεται να της λέει 

κάτι 

*«Πάντα ουν όσα αν θέλητε ίνα ποιώσιν υμίν οι 
άνθρωποι, ούτω και υμείς ποιείται αυτοίς» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση: η αναγκαιότητα και η 

δύναμη της συγγνώμης 

21.Μια πέτρα με το 
χρώμα της ελπίδας 

σ.87-89 

Διασκευή: Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα   --- 

1σκ: το πρόσωπο μιας 
γυναίκας με φόντο ένα 
πολυσύχναστο δρόμο 

--- 

22.Από την 
καλλιτεχνική μας 
κίνησι σ.90-91 

Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση 
– Εικαστικά  Εκθέσεις ζωγραφικής:  

Ενημερωτικό  
 

2φ: έργα των: Κώστας Φάσσος: 
Σύνθεση και Πέτρου 

Παχατουρίδη: Σαντορίνη 

--- 

23.Δεν έχει γίνει 
συνήθεια σ.91 Πόπη Χατζή Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική Πρόνοια  

Προβληματισμός γύρω από τη 
συμπαράσταση και τη βοήθεια που 
μπορούμε να προσφέρουμε στους 

φυλακισμένους αδελφούς αλλά δεν το 
κάνουμε 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού «Εν φυλακή ήμην...» 

24.Παιδιά, παίζομε!  
σ.92-94 Η Χαρά  Κάτι για τους 

μικρούς μας φίλους  

Διάφορες ιδέες για παιχνίδια και 
κατασκευές των παιδιών και σκίτσα με 

παιχνίδια 

Ψυχαγωγικό  
 

5φ και 13 σκ 
--- 

25.Έργα που 
παίζονται σ.94-96 Α.Δ. 

Καλλιτεχνική κίνηση 
– Κινηματογραφικές 

ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-
φικών ταινιών  Ενημερωτικό  --- 
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4ο (98) Τεύχος – Απρίλιος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Καινούργια ζωή  
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Το νέο ξεκίνημα που προσφέρει η 
Άνοιξη στη ζωή του ανθρώπου αλλά και 

στην πνευματική του αναγέννηση  

Αλληγορικό – 
Πνευματικής οικοδομής  --- 

2.Το ξεσκόνισμα της 
καρδιάς σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Η καθαριότητα του σπιτιού να μη γίνεται 
εις βάρος της καθαριότητας της καρδιάς, 
στην οποία είναι αφιερωμένες οι μέρες 

προ του Πάσχα 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση (καθαρή 
καρδιά κι όχι μόνο, καθαρά πιάτα) 

3.Υπάρχουν κι αυτά 
τα παιδιά  

σ.97 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Αναφορές σε παιδιά από διάφορα μέρη 
της Ελλάδας που ζουν σε φριχτές 

καταστά-σεις φτώχειας και ανέ-χειας, 
που δεν έχουν γευτεί ποτέ πορτοκά-λια, 
καραμέλες, σοκο-λάτες ή που είναι κα-
χεκτικά και ρακέν-δυτα και ξεπερνούν 
απίστευτες δυσκολίες προκειμένου να 

φτά-σουν στο σχολείο τους 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

4.«Το Ελληνικό 
θαύμα»  
σ.97-98 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Το αφιέρωμα στην Ελλάδα και τον 
πολιτισμό που κληροδότησε στην 

ανθρωπότητα σε μια σειρά 8 τευχών του 
περιοδικού ‘Λάιφ’ 

Πατριωτικό – 
Ενημερωτικό  --- 

5.Η μυίγα και το 
κουνούπι σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Η απαλλαγή της Αθήνας από τις μύγες 
και τα κουνούπια επιβάλλεται ως 

απαραίτητη προϋπόθεση για την αύξηση 
και διατήρηση του τουρισμού και είναι 

υπόθεση όχι μόνο Υπουργείων και 
Δήμου αλλά της κοινής και 

ευσυνείδητης προσπάθειας όλων  

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Οικολογικό   
--- 

6.Ν’ αρχίση κάποτε  
σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – Απόψεις  

Συνέχεια στο ίδιο θέμα. Παρότρυνση ν’ 
αρχίσει κάποτε η προσπάθεια αυτή, με 

παράθεση απλών καθημερινών 
ενεργειών καθαριότητας και απαλλαγής 
από τα έντομα, μέσα στα ίδια τα σπίτια 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Οικολογικό  
--- 

7.Την Μεγάλη 
Παρασκευή ο κόσμος 

είπε «Όχι». Την 
Κυριακή του Πάσχα ο 
Θεός είπε «Ναι» σ.98 

Αμαλία Γερακανάκη 
Διασκευή  Αποσπάσματα  

Σκέψεις γύρω από τη Σταύρωση και την 
Ανάσταση και βαθύτερο νόημα τους για 

τους ανθρώπους 
Θεολογικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: οι 
εμφανίσεις του Αναστημένου 

Κυρίου στη Μαρία τη Μαγδαληνή, 
στον Πέτρο, στο Θωμά – Αναφορά 

και στα βιβλικά γεγονότα της 
Σταύρωσης και της Ανάστασης και 
στο πώς ζούσαν τις στιγμές εκείνες 

οι μαθητές 

8.Oscar Wilde σ.99 Μαρία Λουΐζα 
Παπαθανασίου Μορφές Σύντομη βιογραφία του Oscar Wilde και 

φιλολογική κριτική γενικά του έργου του 

Βιογραφία – 
Επιμορφωτικό – Κριτική 

λογοτεχνίας  
--- 

9.Η σφίγγα χωρίς το 
αίνιγμα  

σ.99-101 

Oscar Wilde Μαρία 
Λουΐζα 

Παπαθανασίου 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ερωτική περιπέ-τεια ενός παλιού 
συμμαθητή του με μια μυστικοπαθή 

γυναίκα-μυστήριο 
--- --- 

10.Ποιήματα σε πεζό Oscar Wilde Ποίηση  Η λύπη που φαίνεται να διαρκεί για Αλληγορικό – Αγιογραφική θεμελίωση: 
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στίχο σ.102-103 

Ο Καλλιτέχνης (The 
Artist) 

Ελληνική Απόδοση: 
Νίκος Μοσχονάς 

πάντα και η ευτυχία που μοιάζει να 
«βαστάει μια στιγμή» 

Πνευματικής οικοδομής παραπέμπει έμμεσα και θυμίζει 
έντονα τη σκηνή της δημιουργίας 
στη Γένεση, και ο καλλιτέχνης δεν 

είναι άλλος από τον Δημιουργό Θεό 

11. Ποιήματα σε πεζό 
στίχο  

σ.102-103  
Αυτός που σκόρπαγε 
το καλό (The doer of 

good)  

Oscar Wilde 
Ελληνική Απόδοση: 

Νίκος Μοσχονάς 

Ποίηση  
(«... Δημοσιεύτη-καν για πρώτη φορά στα 

1894 σε μια μικρή συλλο-γή από έξη κομ-
μάτια με τον τίτλο Poems in Prose. Στα μικρά 

αυτά κείμενα κλείνεται μια δυνατή σκέ-ψη 
που αγκαλιά-ζει το φαινόμενο, το κοινά 
πιστευτό, κι’ απλώνεται ν’ αδράξη το μη 

φαινόμενο, το πίσω απ’ τη φαι-νομενικότητα, 
και βρίσκοντάς το, το φανερώνει γνήσιο και 

σίγουρο...») 

Ο Ιησούς μπαίνει σε μια Πολιτεία σαν 
αυτή που περιγράφεται στην 

Αποκάλυψη και κάνει διάλογο με τους 
ανθρώπους που θεράπευσε 

θαυματουργικά και τους ελέγχει για τον 
τρόπο της ζωής τους, που δεν είναι 

αντάξιος της προσφοράς που τους έκανε! 

Αλληγορικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

και προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
περιστατικά και πρόσωπα από τα 
Ευαγγέλια, με παραποιημένη την 
εξέλιξη της ιστορίας τους έτσι ώστε 
να ελέγξει και να προβληματίσει  

12. Ποιήματα σε πεζό 
στίχο σ.102-103  

Ο Κύριος  
(The Master) 

Oscar Wilde 
Ελληνική Απόδοση: 

Νίκος Μοσχονάς 

Ποίηση 
(«... Δημοσιεύτη-καν για πρώτη φορά στα 

1894 σε μια μικρή συλλο-γή από έξη κομ-
μάτια με τον τίτλο Poems in Prose. Στα μικρά 

αυτά κείμενα κλείνεται μια δυνατή σκέ-ψη 
που αγκαλιά-ζει το φαινόμενο, το κοινά 
πιστευτό, κι’ απλώνεται ν’ αδράξη το μη 

φαινόμενο, το πίσω απ’ τη φαι-νομενικότητα, 
και βρίσκοντάς το, το φανερώνει γνήσιο και 

σίγουρο...»)  

Το απαραίτητο της Σταύρωσης του 
Κυρίου για τη σωτηρία του ανθρώπου 

Αλληγορικό – 
Πνευματικής οικοδομής 

και προβληματισμού 
 

1φ:Ένας μεγάλος ξύλινος 
σταυρός στερεωμένος με 

πέτρες στη βάση του, 
πάνω σ’ ένα ύψωμα και 
με φόντο ένα πανύψηλο 

βουνό 

Αγιογραφική θεμελίωση: αναφορά 
σε γεγονότα της ζωής του Χριστού 

και σε θαύματα που επιτέλεσε 

13.Ρόδου 
Μοσκοβόλημα σ.103 Κωστής Παλαμάς Ποίηση  

(Από την «Πολιτεία και Μοναξιά») 
Η αναζωογόνηση της φύσης και η 

αναζωογόνηση της ζωής του ανθρώπου Αλληγορικό  --- 

14.Οι μικροί των 
λεπρών περιμένουν 

σ.104 
Μια νεαρή φίλη τους  Κοινωνικά θέματα – Κοινωνική πρόνοια 

«... Μια ομάς μαθητριών αθηναϊκού 
σχολείου, άκουσαν την πρόσκληση κι’ 

έσπευσαν να επισκεφθούν τα μικρά των 
χανσενικών στην Αγία Βαρβάρα. Μετά 

την επίσκεψι μια από τις μαθήτριες μας 
έστειλε για δημοσίευσι το παρακάτω 

κομμάτι» 

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση: τα παιδιά 
των λεπρών χρειάζονται ελπίδα και 

αγάπη, για να ζήσουν αλλά και 
κάποιος να τους μιλήσει για το 

Χριστό  

15.«Εστία Κοριτσιού 
Φιλοθέη η Αθηναία» 

σ.105-106 

Μελπομένη Ι. 
Αντωνοπούλου Κοινωνικά θέματα – Κοινωνική πρόνοια 

Το κοινωνικό έργο που προφέρει η 
Εστία... και οι κοινωνικές συνθήκες και 
απαιτήσεις που οδήγησαν στην ίδρυσή 

της. 

Κοινωνική πρόνοια  

«Εάν έχητε πίστιν ως κόκκον 
συνάπεως... ουδέν αδυνατήσει υμίν» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση: φροντίδα 

και περίθαλψη για τα φτωχά, 
παραστρατημένα ή παραμελημένα 

παιδιά 
16. --- σ.106 --- Ανακοινώσεις  Συναυλία υπέρ της Εστίας... Ενημερωτικό  --- 

17. Γυναικείες 
δουλειές σ.107-110 

Διασκευή από το 
Γαλλικό: Κατερίνα Α. 

Περίδη 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η θέση της γυναίκας στις αραβικές 
χώρες μέσα από την ιστορία του γάμου 

της Λεϊλά, τις μηχανορραφίες της 
πεθεράς της να τη χωρίσει και τη βία 
που ασκούσε ο άντρας της για να την 

τιθασεύσει  

Κοινωνικό – Η θέση της 
γυναίκας στις Αραβικές 

χώρες 
 

1φ: το πρόσωπο μιας 
όμορφης γυναίκας με 

μαντήλα στο κεφάλι και 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
μεγάλα σκουλαρίκια 

18.Ο κινηματογράφος 
και οι ευθύνες σ.111-

112 
Κατερίνα Περίδου Διάφορα άρθρα – Κοινωνικά θέματα  Η κακή επιρροή του κινηματογράφου 

στη νεολαία 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

19.Το Ψαλτήρι 
εξηγημένο σ.113 

Αθ. Βαρουχά (Λόγιο 
του 17ου αιώνος. 
Γεννήθηκε στην 

Κρήτη και έζησε και 
απέθανε στην 

Ζάκυνθο) 

 Πνευματική κληρονομιά 

Σε νεοελληνική απόδοση ο ψαλμός 103 
μέχρι το στ. 26 
(από τους 35). 

Δοξολογία του Κυρίου για όλα όσα 
ταίριαξε στη φύση, στα έμψυχα και 

άψυχα 

Πνευματικής οικοδομής – 
Προσευχή  

 
1φ: ψηλά χιονισμένα 

βουνά, που οι κορυφές 
τους βγαίνουν πάνω από 

τα σύννεφα 

Ψαλμός 103, 1-26 

20.Το διόρθωμα της 
Τζένης  

σ.114-116 

Katherine Brewer 
μετάφραση: Σούλα 

Νικολοπούλου 
Λογοτεχνία – Διήγημα // Γύρω στο παιδί  

Η μικρή Τζένη λόγω της σοβαρής 
αρρώστιας που πέρασε και κινδύνεψε η 
ζωή της, μετατράπηκε σε τύραννο και 
δυνάστη για τους δικούς της και πώς 
όλο αυτό το  ανέτρεψε η γιαγιάς της  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: ισοβαρής 
ανάπτυξη των προσωπικοτήτων και 

των ταλέντων των παιδιών 
αποφεύγοντας την καλλιέργεια της 

ζήλειας 

21.Ήταν ένας 
ανώτερος άνθρωπος 

σ.117-120 

Απόδοσις από το 
Γερμανικό: Άννα 

Ευθυμίου 
Μορφές  

Βιογραφία του πρεσβυτεριανού ιερέα 
της εκκλησίας του Ουέστμινστερ στην 

Ατλάντα, Πήτερ Μάρσαλ («... ιερεύς της 
Γερουσίας της Αμερικής...») 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1σκ: ο Π.Μ. κρατώντας 

ένα ανοιχτό βιβλίο 
μπροστά του 

*«Ζητείτε πρώτον την Βασιλείαν του 
Θεού και την δικαιοσύνην αυτού 

και ταύτα πάντα προστεθήσονται...» 
 

Αγιογραφική θεμελίωση 

22.Ο πατήρ 
Φραγκίσκος και ο 

διάβολος σ.121-122 

Απόδοσις: Μίκα 
Ντόρτα Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία ενός Μεξικανού εμπόρου 
ναρκωτικών και πώς αυτός πιάστηκε 
εξαιτίας της ευστροφίας του π. Φρ., 

επειδή δεν έβγαλε το καπέλο του για να 
χαιρετίσει τον Καθολικό ιερέα. Η 
διαμάχη μεταξύ καλού και κακού  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής *«Και αυτούς ο όφις ηπάτησεν...» 

23.Η τελευταία φορά  
σ.122 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  Η ανάμνηση που αφήνει κανείς στους 

ανθρώπους, μετά το θάνατό του  
Πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

24.Παιδιά, παίζομε!  
σ.123-125 Η Χαρά  Κάτι για τους μικρούς μας φίλους  

Διάφορες ιδέες για παιχνίδια και 
κατασκευές των παιδιών και σκίτσα με 

παιχνίδια 

Ψυχαγωγικό  
2σκίτσα και 

5φωτογραφίες με 
παιχνίδια και παιδάκια 

που παίζουν 

--- 

25.Χιλιετηρίς Αγίου 
Όρους σ.125-126 Καίτη Κομίνη  Πνευματική κληρονομιά 

Με αφορμή την Έκθεση Αγιορείτικων 
Χαλκογραφιών, που παρουσιάζονται 

στην αίθουσα του Παρνασσού, σύντομο 
ιστορικό της ιδρύσεως και λειτουργίας 

της Αθωνικής πολιτείας 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό 
– Ενημερωτικό  

 
2 χαλκογραφίες με κτίρια 

του Αγίου Όρους 

--- 

26.Έργα που 
παίζονται σ.126-128 --- Καλλιτεχνική κίνηση – Κινηματογραφικές 

ταινίες 

Παρουσίαση και σχολιασμός των ταινιών 
που προβάλλονται στις κινηματογρα-

φικές αίθουσες  
Ενημερωτικό  --- 

27.Εντός ολίγου 
κυκλοφορεί «Ας 

τραγουδήσωμε» σ.128 
--- Ανακοινώσεις  

Κυκλοφορία του νέου δίσκου με «... 40 
τραγούδια, τονισμένα κυρίως για παιδιά 
από τη δίδα Ελένη Οικονομοπούλου» 

Έκδοσις Αδελφότητος «Ευσέβεια» 

Ενημερωτικό  --- 
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5ο (99) Τεύχος – Μάιος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Στη γιορτή της 
μητέρας σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Η χαρά και το νόημα της ζωής, το κομμάτι του Ουρανού 

που προσφέρουν τα παιδιά  Επετειακό – Εορταστικό  --- 

2.Λυτρωμός από την 
πείνα σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  Το σύνθημα του Ο.Η.Ε. για επέτειο της ιδρύσεως του 
Κοιν. προβληματισμού – 
Κάλεσμα για κοινωνική 
δράση κατά της πείνας  

Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Λιγώτερες φωνές  
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η διαρκώς εξαπλούμενη συνήθεια του να υψώνουμε τη 
φωνή, ιδίως στο σπίτι και ιδίως στα παιδιά και οι κακές 
συνέπειες της στη διαπαιδαγώγηση και στην παιδική 

ψυχολογική ανάπτυξη  

Ψυχο-παιδαγωγικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

(η παιδαγωγική αξία της αρετής της 
πραότητας) 

4.Κάθε πράγμα έχει 
τη θέσι του σ.129-

130 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο αρνητικό για την πληθώρα των επιδείξεων μόδας 
ελληνικού ρούχα, ακόμα και σε ‘ευκαιρίες’ στις οποίες δεν 

αρμόζει 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Ας μείνωμε στην 
Ελλάδα σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η μεγάλη φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό για 
καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές και οι αρνητικές 

συνέπειες της για την ανάπτυξη της Ελλάδας 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

6.Πάτερ ημών ο εν 
τοις ουρανοίς  σ.130 

NEWSWEEK, 25 
Σεπτέμβριος 1961 

Ελληνική απόδοση: 
Νίκος Μοσχονάς 

Αποσπάσματα/ 
Προσευχή   

«Στην επέτειο της Ανεξαρτησίας στα 1925, όταν η χώρα μας 
βρισκόταν σε μεγάλο κίνδυνο, δημοσίευσα μια προσευχή 
με τον τίτλο «Η Αμερική στα γόνατα». Σημειώνει ο Conrad 

N. Hilton. Η ίδια προσευχή ξαναδημοσιεύτηκε τα 
Χριστούγεννα του 1957 και μια φορά ακόμα το Φθινόπωρο 
του 1961 με την απόφαση: «Θα χτίσουμε ένα καινούργιο 

μέτωπο Ειρήνης».» 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

*«Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς» 
*«Ου φοβηθήσει από φόβου 

νυκτερινού, από βέλους πετομένου 
ημέρας, από πράγματος εν σκότει 

διαπορευομένου, από συμπτώματος 
και δαιμονίου μεσημβρινού» Ψαλμ. 

9ος, 5-6   
7.Ποια η καλύτερη 
προπαρασκευή της 
νέας για την έγγαμη 

ζωή  
σ.131-132 

Σ.Δ. 

Από το Φροντιστήριο 
Ανωτέρας Κοινωνικής 

Μορφώσεως της 
Ελληνίδος «Η Σύνθεσις» 

Η προετοιμασία του νεαρού κοριτσιού για την έγγαμη ζωή, 
ζώντας στο πατρικό σπίτι της  Διδακτικό  --- 

8.Τ’ ανοικτό 
παράθυρο σ.132 Ο.Κ.Ε. Ποίηση  Το άνοιγμα του ανθρώπου στη ζωή, στην αγάπη, στις 

εμπειρίες, στους συνανθρώπους του Αλληγορικό – Διδακτικό  --- 

9.Η Κωφάλαλη 
σ.133-135 

Edmondo de Amicis 
Μετάφραση: Βας. Ι. 

Λαζανά 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα 

(απόσπασμα από το 
αυτοβιογραφικό 

μυθιστόρημα “Il cuore”)  

Η συνάντηση του πατέρα με την κωφάλαλη κόρη του, 
έπειτα από τρία χρόνια απουσίας του, κατά τα οποία η 

μικρή έμεινε σε Ίδρυμα κι είχε μάθει στο μεταξύ να μιλάει 
και να συνεννοείται με ακούοντες  

Διδακτικό – Κοιν. πρόνοια  
1φ: μία κοπέλα κάθεται σε 

κάτι βράχους στην 
ακροθαλασσιά 

*«Ας είναι δοξασμένος ο Θεός» 
*«Δόξα σοι ο Θεός!» 

10.Ένα Ιρλανδέζικο 
τριαντάφυλλο σ.136-

138 

A. J. Cronin Μετάφραση: 
Ελένη Αντωνίου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η θυσία μιας 14χρονης, που φρόντιζε τα αδέλφια της και 
τον πατέρα τους μετά το θάνατο της μητέρας τους και στο 

τέλος θυσίασε τη ζωή της για το μικρό τους αδελφό, 
φροντίζοντας τον στη διάρκεια της αρρώστιας του. 

Διδακτικό  
1σκ: μια όμορφη νεαρή 
γυναίκα με μαζεμένα τα 

μαλλιά κι ένα 
τριαντάφυλλο στο χέρι 

Αγιογραφική θεμελίωση: αδελφική 
αγάπη μέχρι θυσίας  

11.Αγάπη μέσα στο 
σπίτι σ.138 Λουκία Ευθυμίου  Μια μητέρα σας μιλάει  

Η ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μητέρα μέσα στο σπίτι, 
είναι ο βασικός παράγοντας της οικογενειακής ευτυχίας. Η 

αρετή της αυτοκυριαρχίας και της σιωπής   
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Γιατί τραυλίζει το 
παιδί μου σ.139-

142 

Μάρθα Friedlander, 
Διευθύντρια της 

Sprachheil schule της 
Βρέμης Απόδοση: Ο. 

Γύρω στο παιδί  

-Το τραύλισμα είναι έκφραση φόβου-Ο φόβος δεν 
προέρχεται μόνον από εμπειρίες πολέμου-Συχνή αλλαγή 
των συνθηκών ζωής μπορεί να προκαλέση ανασφάλεια και 

φόβο-Φόβος για την ομιλία δημιουργείται συχνά στην 

Ιατροπαιδαγωγικό 
 

1φ: ένα παιδάκι, με ποδιά 
νηπιαγωγείου και μακριές 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Ιωάννου περίοδο αναπτύξεως του λόγου-Πώς εξελίσσεται το 

τραύλισμα;-Συμβουλές για την πρόληψη του τραυλ. 
-Βοήθεια στο αρχικό στάδιο του τραυλ. 

-Το παιδί που τραυλ. χρόνια χρειάζεται βοήθεια ειδικών 

κάλτσες κοιτάζει θλιμμένο 
το πάτωμα 

13.Σιουρούμ- 
Μπουρούμ σ.142-

143 

«Από το βιβλίο του 
Βλαδιμίρ Λίντεμπεργ 

«Κούκλες στα χέρια του 
Θεού», Έκδοσις Έρνστ 
Ράϊνχαρτ, Μόναχον» 

Αποσπάσματα βιβλίων – 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία ενός μικρού Ρώσου Χριστιανού που πήγε στον 
καταυλισμό των μουσουλμάνων Τατάρων κι αυτό έγινε 
αφορμή κι αιτία να ξεπεράσει τους φόβους του και τις 

προκαταλήψεις του γι’ αυτούς 

Αλληγορικό – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: ο Θεός 
που αγαπάει τους πάντες, που 
περιμένει και δέχεται όλων την 

επιστροφή, που δεν καταστρέφει 
ούτε εκδικείται αλλά θεραπεύει 

14.Στη γιορτή της 
μητέρας σ.144-145 

(σαλόνι) 
Από τις «Φυλλάδες 
του Γεροδήμου» 

Α. Εφταλιώτη Αφιερώματα – 
αποσπάσματα βιβλίων 

Η καταλυτική επίδραση της μορφής μάνας στα παιδιά της 
και τα σημάδια που αφήνει 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

7φ: παιδιά με τις μητέρες 
τους σε διαφορετικές 

ηλικίες και από 
διαφορετικές χώρες 

--- 

15.Στη γιορτή της 
μητέρας σ.144-145  
(σαλόνι) Ελληνικές 
Παροιμίες για την 

Μητέρα 

--- Αφιερώματα  Οι φόβοι που βάζει η μάνα στο νου για το παιδί της και η 
γλύκα της παρουσίας της Διδακτικό  --- 

16. Γυναικείες 
δουλειές σ.146-150 

Διασκευή από το 
Γαλλικό: Κατερίνα Α. 

Περίδη 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η θέση της γυναίκας στις αραβικές χώρες μέσα από την 
ιστορία του γάμου της Λεϊλά, τις μηχανορραφίες της 
πεθεράς της να τη χωρίσει και τη βία που ασκούσε ο 

άντρας της για να την τιθασεύσει και την τελική 
συμφιλίωση, πρώτα του ζευγαριού και μετά της νύφης με 

την πεθερά 

Κοινωνικό – Η θέση της 
γυναίκας στις Αραβικές 

χώρες 
1φ: μια όμορφης γυναίκας 
με μαντήλα στο κεφάλι και 

μεγάλα σκουλαρίκια 

--- 

17.Από την Πρόνοια 
στο Νοσοκομείο 

σ.151-152 

Σοφ. Πουρνάρα – Αθηνά 
Μαηδώνη Κοινωνική πρόνοια  

Γράμματα δύο γυναικών που δραστηριοποιούνται στην 
Πρόνοια εθελοντικά, προσφέροντας τις υπηρεσίες τους σε 
αρρώστους εντός και εκτός νοσοκομείων. Περιγράφουν τις 

εμπειρίες τους και περιστατικά 

Κοινωνική πρόνοια – 
ενημερωτικό κάλεσμα 

*«Ασθενής ην και επισκέψασθέ με» 
*«Πρόσθες ημίν αγάπη Κύριε» 

Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Ήταν ένας 
ανώτερος άνθρωπος 

σ.117-120 

Απόδοσις από το 
Γερμανικό: Άννα 

Ευθυμίου 
Μορφές  

Βιογραφία του πρεσβυτεριανού ιερέα της εκκλησίας του 
Ουέστμινστερ στην Ατλάντα, Πήτερ Μάρσαλ, 

καταγεγραμμένη  από τη γυναίκα του («... ιερεύς της 
Γερουσίας της Αμερικής...») 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1σκ: ο Π.Μ. κρατώντας ένα 
ανοιχτό βιβλίο μπροστά 

του 

*«Ειρήνη την εμήν δίδωμι υμίν» 
*«Μέχρις ότου ο θάνατος μας 

χωρίση...» 
*«... εκ του κόσμου τούτου» 

19.Για νάσαι 
όμορφη  
σ.157 

Μάννα Κατερίνα  Έχω κάτι να σου πω Ο καλλωπισμός της γυναίκας 

Πνευματικής οικοδομής 
1φ: μια πολύ περιποιη-

μένη γυναίκα, με ταγι-έρ, 
καπέλο και γάντια, κοιτάζει 

προσεχτικά μια βιτρίνα 

*«Καρδίας ευφραινομένης το 
πρόσωπο θάλλει» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Έργα που 
παίζονται σ.158-160 --- 

Καλλιτεχνική κίνηση – 
κινηματο-γραφικές 

ταινίες 
Παρουσίαση και κριτική κινηματογρα-φικών έργων 

Ενημερωτικό 
1φ: σκηνή από τη Γαλλική  

ταινία «Ο πόλεμος των 
κουμπιών» 

«εφ’ όσον εποιήσατε ενί τούτων των 
αδελφών μου των ελαχίστων, εμοί 

εποιήσατε»  

21.Ένα εκλεκτό 
βιβλίο  
σ.160 

Στεφ. Μπολέτσης  Βιβλιοπα-ρουσίαση – 
Βιβλιοκριτική  

Ελένης Ν. Οικονομοπούλου «Ας τραγουδήσωμε» συλλογή 
τραγουδιών 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό   (Ψαλμ. Ρ,Λ,Ζ, 136) 
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6ο (100) Τεύχος – Ιούνιος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Λίγα λόγια από μια 

ομιλία  
σ.161 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Τα μυστικά των άλλων και παραβίασή τους  (Ποιμαντικής) ψυχολογίας 

και Ψυχιατρικής  --- 

2.«Το Μυστικό» σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Συνέχεια του προηγούμενου, με βάση την ομιλία του ιατρού της 
Γενεύης Δ/ρος Πωλ Τουρνιέ, που έδωσε στην αίθουσα της 

Αρχαιολογικής Εταιρείας, με θέμα ‘Το μυστικό’ 

(Ποιμαντικής) ψυχολογίας 
και Ψυχιατρικής --- 

3.Ούτε μια φορά η λέξις 
Θεός  

σ.161-162 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχολιασμός για τη δημόσια συζήτηση, ‘... που ωργανώθηκε τον 
περασμένο Μάρτιο από την Ελληνική Εταιρία Ευγονικής, με 

θέμα την σεξουαλική αγωγή των νέων...’ 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού – 
Ενημερωτικό – Ψυχό- 

παιδαγωγικό   

--- 

4.Ακούγοντας αυτούς που 
έζησαν σωστά σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Απόσπασμα απ’ τα γραπτά της Ελεάνορ Ρούσβελτ, σχετικά με τα 
γράμματα που λαμβάνει και το ηθικό χρέος της ν’ απαντά σ’ 
αυτά, με την πίστη ότι έτσι χτίζει έναν καινούργιο, καλύτερο 

κόσμο 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Πόσα πολλά στα χέρια 
των δασκάλων σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την κίνηση μιας δασκάλας να οργανώσει τους μικρούς 
μαθητές της, ώστε να στείλουν ταχυδρομικά κάρτες στις μαμάδες 

τους, για τη γιορτή της μητέρας 
Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(σεβασμός και αγάπη στους 

γονείς) 
6.Ελάτε σ’ Αυτόν  

σ.162 
V. Hugo Απόδοσις 

Μ.Δ. Ποίηση  Όλα όσα βρίσκει ο άνθρωπος κοντά στο Θεό. Η ανάπαυση που 
χαρίζει ο Θεός σε όσους τον πλησιάζουν.  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Στο πάρκο σ.163-164 Κική Σώχου Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Το εσωτερικό πλημμύρισμα της ψυχής από την παρουσία του 
Θεού και την ανταπόκριση στην προσευχή 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: μία γυναίκα κάθεται σ’ 
ένα παγκάκι σκεφτική και 

στεναχωρημένη 

--- 

8.Notes In Times σ.164-
165 

Marie Noël 
Απόδοσις Ελ. 

Κουλουμπαρίτση 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

«Οι παρακάτω σκέψεις από το ατομικό ημερολόγιο της γνωστής 
στο περιοδικό μας Μ.Ν., παρά τις επιφυλάξεις που θα είχε κανείς 
σε ωρισμένα σημεία και που οφείλονται στο γεγονός ότι... ανήκει 
στην Καθολική Εκκλησία, είναι τόσο αληθινές, ειλικρινείς και με 
τόση γλαφυρότητα γραμμένες, ώστε αποτελούν μια πνευματική 

απόλαυσι για όλους μας.» 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
 

1φ: μια ηλικιωμένη κυρία 
με καπέλο, τσάντα και 

μπαστούνι στο μέσον ενός 
πάρκου 

Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Η μαϊμού και το καρύδι 
σ.166-167 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  Οι πολλές μας υποχρεώσεις και πώς τελικά θα καταφέρουμε να 

βρούμε και να γευτούμε την ουσία της ζωής 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1φ: το πρόσωπο ενός 

παιδιού, που χαμογελάει 
με νόημα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Οι παιδικοί Σταθμοί 
στην Ελλάδα  

σ.168 
Ο. Ιωάννου  Κοινωνική πρόνοια  

«Ο ΚτΕ είχε δημοσιεύσει τον Απρίλιο του 1958, ένα άρθρο 
σχετικό με τους Παιδικούς Σταθμούς (σ.189). όσα γράφονται 

παρακάτω είναι ένα συμπλήρωμα του άρθρου εκείνου, δίνοντας 
απλώς πληροφοριακά στοιχεία, για την ελληνική 

πραγματικότητα» 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

 
1φ: αναμνηστική σχολική 
φωτογραφία με παιδάκια 

με δασκάλες στην αυλή του 
σχολείου 

--- 
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11. Ι. Γ. Εϋνάρδος και ο 

φιλελληνισμός της Γενεύης 
των χρόνων της Ελληνικής 
Επαναστάσεως του 1821 

σ.169-171 

Ανδρεστίνος Ν. 
Παπαδόπουλος Μορφές  

Η ζωή και δράση του Ιωάννη Γαβριήλ Εϋνάρδου κατά τη διάρκεια 
του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του 1821, στο πλευρό του 

Καποδίστρια και στην αφύπνιση των συνειδήσεων στην Ευρώπη 
υπέρ του δίκαιου αγώνα των Ελλήνων 

Ιστορικό – Πατριωτικό – 
Βιογραφία – Επιμορφωτικό  --- 

12.Ένα κορίτσι και τρία 
αγόρια Α΄ σ.172-175 

Διασκευή εκ του 
Γαλλικού: Κατερίνα 

Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ασύδοτη ζωή μιας παρέας τριών αγοριών και ενός κοριτσιού, 
όπου περιγράφεται η έναρξη της περιπέτειας τους, μετά την 
κλοπή ενός αυτοκινήτου και τη φυγή τους εκτός της πόλης  

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα και τρία 
αγόρια, τα οποία 

σπρώχνουν τον οδηγό ενός 
αυτοκινήτου να βγει έξω  

--- 

13.Καλή Επιτυχία σ.176-
177 (σαλόνι) Α.Ρ. Γύρω από το παιδί  Συμβουλές για τη σωστή προετοιμασία των παιδιών για τις 

εξετάσεις, που έχει προεκτάσεις και για την επιτυχία στη ζωή 

Παιδαγωγικό  
 

7φ: παιδιά που διαβάζουν 
και γράφουν, στο σπίτι ή 
στο σχολείο, μόνα ή με 

τους γονείς και τους 
καθηγητές τους 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη κι ενθάρρυνση) 

14.Μια αθόρυβη 
προσπάθεια – Εργασία 

Φάρου Ν. Φιλαδέλφειας 
σ.178-180 

Η Υπεύθυνος του 
Φάρου Λίνα Τσάμη  

Κοινωνική πρόνοια – 
Από τη ζωή και την 
κίνηση των «Φάρων» 

«... απολογισμούς του έργου Προνοίας του Ελληνικού Φωτός 
όπως ανεγνώσθησαν εις την ειδικήν μηνιαίαν συνάντησιν των 

συνεργατίδων Προνοίας. Είναι ένα έργον, το οποίον ημπορεί και 
πρέπει να συνεχισθή εις ακόμη ευρυτέραν κλίμακα με 

ανανεωμένας δυνάμεις και με νέαν έμπνευσιν εις τους καιρούς 
μας. Δια τούτο η δημοσίευσις έχει και την έννοιαν μιας 

προσκλήσεως εις συνεργασίαν.» 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

15. Μια αθόρυβη 
προσπάθεια – 

Νοσοκομείον Ν. Ιωνίας 
σ.180-181 

Αικ. Τσαπατώρη  
Κοινωνική πρόνοια – 
Από τη ζωή και την 
κίνηση των «Φάρων» 

Η δράση των εθελοντών στο νοσοκομείο Αγία Όλγα Κοινωνική Πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

16. Μια αθόρυβη 
προσπάθεια – Ένας 

μικρός απολογισμός του 
Φάρου Σαφραμπόλεως 

σ.181-183 

Καλ. Σαμουήλ  
Κοινωνική πρόνοια – 
Από τη ζωή και την 
κίνηση των «Φάρων» 

Η δράση και το έργο του Φάρου Σαφραμπόλεως. Κυρίως έργο 
πνευματικής καλλιέργειας μέσω των Κύκλων Κοινωνική πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση  

17. Μια αθόρυβη 
προσπάθεια – Ο 

απολογισμός του Φάρου 
Καλογρέζας σ.183-184 

Χαρ. 
Κωνσταντοπούλου 

Κοινωνική πρόνοια – 
Από τη ζωή και την 
κίνηση των «Φάρων» 

Το έργο του Φάρου Καλογρέζας. Πνευματική οικοδομή και 
στήριξη των μελών του Κύκλου και υλική, χρηματική και ηθική 

υποστήριξη μελών της τοπικής κοινωνίας 
Κοινωνική πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«όπου δύο ή τρεις εν τω 
ονόματί μου, εγώ εν τω μέσω 

αυτών» 

18. Μια αθόρυβη 
προσπάθεια – Ο 

απολογισμός του Φάρου 
Βύρωνος σ.184-185 

Μαρία Χαλεπά  
Κοινωνική πρόνοια – 
Από τη ζωή και την 
κίνηση των «Φάρων» 

Η ιδιαιτερότητα της δράσης του Φάρου Βύρωνος, καθώς τα μέλη 
του πέρασαν από σοβαρές καταστάσεις που τους κλόνισαν, τους 
απογοήτευσαν και κόντεψαν να τους διαλύσουν, απομένοντας 

μόνο οι φιλικοί Κύκλοι και η Πρόνοια. Παρ’ όλα αυτά 
διατήρησαν ατό το λίγο και κατάφεραν να ορθοποδήσουν, 

προσφέροντας έργο πνευματικό και υλικής συμπαράστασης  

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«... Τι αξίζει, η επιστροφή του 
ενός! Και γιατί τόση χαρά 
γίνεται εις τον Ουρανό γι’ 
αυτή την επιστροφή...» 

19. Μια αθόρυβη 
προσπάθεια – Ο 

απολογισμός του Φάρου 
Άννα Ευθυμίου  

Κοινωνική πρόνοια – 
Από τη ζωή και την 
κίνηση των «Φάρων» 

Η πνευματική και υλική τροφοδοσία της κοινωνίας του 
Περιστερίου, μέσα από τη δράση των Φάρων Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«... η καλή ζύμη που όλο το 
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Περιστερίου σ.185-186 φύραμα ζυμοί» 

 
«... Πόσες φορές δεν φθάνουν 
έως την θυσία του διλέπτου 

της χήρας!» 
 

«... Σήμερα ζω, χάρις στο 
καλό που έκανα στη 

γειτόνισσά μου. ένα έδωσα 
και ο Θεός μού έδωσε 

εκατό...» 
 

«... Ο θερισμός πολύς οι δε 
εργάτες ολίγοι. Ας 

παρακαλέσωμε τον Κύριο του 
θερισμού, όπως αποστείλη 
και άλλους εργάτας εις τον 

θερισμόν Αυτού...» 

20.Μια αληθινή ιστορία  
σ.187-189 Η.Σ. Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία για την συλλογή χρημάτων και κάθε άλλης βοήθειας, 
προκειμένου να εγχειριστεί ένας νεαρός άντρας στο εξωτερικό, 
έτσι όπως την έζησε η αρθρογράφος ως συντονίστρια της όλης 

προσπάθειας   

Διδακτικό – Κοινωνική 
πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Έργα που παίζονται 
σ.189-191 Α.Δ. Καλλιτεχνική κίνηση 

- Κινηματογράφος  Παρουσίαση και κριτική κιν/κων ταινιών Ενημερωτικό  --- 

22.Απάντηση σε αναγνώστη 
της στήλης «Έργα που 

παίζονται» σ.191 
--- Καλλιτεχνική κίνηση 

- Κινηματογράφος  
Επιχειρηματο-λογία – Απάντηση για τις επιλογές της στήλης και 

τα κριτήρια που χρησιμοποιεί  Ενημερωτικό  --- 

23. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας  

σ.191-192 
Ε.Λ.Ρ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας 
Μια σύζυγος και μητέρα ζει το δράμα της συκοφαντίας και 

πιστεύει ότι όλοι οι άνθρωποι την απορρίπτουν  

Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Ψυχολογία  
--- 

24.Στήλη αλληλογραφίας 
σ.192 Χ.Χ. Αλληλογραφία 

αναγνωστών  
Απάντηση σε αναγνώστρια που έστειλε κάτι δικό της για 

δημοσίευση  Ενημερωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ελευθερία από τη ζωή 

που τρέχει σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η νομοθετική θέσπιση της υποχρεωτικής άδειας των 
εργαζομένων και η ψυχική αναγκαιότητα των διακοπών  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

[Αγιογραφική θεμελίωση (σχολάσατε 
και γνώτε...)] 

2.Το τμήμα 10  
σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ενημέρωση για την τύχη και την νοσηλεία των παιδιών-
θυμάτων της θαλιδομίδης στο νοσοκομείο του 

Αννόβερο 

Ιατρικό – Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

3.Από το έργο των 
κοινωνικών εβδομάδων 

της Γαλλίας  
σ.193-194 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

«Μια πρόσκλησις μας πληροφορεί για το 50ο συνέδριο 
των Κοινωνικών Εβδομάδων της Γαλλίας που θα λάβη 
χώραν στο Καν... με θέμα: Η Δημοκρατική κοινότης...» 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

4.Ινστιτούτον 
Επιστημονικών Ερευνών 

σ.194  
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Προβληματισμός για το πώς προχωράει η σκέψη για 
την ίδρυση στην Ελλάδα του Ινστιτούτου 

Επιστημονικών Ερευνών, που αποτελούσε όνειρο της 
λαίδης Φλέμιγκ 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Επιστημονικό – Ενημερωτικό  --- 

5.«Κρίστιν Κήλερ 
Λίμιτέντ» σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την  ανώ-νυμο εταιρεία που συ-νέστησε η 
Christine Keller ‘η διαβόητος κωλ-γκερλ... με σκο-πό 
την εκμετάλλευσι των προσφορών που της γίνονται για 

να εμφανισθή στον κινη-ματογράφο, τα νυχτε-ρινά 
κέντρα κλπ...’ 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό  --- 

6.Το θαύμα έγινε  
σ.194 

Λουκία Ι. 
Ευθυμίου  Διάφορα άρθρα  

Πορεία προς την προσκύνηση μιας θαυματουργικής 
εικόνας της Παναγίας. Αιτήματα και δεήσεις και στο 

τέλος το θαύμα, που δεν είναι άλλο από την ανανέωση 
της ζωής και των δυνάμεων της, την αναγέννηση 

Πνευματικής οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση: αιτήματα 

στην προσευχή με επιμονή και 
κόπο, που τελικά εισακούονται 

7.Πώς άρχισε ένα μεγάλο 
έργο  

σ.195-197 
Α.Κ. 

Μορφές – 
Κοινωνική 
πρόνοια  

«Ομιλία προς τα μεγαλύτερα παιδιά του Σχολείου «Αι 
Αθήναι» με την ευκαιρία του εορτασμού της 

εκατονταετηρίδος του Ερυθρού Σταυρού» - Βιογραφία 
του Ε.Ν. και πώς πραγμάτωσε το έργο του 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό – Ιστορικό – 
Κοινωνική πρόνοια  

 
1φ: παλιά φωτογραφία όπου ένας άντρας 

με μακριά γένια, σκούφο και βαρύ 
παλτό σηκώνει στα χέρια του και χαιρετά 
μια μεγάλη άσπρη σημαία μ’ ένα σταυρό 
στη μέση, μέσα σ’ ένα έρημο χιονισμένο 

τοπίο 

Αγιογραφική θεμελίωση: αγάπη και 
φροντίδα για τους τραυματίες και 

ασθενείς, χωρίς εθνικές διακρίσεις, 
ακόμα και στους εχθρούς με 

ακλόνητη πίστη και βεβαιότητα της 
θείας βοήθειας 

8. --- σ.197 A. de Saint – 
Exupery  

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η αξία του νερού για τον άνθρωπο  

Πνευματικής οικοδομής  
1φ: μια κοπέλα με τσεμπέρι πίνει νερό 

από μια κανάτα 
--- 

9.Η παράξενη ιστορία 
του Μπάϊ-Μπελ σ.198-

199 
Νίκος Μοσχονάς  Λογοτεχνία – 

Διηγήματα 

Η ζωή του Άγγλου Καθολικού Μπάι Μπελ, που όλο 
ήθελε να αγοράσει μια καμπάνα για την εκκλησία του 

χωριού του, κι όλο την τελευταία στιγμή έδινε τα 
χρήματα που μάζευε, σε ελεημοσύνες 

Αλληγορικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ: μερικά σπίτια κι ένας ναός γοτθικού 

ρυθμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
ελεημοσύνη 

10.Διαβάζοντας σ.200 Η.Σ.  
Βιβλιοπα-
ρουσίαση – 

Βιβλιοκριτική  

1.Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών Διονυσίου: 
Κύπρος – Άγιοι Τόποι 

2.Μητροπολίτου Τρίκκης και Σταγών Διονυσίου: «Το 
Μετέωρο» 

3.Ελένης Παραφεντίδου: Δώρα ντ’ Ίστρια (Ελ. Γκίκα) 
Μελέτη 

4.Άνθη από την ποίησι του Γολγοθά (επιμέλεια 

Ενημερωτικό – Πνευματικής οικοδομής  

4.: «Μια ανθολογία από τροπάρια 
που ψάλλονται την Εβδομάδα των 

Παθών. Και σε μερικά απ’ αυτά μια 
ελεύθερη απόδοσις...» 
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Νικοδήμου Γκατζιρούλη) εκδ. «ΖΩΗΣ» 

5.«Πέρσυ Ουΐν», εκδ. Λύχνος 

11.Φράντς Κάφκα  
σ.201-202 Σάσα Μόσχου Μορφές  Βιογραφία και εργογραφία του Φ.Κ. 

Επιμορφωτικό – Βιογραφία   
 

1φ: ο συγγραφέας με το σκύλο του 
--- 

12.Ο πατέρας μου 
κράτησε το όπλο σ.202-

203 

Milton J. Cohen 
Απόδοσις: Σούλα 

Νικοπούλου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα (Μια 

αληθινή ιστορία)  

Η πάλη ενός αστυνομικού με το τυφλό μίσος του για 
τους δολοφόνους του πατέρα του, μέχρι τη στιγμή που 

συλλαμβάνοντας κάποιον, κατάλαβε ότι δε θα 
μπορούσε να τον σκοτώσει και να πάρει έτσι εκδίκηση, 

γιατί ο πατέρας του δεν θα το ήθελε, επειδή του είχε 
μάθει πάντα να αγαπά 

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: τα πάθη 
(το μίσος) τυφλώνουν την ψυχή και 

μόνο η αγάπη και η συγγνώμη  
ελευθερώνουν πραγματικά  

13.Σας βάζει σε 
ανησυχίες το παιδί σας; 

σ.204-206 
--- Γύρω στο παιδί  

«... Όλοι μπορεί να το βρίσκουν υπέροχο, ε-σείς όμως 
δεν είστε ποτέ απόλυτα ευχαρι-στημένη. Το θέλετε τέ-
λειο. Ε! λοιπόν, κάντε το τέλειο! Με λίγη προσοχή και 

αυτές τις συμβουλές που σας δίνομε:-πολύ παχύ – 
πολύ ψηλό –πολύ μικρόσωμο –πολύ αδύνατο – 
στέκεται άσχημα – οι γάμπες του δεν είναι ίσιες» 

Ιατροπαιδαγωγικό 
 

6σκ: που απεικονίζουν παιδάκια με 
λούτρινα ζωάκια στα χέρια και τα οποία 
έχουν το συγκεκριμένο ελάττωμα που 

περιγράφεται σε κάθε παράγραφο  

--- 

14.Το αγκαθάκι σ.207 Γ.Φ. 
Έχω κάτι να σας 

πω –Διάφορα 
άρθρα 

Οι μικροδυσκολίες της καθημερινής ζωής που μας 
καταβάλλουν και μας εξοντώνουν  

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: μια νεαρή γυναίκα με ποδιά και 
φτερό/ξεσκονόπανο στο χέρι 

Αγιογραφική θεμελίωση: αγωνιστική 
διάθεση απέναντι στα μικρά και 
ευτελή της καθημερινότητας μας 

15.Οι νέες ανοίγουν 
δρόμο  

σ.208-209 (σαλόνι) 
--- 

Κοινωνικά 
θέματα – 

Διάφορα άρθρα  
Η γυναικεία παρουσία στο χώρο της εργασίας 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  

 
6φ: με γυναίκες που ασκούν διάφορα 

επαγγέλματα 
 

--- 

16.Ένα κορίτσι και τρία 
αγόρια σ.210-214 

Διασκευή εκ του 
Γαλλικού: 

Κατερίνα Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η εξέλιξη της περιπέτειας των ατίθασων νέων, που 
τελικά οδήγησε σε τροχαίο ατύχημα, που τους κόστισε 
κάποια χρόνια φυλακής αλλά τους ωρίμασε όλους και 

τους έκανε σωστούς και έντιμους 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα και τρία αγόρια, τα 
οποία σπρώχνουν τον οδηγό ενός 

αυτοκινήτου να βγει έξω 

--- 

17.Υπάρχει απάντηση σε 
κάθε προσευχή σ.215 

Pamela Hennell 
Μετάφρασις: Μίκα 

Ντόρτα 
Διάφορα άρθρα  

Η έξοδος από την απελπισία, ειδικά μετά από το 
θάνατο του αγαπημένου, σηματοδοτείται από την 

αναγνώριση των μικρών ευλογιών που στέλνει ο Θεός 
στη ζωή μας, μέσω των συνανθρώπων μας που μας 

παραστέκονται 

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
απάντηση στις προσευχές μας 

έρχεται σιωπηλά, ταπεινά και απλά 
και πρέπει να έχουμε ανοιχτά τα 
μάτια της ψυχής μας για να την 

αναγνωρίσουμε  

18.Η πυργοδέσποινα του 
Gentilly σ.216-220 

Gilbert Cesbron 
Μετάφρασις: Άννα 

Ράπτη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία μιας ξεπε-σμένης αριστοκράτισ-σας, που ενώ 
όλα και όλοι αλλάζουν γύρω της εκείνη μένει προ-
σκολλημένη στα πα-λιά της μεγαλεία. Τε-λικά από 
απροσεξία της, ζητώντας να συ-ναντηθεί με το Δή-

μαρχο, καταγράφεται στους καταλόγους των απόρων 
γερόντων, που η ίδια συνέδρα-με. Ξεψύχησε από 

ντροπή πάνω στο δε-μα που της έστειλαν. 

Διδακτικό  
 
 

3σκ: καρικατούρες με μορφές εποχής, 
με ντύσιμο και τραπέζι αριστοκρατικό 

--- 

19.Black Nativity  
σ.221 

Ελένη 
Αναστασιάδου  

Από την 
καλλιτεχνική 
μας κίνηση 

Η παραστάσεις του θρησκευτικού μουσικού 
συγκροτήματος μαύρων, Black Nativity στο θέατρο 

Διονύσια  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό 
 

1φ: της Μάριον Γουίλιαμς (νέγρα 
Αγιογραφική θεμελίωση  
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τραγουδίστρια) 

20.Από τα φύλλα του 
ημερολογίου μας – Για 

μια ανακαίνισι της 
αγωγής και της 

μορφώσεως σ.222-223 

Νίκη 
Γραμματικού  

Το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής  

Τα συμπεράσματα από το Φροντιστήριο Μητέρων 
σχετικά με την ορθή διαπαιδαγώγηση και τους στόχους 

της και η λήξη του σχολικού έτους στο σχολείο ‘Αι 
Αθήναι’ 

Παιδαγωγικό – ενημερωτικό  
 
 

2φ: από τις σχολικές γυμναστικές 
επιδείξεις  

--- 

21.Έργα που παίζονται 
σ.223-224 Α.Δ 

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Κιν/φικές ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική ταινιών – Ταξινόμηση σε 
βασικές κατηγορίες όσον αφορά την καλλιτεχνική αξία 
των ταινιών και το ενδιαφέρον και την καταλληλότητα 

του σεναρίου 

Ενημερωτικό – Κριτική κινηματογράφου  
 

1φ: «Η πρώτη συνεννόηση» Άννυ 
Σάλλιβαν 

--- 

 

7ο (102) Τεύχος – Οκτώβριος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Πάντοτε υψηλότερα 
και ευρύτερα σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 

Η ανάγκη της εξυψώσεως και της διευρύνσεως του πνεύματος ως 
απάντηση στην έξοδο από την κρίση της εποχής και της ανάπτυξης 

του πολιτισμού 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

2.Το σχολείο 
παραπάνω από 
σχολείο σ.225 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός - Απόψεις 

Ο ρόλος του σχολείου γι’ αυτή την πνευματική εξύψωση και 
διεύρυνση 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

3. Τα παιδιά με το 
κλειδί σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 
Η ανάγκη ιδρύσεως περισσότερων παιδικών σταθμών και κέντρων 
απασχολήσεως παιδιών κατά τις ώρες εργασίας των μητέρων τους 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια  --- 

4.Η γιαγιά με τα’ 
άσπρα μαλλιά  

σ.225-226 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 

«... Μεταφέρωμε τη χαριτωμένη περιγραφή της ξένης μητέρας, 
(Γαλλίδας) γιατί φοβώμαστε ότι και σε μας πάει να λείψη από τα 
παιδιά μας η μορφή της γλυκειάς γιαγιάς με τ’ άσπρα μαλλιά.» 

Διδακτικό  --- 

5.Αναλυτικόν δελτίον 
της Ελληνικής 

βιβλιογραφίας σ.226 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός - Απόψεις 
Η έκδοση του 21ου τόμου του Αναλυτικού Δελτίου Ελληνικής 

Βιβλιογραφίας του έτους 1960, από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

6. --- σ.226 
Ινστιτούτον 

Ψυχολογίας και 
Ψυχικής Υγιεινής  

Ανακοινώσεις  Η έναρξη των μαθημάτων του Φροντιστηρίου αγωγής Ενημερωτικό  --- 

7.Η μοντέρνα 
ζωγραφική και το 

κοινόν Α΄ σ.227-230 
Δημ. Λιαρομμάτης  Διάφορα άρθρα  Η μοντέρνα ζωγραφική, οι αντιδράσεις που ξεσήκωσε, η θεμελίωση 

της ως γνήσιο τέκνο της εποχής και των προβληματισμών της 

Επιμορφωτικό (Ιστορία τέχνης) 
 

1φ: λεπτομέρεια από πίνακα 
ζωγραφικής, το πρόσωπο ενός 
κοριτσιού με μαντήλι, προφίλ 

--- 

8.Ένα παιδί 
κατηγορεί τους γονείς 

του  
σ.230-232 

Christine Laudier 
Απόδοσις: Α.Ρ. 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Το ημερολόγιο ενός νεκρού 20χρονου στρατιώτη στην Ινδοκίνα, όπου 
περιγράφει την πολυτελή ζωή που του πρόσφεραν οι γονείς του και τη 
δυσκολία του να προσαρμοστεί στις στερήσεις και στο μέτριο τρόπο 

ζωής μετά τον απροσδόκητο θάνατό τους 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Ταξίδι και 
αποσκευές σ.233-234 Σωτ. Κροντήρη  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή την κρυφή παρακολούθηση μιας τηλεφωνικής συνομιλίας 
δύο φίλων, όπου η μία ετοιμάζεται για μηνιαίο ταξίδι στο εξωτερικό 

και θέλει μαζί της τουλάχιστον τρεις βαλίτσες πράγματα, σκέψεις τόσο 
για τα ταξίδια μας όσο και για το μεγάλο ταξίδι της ζωής μα, όπου 
φορτωνόμαστε με ένα σωρό άχρηστα πράγματα που εμποδίζουν τη 

ζωή μας  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής   

 
 

1φ: μια νεαρή γυναίκα φορτώνει 
σ’ ένα καρότσι αεροδρομίου, που 

Αγιογραφική και Πατερική 
θεμελίωση  
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το σέρνει ένας άντρας, 3 βαλίτσες 
κι ένα σακ-βουαγιάζ και κρατά 

στο χέρι μια μεγάλη τσάντα 

10.Όλα για τους 
πονεμένους σ.234-

235 
Γ.Χ. Μορφές 

Βιογραφία του αγίου Ιωάννου του Θεού, πρώην στρατιωτικού του 16ου 
αι., Χοάο Σι-ουντάντ, στην Πορτο-γαλία, που αφιερώνε-ται στη 

φροντίδα των αρρώστων, φτωχών, γέρων, τρελλών, αστέ-γων, 
εγκαταλελειμ-μένων παιδιών, κακό-φημων γυναικών της Γρανάδας, 

ιδρύοντας νοσοκομεία και ιδρύματα  

Βιογραφία  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Ιησού, εις χείρας σου 
παρατίθημι το πνεύμα 

μου» 
11.Blaise Pascal Ο 

Χριστιανός Φιλόσοφος 
σ.236-238 

Καίτη Χαλκιαδάκη Μορφές  Οι ‘Σκέψεις’ του Πασκάλ, που περικλείουν όλη του την θεολογία, την 
Χριστολογία, την ανθρωπολογία 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

«Ο Θεός του Αβραάμ, του 
Ισαάκ και του Ιακώβ, ο 
Θεός των Χριστιανών...» 

12.Feuilles Mortes  
σ.239 

Απόδοσις  
Ε. Πάστρα Ποίηση  

Ύμνος για τα φύλ-λα των δέντρων και κατ’ επέκταση για τη ζωή και 
θρήνος για το κιτρίνισμά τους και την πτώση τους το φθινόπωρο. 

Θρήνος για το θάνατο.  

Αλληγορικό – Διδακτικό 
 
 

1φ: πίνακας ζωγραφικής όπου ένα 
κοριτσάκι περπατά σ’ ένα δρόμο 

με δέντρα 

--- 

13.Τώρα ας του 
κάνουμε μια «Γενική 
Επιθεώρησι» σ.240-

241 (σαλόνι) 

Απόδοσις: Άννα 
Ράπτη Γύρω στο παιδί  Μια γενική επιθεώρηση υγείας του παιδιού 

Ιατρο-παιδαγωγικό 
 

2φ: δύο παιδάκια τρέχουν με τις 
σχολικές τσάντες στο χέρι κι ένα 
αγόρι περπατάει σκυφτό με την 

τσάντα του στο χέρι  

--- 

14.Ήθελα νάμουν 
ωραία ντυμένη Α΄ 

σ.242-244 

Απόδοση από το 
Γαλλικό: Κατερίνα 

Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η περιγραφή της ζωής μιας ορφανής που αναγκάστηκε να ζήσει με 
μια θεία της σε μια φτωχογειτονιά του Παρισιού, μετά το θάνατο της 
μητέρας της και το όνειρο της να αλλάξει τη ζωή της μ’ έναν πλούσιο 

γάμο 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια νεαρή γυναίκα ντυμένη 
και βαμμένη πολύ προσεγμένα 

--- 

15.Οι «παράλληλες 
ασχολίες» σ.245 Η.Σ. Έχω κάτι να σας πω 

– Διάφορα άρθρα  

Η αναγκαιότητα της καλλιέργειας των παράλληλων ασχολιών, των 
λεγομένων χόμπυ, προκειμένου ο άνθρωπος και ειδικά η γυναίκα να 

μη βρεθεί ποτέ στη ζωή της να νοιώσει χωρίς σκοπό 

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού – 

Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια γυναικεία καρικατούρα 
με το ένα χέρι της πιάνει το 

μέτωπο της και με το άλλο ένα 
κλειστό βιβλίο 

--- 

16.Σκέψεις για το 
γάμο σ.246-247 

Doris Odlum 
Απόδοσις: Γιάννης 

Παπαγεωργίου 
Διάφορα άρθρα  Σκέψεις και ανάλυση της έγγαμης ζωής. Των προϋποθέ-σεων της, των 

δυσκολιών της, των στόχων της, της ομορφιάς της 

Πνευματικής οικοδομής – 
Ποιμαντικής ψυχολογίας 

 
 

1σκ: ένα νεαρό ζευγάρι, έτσι όπως 
φαίνεται μέσα από το παρμπρίζ 
του αυτοκινήτου που οδηγεί ο 

άντρας 

--- 

17.Η πατρίδα του 
Σαμπούρο σ.248-249 

Cordellia Baird 
Gross Απόδοση: 

Ε.Δ.Δ. 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η υποδοχή ενός μικρού Ιάπωνα στην καινούργια του τάξη και η 
αφήγηση της ζωής του και της φρίκης τού πολέμου που έζησε, που 

καθήλωσαν τους επαναστάτες μαθητές του Manhattan και τον 
αποδέχτηκαν ως έναν από αυτούς 

Διδακτικό – Αντιπολεμικό - 
Αντιρατσιστικό 

 
1σκ: έξι παιδικά προσωπάκια από 

διάφορες φυλές 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«... μόνον σπάνια, 
ψάχνοντας να βρούμε το 

κάρφος στο μάτι του αδελ-
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φού μας, αντιλαμ-

βανόμαστε τη δοκό στο 
δικό μας...» 

18.Στο γέρμα της 
ζωής σ.249 Sir Orme Sargent Διάφορα άρθρα  Προσευχή των ηλικιωμένων  

Πνευματικής οικοδομής - 
Προσευχή 

 
1φ: μια ηλικιωμένη, 

καμπουριασμένη γυναίκα, με 
τσεμπέρι και παντόφλες, 

φορτωμένη με δύο τενεκέδες, 
απομακρύνεται από την 

ακροθαλασσιά  

Αγιογραφική θεμελίωση  

19.Τ’ αφήνετε να 
μεγαλώσουν; σ.250-

251 

Απόδοσις από το 
περιοδικό: Famille 

et Collège 
Γύρω στο παιδί  Οι ανασταλτικοί, της ωρίμανσης, τρόποι διαπαιδαγώγησης  

Παιδαγωγικό  
7σκ: με σκηνές που δείχνουν 
προβληματικές συμπεριφορές 

--- 

20.Ρεβυθοευ-τυχία  
σ.252-253 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  

Η ευτυχία στα χρόνια της στέρησης, των δυσκολιών, της πείνας αλλά 
και των προσδοκιών και της ελπίδας και η πλήρης αντίθεση της με α 

χρόνια της αφθονίας αλλά και της έλλειψης χαράς 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

 
3σκ: με ρεβύθια μαγειρεμένα με 
διάφορους τρόπους (κεφτέδες, 

σούπα, κέικ) 
1σκ: 1 βάζο με αποξηραμένα 

λουλούδια  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
Ευχαριστία για ό,τι μας 
προσφέρεται στη ζωή και 

ελπίδα για το μέλλον 

21.Κουράγιο και 
Αποχαιρετισμός  

σ.254-256 

Romain Gary 
 

 Απόδοσις: Καίτη 
Αυγουστίνου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα – 

Αποσπάσματα 
βιβλίων: από το 

“Promise at Dawn”  

Η ιστορία ενός Γάλλου αεροπόρου, που η α-γάπη της μάνας του τον 
στήριζε όλα τα χρόνια του πολέμου, με τα γράμματα που εκείνη 

φρόντισε να ε-τοιμάσει και να του τα στέλνει ένας φίλος της από την 
Ελβετία, ενώ η ίδια είχε ήδη πεθά-νει πριν 3½ χρόνια! 

Διδακτικό  
 

1φ: σκηνή από το έργο ο νεαρός 
πρωταγωνιστής αγκαλιάζει 
στοργικά τη μητέρα του 

--- 

22.Τι μπορούμε να 
κάνουμε για σας;  

σ.256 
Αναγνώστρια Μ. Α.   Τι μπορούμε να 

κάνουμε για σας;  

«... ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αμέτρητες κοπέλλες... από 
σπίτια με ‘ηθική’, αυστηρή ανατροφή... όταν τελειώσουν το σχολείο... 
βρίσκονται σε ξαφνική επαφή με το ‘άλλο φύλο’. Τα αγόρια, αυτό το 
άγνωστο, είναι... κάτι που τα τραβά και που όμως το φοβούνται. Κάτι 
στραβό υπάρχει βέβαια στην αγωγή αυτών των κοριτσιών... νοιώθεις 
δειλή, αλλά δεν θέλεις να είσαι, κι όσο πιο πολύ δεν θέλεις να είσαι, 

τόσο πιο αδέξια και δειλή αισθάνεσαι...» 

Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία  Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Τι μπορούμε να 
κάνουμε για σας;  

σ.256 

Αναγνώστρια Σ. Σ. 
Σ.  

Τι μπορούμε να 
κάνουμε για σας; Δεν αναφέρεται το πρόβλημα της αναγνώστριας Συμβουλευτικό – Ποιμαντική 

ψυχολογία  --- 
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9ο (103) Τεύχος – Νοέμβριος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Το Περιοδικό μας 
Γιορτάζει τα 10 του 

Χρόνια  
σ.257 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Πνευματικός απολογισμός της δεκαετούς προσφοράς του 
περιοδικού  Επετειακό  --- 

2.Μετά την 
εβδομάδα «Θέαμα 

και Νεότης»  
σ.258 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η κυκλοφορία του ειδικού τεύχους των επιστημονικών 
διαλέξεων, που δόθηκαν τον περασμένο χρόνο, κατά τη 
διάρκεια της οργανώσεως της εβδομάδος «Θέαμα και 

Νεότης» 

Ενημερωτικό  --- 

3.Στο Λεωφορείο 
σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Η ευχαρίστηση της κοινής μεταφοράς  Ψυχαγωγικό  --- 

4. --- σ.258 Ινστιτούτο Ψυχολογίας 
και Ψυχικής Υγιεινής  Ανακοινώσεις  

Η επανέναρξη του Φροντιστηρίου Αγω-γής «... εις δύο τριμη-
νιαία τμήματα... θέ-ματα: Η ψυχική υγιει-νή του παιδιού 

και Το παιδί και ο χαρακτήρ» 
Ενημερωτικό  --- 

5. Στο Σπήλαιο της 
Αποκαλύψεως 

σ.259-260 

Στ. Δ. 
Μαστρογιαννοπούλου 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Ξενάγηση στο ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως και σκέψεις 
γύρω από την πνευματική ζωή  

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής 

 
 

2φ: μια άποψη από το εσωτερικό 
του Σπηλαίου και μια γενική 

άποψη της Μονής  

«... θυμίζει τη φλεγόμενη βάτο 
του Θεόπτη Μωϋσή...» 

*«... λύσαι το υπόδημα εκ των 
ποδών σου˙ ο γαρ τόπος εν ω 

έστηκας, γη αγία εστί...» 
*«... δια τον λόγον του Θεού και 

δια την μαρτυρίαν Ιησού 
Χριστού» 

*«... εγώ το Α και το Ω, ο πρώτος 
και ο έσχατος, αρχή και τέλος... 
ο αστήρ ο λαμπρός ο πρωινός» 

«... τω καθημένω επί του θρόνου 
και τω αρνίω η ευλογία και η 
τιμή και η δόξα και το κράτος 
εις τους αιώνας των αιώνων» 

*«... ο μαθητής της αγάπης, ο 
επιπεσών στο στήθος του 

Διδασκάλου στην επίσημη ώρα 
του Μυστικού Δείπνου...» 
*Αποκ.14,21: «Ο έχων τας 

εντολάς μου και τηρών αυτάς 
εκείνος εστίν ο αγαπών με˙ ο δε 
αγαπών με αγαπηθήσεται υπό 

του πατρός μου και εγώ 
αγαπήσω αυτόν και εμφανίσω 

αυτώ εμαυτόν» 
*«ο ων και ο ην και ο 

ερχόμενος» 

6.Τι θα γίνω όταν 
μεγαλώσω (?) σ.261-

264 

Μετάφ.: Σούλα 
Νικολοπούλου Γύρω στο παιδί  Η σωστή επιλογή του μελλοντικού επαγγέλματος  

Ψυχό-Παιδαγωγικό  
 

1φ: δύο παιδάκια κάθονται 
αντικριστά πάνω σ’ ένα κλειστό 
μπαούλο κι ένα ερωτηματικό 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σχεδιασμένο ανάμεσά τους 

7.Σεις και οι 
εκλογές  
σ.264 

ΚτΕ Διάφορα άρθρα  
Η ανάπτυξη της πολιτικής συνειδή-σεως της Ελληνίδας και 

η εμπλοκή της στην πολιτική ζωή του τόπου, άμεσα ή 
έμμεσα, υποδεικνύουν έναν άλλο τρόπο ζωής και δράσης 

Κοινωνικού προβληματισμού  
 

1σκ: 8 γυναίκες διαφόρων ηλικιών 
και ενδυματολογικών προτιμήσεων 
σε μια σειρά, η μία πίσω από την 

άλλη 

--- 

8.Η μοντέρνα 
ζωγραφική και το 
κοινόν Β΄ σ.265-

268 

Δημ. Λιαρομμάτης  Διάφορα άρθρα  

Εμπρεσσιονισμός – Εξπρεσσιονισμός – Δύο χαρακτηριστικές 
μορφές – Εξπρεσσιονιστικός Πριμιτιβισμός – Κυβισμός  

 
Οι βαθύτερες πνευματικές ανησυχίες του ανθρώπου που 

αμφισβήτησε τις παραδόσεις και εξέπεσε από την πίστη και 
ό,τι αυτό δημιουργεί στην ψυχή του, εκφράζεται και στην 

τέχνη του 

Πνευματικού και καλλιτεχνικού  
προβληματισμού 

--- 
Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Ο παππούς σ.269 Ελένη Αναστασιάδου  Διάφορα άρθρα  

Η προσωπική ιστορία του παππού Βαγγέλη που έφυγε για το 
με-τωπο και οι Τούρκοι σφάξανε τη γυναίκα του και τα δυο 

του α-γόρια στο χωριό, όταν έγινε η καταστροφή της 
Σμύρνης. Η ιστο-ρία όλου του προσφυ-γικού Ελληνισμού  

Ιστορικό – Διδακτικό  
 

1φ: ένας χαμογελαστός γέροντας 
με γυαλιά κάθεται σε μια 

πολυθρόνα και έχει στα πόδια του 
ένα βιβλίο 

--- 

10.Ένας γάμος 
χάλασε σ.270-271 Η.Σ. Διάφορα άρθρα – 

Έχω κάτι να σας πω 
Σχόλιο και προβληματισμός για αίτια που οδηγούν στο 
διαζύγιο και μάλιστα με την πρωτοβουλία της γυναίκας 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού 

 
1φ: μια νεαρή γυναίκα σκεφτική 
και προβληματισμένη στέκεται 

μπροστά σ’ ένα κλειστό παράθυρο 

Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Ένας τρόπος 
ζωής  σ.271 A. Dumas, υιός  Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Πρακτικές και πνευματικές συμβουλές για τη ζωή  Πνευματικής οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση: 

κάποια απ’ αυτά διαποτίζονται 
από χριστιανικές αρχές  

12.Το Αμερικανικόν 
γραφείον της 

παιδικής ηλικίας 
σ.272-273 

Edith M. Stern 
Διασκευή  Γύρω από το παιδί  

Οι τομείς δράσης του γραφείου. Σύντομο ιστορικό της 
έναρξης και της εξέλιξής του και παρουσίαση του 

πολύπλευρου κοινωνικού έργου του και της προσφοράς του  

Κοινωνική πρόνοια – Κοινωνικού 
προβληματισμού 

5φ: τα πρόσωπα των προέδρων του 
γραφείου Τζούλια Λάθροπ 1912-

1921/Γκραίης Άμποτ 1921-
1934/Κάθριν Λένρουτ 1934-
1951/ Μάρθα Έλιοτ 1951-

1956/Κάθριν Όττιγκερ 1956 

Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Ήθελα νάμουν 
ωραία ντυμένη Β΄ 

σ.274-276 

Απόδοση από το 
Γαλλικό: Κατερίνα 

Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία της Ιωάννας που προκειμένου να πάει στο χορό με 
τον πλούσιο Ιάκωβο, κλέβει μια μπλούζα από ένα ακριβό 

κατάστημα. Την συλλαμβάνουν. Ο Ι. αρνείται να τη 
βοηθήσει και την απορρίπτει ενώ με την ίδια αφορμή η Ι 

ανακαλύπτει πόσο την αγαπά η θεία της που της 
συμπαρίσταται και ο Πέτρος που τη ζητά σε γάμο. Η Ι 

ουσιαστικά ανακάλυψε την αγάπη, επαναπροσδιόρισε τις 
αξίες της ζωής και τις σχέσεις της  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

14.Μπουμπούλ 
σ.277-280 

Henri Troyat  
της Γαλλικής 
Ακαδημίας  

Λογοτεχνία - 
Διήγημα 

Η ιστορία της φιλόζωης κυρίας που δεν έδειχνε το ίδιο 
ενδιαφέρον για τη δυστυχία των ανθρώπων. Η κυρία 

πεθαίνει από τον τρόμο της όταν ανακαλύπτει, την ώρα που 

Διδακτικό  
 

1φ: ένας σκύλος 
--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Απόδοσις:  

Άννα Ράπτη 
οδηγούσε, ότι στο πίσω κάθισμα δεν κάθεται ο μπάρμπα 
Tabuze αλλά ο σκύλος του ο Μπουμπούλ, που μόλις του 

είχανε κάνει ευθανασία! 

15.Οι Τριστάνοι – 
Ένα ταξίδι στον 
πολιτισμό του 

εικοστού αιώνος  
σ.281-282 

Μετάφρασις: Γ.Λ.Τ. Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία των κατοίκων του νησιού Τριστάν Ντα Κούνα, στον 
Ατλαντικό, από το 1817 και η εγκατάλειψη του από τους 

απογόνους τους στις αρχές του 1963, λόγω της 
ενεργοποίησης του ηφαιστείου του νησιού. Η εκπαίδευση 
των Τριστάνων για την ένταξή τους στη ζωή του 20ου αιώνα 

και στον πολιτισμό του 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  
 

1φ: κάποιοι από τους Τριστάνους 
με τα μωρά και τα παιδιά τους σε 

αίθουσα αναμονής 

--- 

16.Άλλοτε και Τώρα  
σ.283-284 

Stanislas Fontaine  
 

Απόδοσις: Άννα Ράπτη 
Διάφορα άρθρα  

Γαλλικό άρθρο σχετικά με την αύξηση του προσδόκιμου 
ζωής στις επόμενες γενιές και τα προβλήματα αλλά και οι 

προοπτικές που ανοίγονται 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
2φ: μια χαμογελαστή ηλικιωμένη 
κυρία σ’ ένα γραφείο με ανοιχτό 
μπροστά της ένα μεγάλο βιβλίο-
κατάλογο και μια όχι και τόσο 

νεαρή μητέρα κρατάει το μωρό της 
σε όρθιο 

--- 

17.Γράμματα – 
Σινιάλο σ.285-286 Σ.Ν.Η. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Ο θεσμός των «Φίλων της βιβλιοθήκης του χωριού» σε συνερ-
γασία με τα μέλη της Χριστιανικής Ενώσεως Επιστημόνων 

και συνεργατών γενικά του χριστιανικού έργου, και οι 
καρποί του έργου τους  

Κοινωνική πρόνοια  --- 

18.Στη μαμά μου με 
τ’ άσπρα μαλλιά 

σ.286 
Α.Π.Λ. Ποίηση  Ύμνος στη μάνα και στην αγάπη της, που δεν έχει 

αντικαταστάτη όταν τη χάνεις και που τότε την εκτιμάς Διδακτικό  --- 

19.Έργα που 
παίζονται σ.287-288 Κ.Δ. 

Καλλιτεχνική κίνηση 
– Κινηματογραφικές 

ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  Ενημερωτικό  --- 

20.Αστυάναξ – Τώρα 
που θα φύγεις  

σ.288 
Γιώργος Σεφέρης  Ποίηση  

«Μετέχοντες κι εμείς στη χαρά και στην τιμή που μας έγινε 
με την απονομή του Νόμπελ Λογοτεχνίας στον Έλληνα 

ποιητή Γιώργο Σεφέρη, δημοσιεύουμε το παρακάτω ποίημα 
του . ένα κομμάτι από το «Μυθιστόρημα» Τώρα που θα 

φύγεις». 
  

Αποχαιρετισμός και προτροπή να πάρει μαζί του και το 
παιδί, που συμβολίζει το μέλλον 

Αλληγορικό  --- 
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10ο (104) Τεύχος – Δεκέμβριος 1963 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Η μεγάλη γιορτή  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα, για διάφορες 

κατηγορίες ανθρώπων  
Εορταστικό – Πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
«... ‘Χαρά μεγάλη σας 
αγγέλω’, έψαλαν οι 

άγγελοι. Μεγάλη χαρά; 
ναι, γιατί ερχόταν ο 

Θεός. κι έρχεται 
πάντοτε.» 

2.Ένα ακόμη άστρο  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Δυο λόγια για την προσωπικότητα του Τζων Κέννεντυ 
ως Προέδρου αλλά κυρίως ως οικογενειάρχη, με 

αφορμή την πρόσφατη δολοφονία του  
Επικαιρότητα  --- 

3.Για την παιδεία  
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με αφορμή τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν ότι θα 
ληφθούν για την παιδεία, σχόλιο και 

προβληματισμός – Ανάγκη χάραξης Εθνικής 
πολιτικής για την Παιδεία και μικροπολιτικών 

συμφερόντων και πολεμικής 

Επικαιρότητα – Κοινωνικού 
και πνευματικού 
προβληματισμού  

--- 

4.Η νέα γενηά μάς 
ξεπερνά σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Τα συμπεράσματα Α-μερικανού σε πρό-σφατο 
συνέριο παιδια-τρικής στην Πορτογα-λία, σχετικά με 

την πιο γρήγορη βιολογι-κή ωρίμανση που επι-
σημαίνεται στις νέες γενιές και στην αύξη-ση του 

ύψους  κατά 15 εκατοστά. Οι αλ-λαγές και οι 
ευθύνες που προκύπτουν για τη διαπαιδαγώγηση της 

νέας γενιάς 

Ενημερωτικό – Ιατρικό  --- 

5.Η ζωή είναι μια 
συνέχεια σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για τη τάση των γονιών να αντιμε-τωπίζουν ως 
ανδραγα-θήματα απάτες των παιδιών τους εκτός 

σπιτιού κι όταν συμ-βαίνουν στους ίδιους να είναι 
πολύ αυστη-ροί, στέλνοντας διπλά και αντικρουόμενα 

μηνύματα 

Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Αριθμοί που 
μιλούν  
σ.290 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Το πρόβλημα της επαγγελματικής αποκατάστασης 
των ανάπηρων παιδιών στην Ελλάδα αλλά και στην 
Ευρώπη και οι προοπτικές που προσφέρει η κάθε 

χώρα, με βάση το πλήθος των ειδικών εργαστηρίων-
σχολείων, που λειτουργούν στην επικράτεια της 

Κοινωνική πρόνοια – 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

7.«Αγαπητέ μου 
μικρέ δεκάχρονε 
“Κόσμε”...» σ.290 

Λεωνίδας Παρασκευόπουλος 
Ιεροκήρυξ  Γράμματα αναγνωστών  Ευχές και συγχα-ρητήρια με την ευ-καιρία 

συμπληρώ-σεως δεκαετίας κυκλοφορίας του ΚτΕ Επετειακό  «Νυν απολύεις τον 
δούλον Σου, Δέσποτα» 

8.Χριστούγεννα σε 
ξένους τόπους  

σ.291 
--- Εορταστικά – Επετειακά  

Ο στολισμός του μεγάλου Σταυρού της εκκλησίας του 
Αμράς, στην Αυ-στρία, με ηλεκτρι-κά λαμπιόνια τη 
νύχτα των Χριστου-γέννων από τον ιερέα του χωριού 

Εορταστικό --- 

9.Η Αθήνα του 
1844 σ.292 Αθαν. Διομήδη-Πετσάλη 

Αποσπάσματα βιβλίων  
(Από το τρίτομον 

«Ελληνικός Όρθρος», που 
βραβεύθηκε από την 

Ακαδημία Αθηνών και 
προσφάτως από τα 

«Κρατικά Βραβεία» 1963) 

Η σταδιακή ανάπτυξη της Αθήνας και του Πειραιά, 
που σηματοδοτούν τα νέα Δημόσια κτίρια, τα 

ανάκτορα, οι δρόμοι και το λιμάνι του Πειραιά  
Ιστορικό  --- 

10.Χρόνος χαμένος Μάννα Κατερίνα  Έχω κάτι να σας πω  Ο σύγχρονος τρόπος ζωής που επιβάλει τρέξιμο και Πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
και χρόνος 

κερδισμένος σ.293 
έλλειψη υπομονής και το αντίστοιχο πνευματικό 

έλλειμμα  
και οικοδομής 

 
1φ: μια νεαρή γυναίκα βαδίζει 
βιαστικά στο δρόμο, με φόντο 
αυτοκίνητα και καταστήματα 

και περαστικούς που γυρίζουν 
και την κοιτάζουν 

11.Κάτι για τη μάνα 
μου από την 

ξενητειά σ.294 
Τ.Τ. Διάφορα θέματα  Σκέψεις για την προσφορά της μάνας και την ψυχική 

τσιγκουνιά που μικραίνει, λιγοστεύει τη ζωή 
Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής 

«Κύριε συγχώρεσέ τους, 
δεν ξέρουν τι κάνουν» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Όταν βρέχη έξω 
σ.295-296 Η.Σ. Διάφορα άρθρα  

Οι ευκαιρίες για πνευματική ανατροφοδότηση και 
προσφορά μια βροχερή μέρα εκδρομής, που 

φαινόταν ότι θα πήγαινε χαμένη 
Διδακτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση: προσφορά 

ενθάρρυνσης, 
χαμόγελου  

13.Ψυχές φωτεινές 
σ.296 Β.Ρ.Σ. Ποίηση  Η φτώχεια που δεν αλλοιώνει την πλούσια καρδιά  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Η γιατρειά της 
ψυχής σ.297-298 Jane Carruthers  Διάφορα άρθρα  

«Ο σύζυγος της συγγραφέως... υπηρέτησε στην 
ιατρική αποστολή του Ιατρικού Κέντρου Μιράζ των 

Ινδιών επί 21 έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου εξεπαίδευσε περισσότερους από 400 

ιατρούς για να εργασθούν στις αγροτικές περιοχές 
των Ινδιών... έγραψε αυτή την ιστορία των τελευταίων 
μηνών της ζωής του συζύγου της με την ελπίδα ότι 

αυτό θα βοηθήση πολλούς αναγνώστες που 
ενδιαφέρονται για τη θεραπεία που προχωρεί πέρα 
από την προσωπική σε μια πνευματική εμπειρία» 

Διδακτικό – Θεολογικό 
 

2φ: ο κύριος και η κυρία 
Carruthers  

«... Έβλεπα το Βασίλειο 
του Θεού «που είναι 

ειρήνη, δικαιοσύνη και 
χαρά»...» 

«... η αγάπη νίκησε. 
Τίποτε δεν μπορεί να με 
κάνη να χωριστώ τώρα 

απ’ την αγάπη του 
Χριστού...» 

«... Ευλογημένο το 
όνομα του Κυρίου!...» 

15.Η Ζωή σ.298 Λουκιανός Λεκόκ Μετάφραση: Ορέστη 
Κόκκαλη Ποίηση  

Η σπουδαιότητα της ζωής δεν έγκειται στη θλίψη μας 
ή στη χαρά μας αλλά στο πόση αγάπη προσφέρουμε 

στους άλλους  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Ο Αλφρέδος 
Νομπέλ και το 

βραβείο του σ.299-
300 

O. Battista  Μορφές  Βιογραφία του Α.Ν. και σύντομα ιστορικά στοιχεία 
για το ομώνυμο βραβείο Επιμορφωτικό – Διδακτικό  --- 

17.Το πιο όμορφο 
ζώο του κόσμου 

σ.301-302 

Gilbert Gesbron Απόδοσις Ε. Καρδαρά  
 

(«Ο G.C. θεωρείται σήμερα ένας απ’ 
τους πιο σημαίνοντες, αν όχι ο πιο 

σημαίνων, Γάλλους καθολικούς 
Συγγραφείς. Αν και νέος, έχει γράψει 
πολλά. Στα έργα του διαφαίνεται η 

μεγάλη του Πίστις, κι ο αγώνας του για 
μια χριστιανική, με την αληθινή 
σημασία της λέξεως, κοινωνία...») 

Κοινωνικά θέματα  

Διαπραγματεύεται την υποτιμημένη θέση της 
γυναίκας μέσα στην κοινωνία, τη βιομηχανία 

παραγωγής στάρλετ αλλά και τη θέλησή της να 
παραμένει σκλάβα των παθών της και των αντρών 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Το σπίτι της 
στοργής σ.302 Ν. Θεοδωρίδης  Κοινωνική πρόνοια  Πώς προέκυψε το Σπίτι της Στοργής και τι ανάγκες 

καλύπτει για τα 53 παιδιά που φιλοξενεί  
Κοινωνική πρόνοια – Κάλεσμα 

σε εθελοντική προσφορά  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Να ζης σύμφωνα Jean Duché Διάφορα άρθρα  Η βιασύνη των εφήβων να φαίνονται και να κάνουν Διδακτικό – Πνευματικού Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
με την ηλικία σου  

σ.303 
πράγματα όπως οι ενήλικοι και το κόστος που έχει 

αυτό στη ζωή τους  
προβληματισμού  

1σκ: ένα κορίτσι ονειροπολεί 
και γράφει, σ’ ένα γραφείο 

γεμάτο τετράδια, μια κορνίζα 
κι ένα βάζο λουλούδια  

20.Κι’ εφέτος 
μπροστά στη φάτνη  
σ.304-305 (σαλόνι) 

Τασία Βασιλειάδου Εορταστικά – Επετειακά  Το μήνυμα ή τα μηνύματα των Χριστουγέννων 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

1σκ/πίνακας ζωγραφικής: 
κατά μήκος των δύο σελίδων, η 

προσκύνηση του θείου 
βρέφους στη φάτνη από τους 

μάγους αλλά κι από 
ανθρώπους άλλων εποχών, 

μεταγενέστερων, και όλων των 
ηλικιών 

«Η δύναμη η νικήσασα 
τον κόσμον» 

21.Ένα κάποιο 
αστέρι σ.306-312 Πέρλ Μπάκ Απόδοσις: Άννα Ράπτη Λογοτεχνία – Διήγημα  

Τα Χριστούγεννα του πυρηνικού επιστήμονα Arnold 
Williams με την οικογένεια του, που γίνονται αφορμή 

να βρεθούνε ως οικογένεια και να βγουν στην 
επιφάνεια τα προβλήματά τους, αλλά και να 
καταρριφθούν τα τείχη που τους χώριζαν, να 
ξαναβρούνε την αγάπη τους και να ενωθούν 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

4φ: ο πρωταγωνιστής μόνος 
του σε μια ακτή και με τη 

γυναίκα του να μιλάει και τα 
δυο παιδιά του  

Αγιογραφική θεμελίωση  

22.Η αιώνια νύχτα  
σ.312 Βιβή Παπαδημητρίου  Διάφορα άρθρα  Το μήνυμα των Χριστουγέννων για τις μάνες, έτσι 

όπως το φανέρωσε η Παναγία εκείνη τη νύχτα  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Έξη συμβουλές 
του π. Rimaud για 
το πρόβλημα της 

υπακοής σ.313-315 

Πατήρ Rimaud  
(«... είναι ένας από τους καλύτερους 
παιδαγωγούς...το βιβλίο του... είναι 

ένα σημαντικό κεφάλαιο για την 
αγωγή») 

Γύρω στο παιδί  Η επίτευξη της υπακοής των παιδιών  

Παιδαγωγικό  
 

4σκ: παιδάκια θυμωμένα κι 
ένα μπροστά σ’ έναν ενήλικα 

με ράβδο στο χέρι  

Αγιογραφική 
θεμελίωση: επιείκεια, 

σεβασμός της 
προσωπικότητας, 

δικαιοσύνη 
24.Σκέψεις του 

Leonardo Da Vinci 
1452-1519 σ.315 

Leonardo Da Vinci Αποφθέγματα – Σκέψεις  -Το σώμα μας-Η ζωή κι ο χρόνος-Η ζωή 
-Η κούραση-Οι στόχοι-Ο χαρούμενος θάνατος 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Από την 
καλλιτεχνική 

κίνηση  
σ.316 

Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση – 
Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής  
-Δημήτρης Περδικίδης 

-Σπύρος Εμμ. Δαγλαρίδης  
-Μανώλης Π. Σιγανός 

Ενημερωτικό  
2φ: πίνακες ζωγραφικής 

-Σπ. Δαγλαρίδη: το κάρρο 
-Μ. Σιγανού: οδός Βασ. 

Όθωνος, Κηφισσιά  

--- 

26.Έργα που 
παίζονται σ.317 Η.Σ. Καλλιτεχνική κίνηση – 

Θέατρο  
Ένας άνθρωπος για όλες τις εποχές. 

 Θίασος Κ. Μουσούρη 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
1φ: σκηνή από το έργο 

Αγιογραφική 
θεμελίωση:  

πιστός μέχρι τέλους 
στην πίστη του και στις 

αρχές του ο κύριος 
χαρακτήρας 

27.Έργα που 
παίζονται σ.317-

319 
Α.Δ. Καλλιτεχνική κίνηση – 

Κινηματογράφος Παρουσίαση και κριτική κιν/γραφικών ταινιών  Ενημερωτικό  --- 

28. Περιεχόμενα 
σ.320  

Περιεχόμενα  
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1ο (105) Τεύχος – Ιανουάριος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Πώς έφυγαν οι 

μέρες;  
σ.1 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η έναρξη της νέας χρονιάς. Απολογισμοί και υποσχέσεις μπρος στο 
χρόνο που φεύγει ανεκμετάλλευτος 

Πνευμ. προβληματισμού 
και Οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Μιλούν τ’ αστέρια  
σ.1  Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Σχόλιο ειρωνικό για τη μόδα των αστρολογικών προβλέψεων Κοινων. και πνευματικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

3.«Αλυσίδα αγάπης»  
σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Η συμβολή του ΚτΕ στην Πρόνοια  Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Αυστηρότης ή 
Επιείκεια; σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

«... μερικές σκέψεις από ομιλία κατά την πρώτη εφετεινή συ-
γκέντρωσι γονέων του Εκπαιδευτηρίου ‘Αι Αθήναι’ με θέμα: Αυ-

στηρότης ή επιείκεια;» 
Παιδαγωγικό  --- 

5.Γονείς και παιδιά 
συζητούν  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

«... πρωτοβουλία της Σχολής Γονέων... στο Παρίσι... η οργάνωσις νέου 
τύπου συγκε-ντρώσεων κατά τις ο-ποίες διεξάγονται συ-ζητήσεις 
μεταξύ γονέ-ων και των μεγάλων παιδιών τους, με πρό-εδρο ένα 

ψυχολόγο...» 

Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

6.Από το έργο της 
γυναικείας 

λογοτεχνικής 
συντροφιάς σ.2 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η ετήσια συγκέντρωση της Γυναικείας Λογοτεχνικής Συντροφιάς, για 
την απονομή βραβείων του φετινού διαγωνισμού για τη συγγραφή 

βιβλίων για παιδιά 
Ενημερωτικό  --- 

7.Μαζί με τα δώρα 
και η αγάπη σ.2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η έκθεση δώρων που οργάνωσε η Εστία Κοριτσιού ‘Φιλοθέη η 

Αθηναία’ Κοινωνική πρόνοια (Αγιογραφική θεμελίωση) 

8. --- σ.2 --- Φωτό-μηνύματα  Τα παιδιά και η χαρά 

1φ: πολλά παιδιά μαζεμένα 
γύρω από ένα μεγάλο 

στρόγγυλο τραπέζι ανοίγουν 
πακέτα και φακέλους 

--- 

9.Η σύγχρονη νέα 
έναντι του γάμου  

σ.3-6 
Χριστίνα Δαμιανίδου  Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  
Σε τι συνίσταται η σωστή και άρτια προετοιμασία της σύγχρονης νέας 

για το γάμο 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικού 
και πνευματικού 
προβληματισμού  

--- 

10.Πάρε με μαζί 
σου...  
σ.7 

Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα 

Ο χρόνος που φεύγει μαζί με τις χαρές και τις λύπες του. Το δίλ-
λημα ανάμεσα στη θύμηση και τη λη-σμονιά τους. Τι μας πάει μπρος 

και τι μας κρατάει δέσμιους. Η πνευματική ανακαίνι-ση του 
ανθρώπου για να χαρεί τον καινούργιο χρόνο 

Εορταστικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 
 

1φ: μια γυναίκα κοιτάει έξω 
από ένα κλειστό παράθυρο 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
καινούργιο κρασί σε 

καινούργια ασκιά. Η καινή ζωή 

11.Κάνομε λάθος!  
σ.8 Κική Χαμπερμέλ Διάφορα άρθρα Ο συμβιβασμός στη ζωή  Αλληγορικό  --- 

12.Ε! όχι δα!!!  
σ.9 Σ.Α.Μ.  Διάφορα άρθρα 

Αφήγηση με ειρωνικό υπαινιγμό, για τη ‘μόδα’ της παραμέλησης των 
ηλικιωμένων και τη μη αναγνώριση της προσφοράς και των θυσιών 

τους, από τα ίδια τους τα παιδιά 

Πνευμ. και Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Διδακτικό  
1φ: μια ηλικιωμένη γυναίκα 

με γυαλιά, με φόντο μια 
καρέκλα και βιβλία 

Αγιογραφική θεμελίωση:  
(η οφειλόμενη τιμή στους 

γονείς – σημείο των εσχάτων 
καιρών η έλλειψη σεβασμού 

στους γονείς) 

13.Η ιστορία ενός 
ζευγαριού σ.10-11 Ελένη Αναστασιάδου 

Λογοτεχνία – Διήγημα 
(Παρμένο από την 
πραγματικότητα) 

Ένα νεαρό ζευγάρι φοιτητών ιατρικής, παρά τις διαφωνίες των γονιών 
τους, παντρεύονται. Οι υποχρεώσεις της οικογένειας δεν τους 

επιτρέπουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους και τελικά μαραζώνουν 
στη βιοπάλη. Μοναδική ελπίδα ο γιος που σπουδάζει γιατρός, ο 

οποίος σκοτώνεται σε τροχαίο, προσπαθώντας να πάει στον αλκοολικό 

Διδακτικό  
 

1φ: μια γυναίκα κοιτάζει 
προς μια πλατεία, έχοντας 
γυρισμένη την πλάτη της 

--- 
(Η σημασία της γονικής ευχής 
και της σύνεσης για το στήσιμο 
του σπιτικού. Η βιοπάλη που 
λειτουργεί καταλυτικά και 
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πατέρα του. Συγκλονίζονται από το χαμό του παιδιού. 

Ξαναζωντανεύει ο γάμος κι η αγάπη τους και στα 50 της η γυναίκα 
αποκτούν το δεύτερο παιδί τους!!!  

στο φακό και σ’ ένα βρεφικό 
καροτσάκι 

διαλυτικά όταν δεν υπάρχουν οι 
πνευματικές προϋποθέσεις) 

14.Η αρχή και το 
τέλος  
σ.11 

Eugène Manuel 
(1823) Μετάφραση: 

Ελένη Δρομάζου 
Ποίηση  Η στιγμή της γέννησης και του θανάτου  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Ένα παιδί 
ονειρεύεται ένα 
αστέρι σ.12-13 

Τσάρλς Ντίκενς 
Μετάφραση: Ελ. 

Αντωνίου  
Λογοτεχνία – Διήγημα 

Ένας ηλικιωμένος πια άντρας, θυμάται που με την αδελφή του 
κοιτούσαν τ’ αστέρια και έναν-έναν τους ανθρώπους της ζωής του που 

έχασε και περίμενε τη στιγμή που θα τους ξανασυ-ναντήσει στον 
ουρανό 

Διδακτικό  
1φ: δύο παιδιά στέκονται σ’ 
ένα ανοιχτό παράθυρο με τα 
χέρια στηρίζουν το κεφάλι 

και κοιτάνε ψηλά στον 
ουρανό 

--- 

16.Ο κοντούλης 
σ.14-15 Joan Winchester Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Η ιστορία ενός 6χρονου κοντούλη και πώς η μητέρα του χειρίστηκε το 
πρόβλημα της ηττοπάθειας που γεννούσαν στο παιδί της τα ανόητα 

σχόλια των γύρω για το ύψος του 

Παιδαγωγικό  
1φ: ένα παιδί με κοντό 

παντελονάκι κι αθλητικά 
παπούτσια, πηδάει με τα 

χέρια ψηλά 

--- 

17.Απροσδό-κητοι 
μουσαφιραίοι σ.16-

18 
Απόδοσις: Γ.Λ.Τ. Λογοτεχνία – Διήγημα  

Μια οικογένεια, διαφορετική από τις άλλες, με πολλά παιδιά και 
κάθε λογής ζώα, κατοικίδια και μη, που φιλοξενεί κατά καιρούς, 

μόνο και μόνο από αγάπη 

Ψυχαγωγικό  
5σκ: στη σειρά φιγούρες 

από τους ήρωες  κιν. 
σχεδίων του Disney 

--- 

18.Στου δειλινού τις 
βροχερές ημέρες  

σ.18 
Λουκία Ευθυμίου  Ποίηση  Η θεραπευτική αγκαλιά της μάνας για όλες τις ηλικίες  Εγκωμιαστικό  --- 

19.Το άλογο σ.19-24 
Dorothy Parker 

Απόδοσις:  
Άννα Ράπτη 

Λογοτεχνία – Διήγημα  

Μια νοσοκόμα-νταντά που μοιάζει πολύ με άλογο αλλά έχει καρδιά 
γεμάτη καλοσύνη, που δεν αντιλαμβάνεται ή κάνει ότι δεν 

καταλαβαίνει τα σχόλια και την απόρριψη των γύρω της ακόμα και 
των δικών της 

Διδακτικό  
2σκ: γυναίκα με αυστηρό 

μαύρο ντύσιμο και 
καπελάκι νοσοκόμας, με 

πρόσωπο μακρύ και 
χαρακτηριστικά αλόγου 

--- 

20.Σύλλογος 
«Ελληνικόν Φως» 
Πρόνοια σ.25-26 

Γεώργιος 
Ανταλλόπουλος 

Δημοδιδάσκαλος 
Κοινωνική πρόνοια  «Δημοσιεύουμε μια ακόμη επιστολή από τις πολλές που τακτικά 

παίρνομε πάνω στο ίδιο θέμα, των παιδιών του χωριού μας...» Κοινωνική πρόνοια  --- 

21.Κουβεντούλες  
σ.26 Αθηναία  Επίκαιρα – 

Εορταστικά  
Η εορταστική ατμόσφαιρα στους δρόμους της Αθήνας, το Λαχείο των 

Συντακτών, παιχνίδια στα παιδιά 
Επικαιρότητα & 

Παιδαγωγικό    --- 

22.Η Φάνυ σ.27 Μάννα Κατερίνα  Έχω κάτι να σας πω  
Με αφορμή την ανοιχτόκαρδη Φάνυ και τις αντιδράσεις της στη ζωή 
σκέψεις για την αχαριστία και την γκρίνια των ενηλίκων απέναντι στο 

Θεό  

Διδακτικό – Πν. οικοδομής  
1φ: ένα χαμογελαστό 
κοριτσάκι με μακριές 

πλεξούδες  

*Ψαλμ.: «Πλούτον και πτωχείαν 
μη μοι δώσεις...» 

Αγιογραφική θεμελίωση 

23.Η Φαντασμένη 
σ.28-30 Αδ. Π. Λάμπρου  

Λογοτεχνία – Παιδικό 
διήγημα // Για τους 
μικρούς μας φίλους 

Μια μαγεμένη βασιλοπούλα που ζούσε μόνη στο βουνό και περίμενε 
γεμάτη πλήξη, μέχρι που ήρθε ο πρίγκιπας και την πήρε και γνώρισε 

την αγάπη και γέμισε η ζωή της 
Αλληγορικό – Διδακτικό   Αγιογραφική θεμελίωση (μείζον 

δε τούτων η αγάπη) 

24.Έργα που 
παίζονται σ.31-32 Α.Δ. Καλλιτεχνι-κή κίνηση 

– Κινηματογράφος  Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  
Ενημερωτικό  

 
2φ: σκηνές από δύο ταινίες 

--- 

25. --- σ.32 Αθανάσιος 
Διομήδης-Πετσάλης 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  Η πρωτοχρονιά του 1845 στην Αθήνα  Ιστορικό  --- 
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2ο (106) Τεύχος – Φεβρουάριος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Πώς έγινε το  
Σχίσμα  
σ.33 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Η αναγγελία του αφορισμού του Πατριάρχου 
Κων/πόλεως Κηρουλάριου από τους 

απεσταλμένους του Πάπα και η δημιουργία του 
σχίσματος του 1054 

Εκκλησιαστική ιστορία – 
Διδακτικό  --- 

2.Η Εκκλησία και η 
πείνα σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Ο χωρισμός του κόσμου σε χορτά-τους και 
πεινασμέ-νους και η ελπίδες που μπορεί να δη-

μιουργεί η συνά-ντηση του πάπα και του 
πατριάρχη Αθηναγόρα στους Αγ.Τόπους. 

Ωστόσο η ειρωνική αιχμή στο τέλος του άρ-θρου 
αφήνει να εν-νοηθεί ότι με κάτι τέτοια θέματα 

δεν ασχολείται η Εκκλησία 

Επικαιρότητα  --- 

3.Μπροστά στις 
εκλογές σ.33-34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η γυναίκες στη Βουλή. Τα κριτήρια επιλογής 
τους και οι αλλαγές που πρέπει να επέλθουν 

στη νοοτροπία των εκλογέων  
Επικαιρότητα  --- 

4.Τι ζητούν οι νέοι  
σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Όλη η φροντίδα που παρέχεται στους νέ-ους κι 
όμως παραμέ-νουν ‘οργισμένοι’. Τι είναι αυτό 
που τελικά αναζητούν; Η γνησιό-τητα της ζωής 

των ε-νηλίκων και η αλήθει-α της ζωής τους 
είναι αυτή που λειτουργεί ως το λυτρωτικό πα-

ράδειγμα ζωής! Όχι λόγια. Ζωή! 

Κοινωνικού – Παιδαγωγικού και 
Πνευματικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Η Βίβλος όπως την 
διηγείται ο Ραφαήλ  

σ.34 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Τα τελευταία φύλλα του Match που 
παρουσιάζουν ‘ανέκδοτα αριστουργήματα 

ζωγραφισμένα πριν από 450 περίπου χρόνια’ 
Ενημερωτικό  

Ο Μ. σώζεται από την κόρη του Φαραώ/ Ο 
Θεός αποκαλύπτεται στο Μ μέσα από τη 

φλεγόμενη βάτο/ Η θαυμαστή διάβασις. Οι 
Αιγύπτιοι καταπί-νονται μέσα στην Ε-ρυθρά 

θάλασσα/ Στην έρημο του Σινά. Ο Μ κάνει να 
πηδήση νερό από το βράχο/ Η συ-νάντησις του 
Σινά. Ο Θεός παραδίδει στον Μ τις πλάκες του 

Νό-μου/ Ο Θεός εμφανί-ζεται μπροστά στη 
σκηνή του Μ με τη μορφή νεφέλης/ Όταν ο Μ 
κατέρχεται από το όρος, ο λαός του λατρεύει 
τον χρυσούν μόσχον/ Ο Θεός συγ-χωρεί τον 

Ισραήλ και δίδει νέες πλάκες 

6.«Η Ζωή του Παιδιού»  
σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Η έκδοση του τόμου του 1963 της ΖτΠ. Ευχές, 
σύγκριση με τα αντίστοιχα κόμικς και 
ικανοποίηση για την ποιότητα της ΖτΠ 

Ενημερωτικό  --- 

7.Κουβεντούλες  
σ.35 Αθηναία  Κουβεντούλες – 

Διάφορα άρθρα  

Ο πενιχρός στολισμός του κέντρου της Αθή-νας 
για τα Χριστού-γεννα – Η κυκλοφορία των 
συλλεκτικών ανα-μνηστικών 30δραχ-μων – 
Κοπή βασιλόπι-τας καθ’ όλο το Γενά-ρη σε 

όλους τους συλ-λόγους – Ο Φλεβάρης με τις 29 
μέρες περι-λαμβάνει εκλογές και Απόκριες 

‘σοβαρά και ευτράπελα, για όλα τα γούστα, για 
όλες τις ηλικίες’ – Αρχή του Καρνάβαλου και 

όλων των ειδών τους χορούς χωρίς πνευματική 
εργασία – Το χιόνι στην Αθήνα που την 
ομόρφυνε και που κρυολόγησε το μισό 

Επικαιρότητα σχολιασμός ‘Τελώνου και Φαρισαίου, αρχή Τριωδίου’ 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
πληθυσμό της 

8.Ένας σύζυγος σας 
προειδοποιεί: Η 

ευτυχία σας χτίζεται 
τον πρώτο χρόνο του 

γάμου σ.36-37 

J. M.  Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια  

Τα θεμέλια που τίθενται τον πρώτο χρόνο του 
γάμου για μια ευτυχισμένη εξέλιξη  

Διδακτικό – Ποιμαντική 
ψυχολογία 

 
1φ: ένα νεαρό ζευγάρι όπου ο 
άντρας στέκεται και αγκαλιάζει 
προστατευτικά τη γυναίκα που 

κάθεται 

--- 

9.Ο Μιχάλης ο 
τσαγκάρης σ.38-40 

Πιπίνα Τσιμικάλη  
Βραβείον 

Διηγήματος 
Γυναικείας 

Λογοτεχνικής 
Συντροφιάς 1963. 
Έπαθλον Σίμου 

Σικιαρίδη 

Λογοτεχνία – Διήγημα  

Περιγραφή της ζωής και της προσωπικότη-τας 
του ήσυχου, ήρε-μου μα και τόσο επι-βλητικού 
Μ, που είχε ταλέντο στο θέατρο και οι ρόλοι του 
ήταν πάντα τόσο αντίθετοι με την πραγματική 
του εικόνα, αλλά και τόσο μεγαλοπρεπείς και 

ταιριαστοί 

Ψυχαγωγικό  --- 

10.Όταν θα πάρης την 
απόφαση  

σ.40 
Α.Π.Λ. Ποίηση  Η ελεημοσύνη  Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: βασισμένο στο θαύμα 

του πολλαπλασιασμού των άρτων  

11.Διεθνές Συνέδριον 
επί του θέματος της 

υιοθεσίας από 
Χριστιανικής απόψεως 

–Λουξεμβούργον 1-
3/11/1963 

Διεθνές Συνέδριον 
για την υιοθεσίαν... 

Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια – 

Κοινωνικά θέματα 
Συμπεράσματα Ελπίδες και Προτάσεις 

Ενημερωτικό  
 

1φ: ένα μεγάλο ψάθινο «πάρκο» 
γεμάτο με μωρά  

--- 

12.Αντί προλόγου 
σ.43 

Ρουθ  
Εις μνήμην Άγλας 

Ιακωβίδη  

Ποίηση  
(«Από την ποιητι-κή 

συλλογή «Φτε-ρούγες» 
Βραβείον Γυναικείας 

Λογο-τεχνικής 
Συντρο-φιάς 1963. 

Έπα-θλον εις μνήμην 
Άγλας Ιακωβίδη») 

Ευχές και προσδοκίες για το παιδί, ώστε να 
ζήσει μια ζωή καρποφόρα, με αγάπη, 
προσφορά, ανθρωπιά και ελευθερία 

Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Τα έξη παιδιά  
σ.44-46 Μάννα Κατερίνα  

Γύρω στο παιδί και 
την οικογένεια – 
Διάφορα άρθρα  

Μια μάνα περιγράφει τις χαρές και τις λύπες 
της καθημερινότητας της και των διακοπών της 

με τα έξι της παιδιά και δίνει οδηγίες και 
παιδαγωγικές συμβουλές 

Παιδαγωγικό  
 

4φ: με σκηνές καθημερινής ζωής 
των παιδιών με ή χωρίς τη 

μητέρα τους  

--- 

14.Γράμμα σ’ ένα νέο 
γιατρό σ.47-48 

Δρ. Τόμας Ντούλεϋ 
Μετάφρασις: Αίγλη 
Παπαντωνο-πούλου 

Λογοτεχνία – Διήγημα  

«Ο Δρ. Τόμας Ντούλεϋ εμάζεψε, πριν πεθάνη, 
τα στοιχεία ενός βιβλίου από το οποίο πήραμε 
αυτό το γενναίο κάλεσμα για ιατρική βοήθεια 

στις υπανάπτυκτες χώρες» 

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση:  
‘... Οι ιατροί γνωρίζουν ότι όλοι οι άνθρωποι 

μοιάζουν κι ότι ο κόσμος σήμερα έχει ανάγκη 
να πεισθή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι αδέλφια...’ 

15.Ένα θαυμάσιο 
λεύκωμα  

σ.48 
Μ.Κ. Διάφορα άρθρα – 

Διαβάζοντας  

Παρουσίαση της νέας έκδοσης του 
καλλιτεχνικού  Λευκώματος των Πατρών, του Γ. 

Τσονακίδη με σχόλια του ιστορικού Κ. 
Τριανταφύλλου 

Ενημερωτικό – 
Βιβλιοπαρουσίαση (νέες 

εκδόσεις) – Βιβλιοκριτική  
1σκ:‘... αναδημοσιεύου-με 

ύστερα από ευγενή παραχώρησι 
του κ. Τσ. ένα από τα σκίτσα 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
του... την δυτική πύλη του 
φρουρίου της Ακροπό-λεως 

Πατρών, ‘πύλη της θαλάσσης’ 
όπως την έλε-γαν οι Ενετοί, εις 
τους οποίους οφείλεται η εκεί 

τείχισις’ 

16.Η αποστολή της 
Νινέτας Α΄ 
σ.49-53 

Απόδοσις: Κατερίνα 
Περίδη  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία της Ν, η οποία ως δεύτερη σύζυγος 
του χήρου άντρα της, είχε να αντιμετωπίσει και 

να κερδίσει τα τρία του παιδιά 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με μπερέ στη 
δίνη ενός δυνατού ανέμου και με 

φόντο ένα κάστρο 

--- 

17.Η Βαρώνη που 
αγωνίστηκε για την 

ειρήνη σ.54-55 

Διασκευή: Αμαλία 
Γερακανάκη  Μορφές  

Βιογραφία της βραβευμένης με το Νόμπελ 
Ειρήνης το 1905, Βαρώνης, που διετέλεσε και 

γραμματέας του Νόμπελ  

Επιμορφωτικό 
 

1φ: της Βαρώνης  

Αγιογραφική θεμελίωση: αγώνας για την ειρήνη 
των λαών  

18.Γιόντο ο κυνηγός  
σ.56-57 Απόδοσις: Σ.Α.Μ. Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία του μικρού νέγρου, που κατάφερε με 
το όπλο ενός λευκού ορνιθολόγου, να σκοτώσει 
έναν ιπποπόταμο, αλλά κανείς δεν τον πίστευε 

και τον τιμώρησαν κιόλας να μη συμμετέχει στο 
γεύμα, εξαιτίας του ‘ψέματος’ που τους έλεγε! 

Διδακτικό  
 

1φ: σπίτια-καλύβες χτισμένα 
κατά μήκος της όχθης ενός 

ποταμού 

--- 

19.Διαβάζοντας σ.58-
59 Ειρήνη Πιερράτου  Διαβάζοντας  Βιβλιοπα-ρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 

20.Επιστολές σ.59 Μαρία Τσιριμονάκι 
Ρέθυμνο  

Αλληλογραφία 
αναγνωστών  

Συγχαρητήριο γράμμα για της 10ετία του ΚτΕ 
και όσα προσφέρει Ευχαριστήριο – Εγκωμιαστικό  --- 

21.Επιστολές σ.59 Έφη Δ. Ματσούκα 
Lowell, Mass. USA 

Αλληλογραφία 
αναγνωστών  

Συγχαρητήριο γράμμα για της 10ετία του ΚτΕ 
και όσα προσφέρει Ευχαριστήριο – Εγκωμιαστικό  --- 

22.Το Πράσινο  
σ.60 Το Πινέλο Πινελλιές  

Σχόλιο επικριτικό για την έλλειψη πρασίνου 
στην πρωτεύουσα, αλλά περισσότερο για την 
αδιαφορία και την καταστρεπτική νοοτροπία 

του πληθυσμού. Απλές προτάσεις για τη 
διάδοση του πρασίνου στην πόλη. 

Σχολιασμός επικαιρότητας --- 

23.Έργα που 
παίζονται σ.61-62 Α.Δ. Καλλιτεχνική κίνηση 

– Κινηματο-γράφος  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών 

ταινιών  

Ενημερωτικό 
 

3φ: σκηνές από ταινίες 
--- 

24.Καλλιτεχνική 
κίνησις σ.63 Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνι-κή κίνηση 

– Μουσική  
«Τα Θεοφάνεια» Ορατόριο της Ελένης 

Οικονομοπούλου Ενημερωτικό / Πολιτιστικό   «η θάλασσα είδε και έφυγε, ο Ιορδάνης εστράφη 
εις τα οπίσω...» 

25.Καλλιτεχνική 
κίνησις σ.63 Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνι-κή κίνηση 

– Εικαστικά   
Φανής Γκούμα: έκθεσις 6 έργων, με θέμα το 

μυστήριον της Ανθρωπότητος Ενημερωτικό / Πολιτιστικό  --- 

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.64 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Οι δυσκολίες και τα προβλήματα μιας μάνας με 
τη μεγάλη της κόρη, που επαναστατεί σε 

επουσιώδη ζητήματα και οι ανοιχτές ρήξεις με 
τον άντρα της, μπροστά στα παιδιά για 

ζητήματα αγωγής, που δημιουργούν διπλό 
μέτωπο και προβλήματα στη συζυγία 

Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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3ο (107) Τεύχος – Μάρτιος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Πριν από τους πολλούς 

σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Μνεία στους πρώτους λίγους που άναψαν τη 
φλόγα της επαναστάσεως  Ιστορικό – Διδακτικό   --- 

2.Στον αγώνα της Κύπρου 
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με αφορμή την κρίσιμη φάση του Κυπριακού, 
προειδοποίηση στους πολιτικούς ότι το 

ενδεχόμενο χάσιμο της Κύπρου, θα 
σηματοδοτήσει την έναρξη κι άλλων απωλειών, σε 

άλλα επίπεδα 

Επικαιρότητα  --- 

3.Μπορούμε να κοιμώμαστε 
ήσυχοι;  
σ.65-66 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Με αφορμή δύο οικο-γενειακά εγκλήματα που 
διέπραξαν δύο γυναίκες, σχόλιο για τις 

οικογενειακές συνθήκες που επικρατούν δίπλα 
μας και για την κοινωνική ευθύνη όλων 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Οι «εγκέφαλοι» ή οι 
Μπήτλς;  

σ. 66 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Δηλώσεις Άγγλου βουλευτή να πουλήσουν τους 
Μπήτλς στην Αμερική και να μείνουν τα «μυαλά» 

στη χώρα τους, γιατί υπάρχει μεγάλο 
μεταναστευτικό ρεύμα 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Παραπάνω από το μέτρο 
σ.66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Οι υπερβολή στις κοινωνικές μας εκδηλώσεις και 
υποχρεώσεις υπονομεύει την ουσία των σχέσεων 

μας 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Τα παιδιά και η μουσική 
σ.66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η μουσική παιδεία που λαμβάνουν τα παιδιά από 
τη νηπιακή τους ηλικία, στη Γερμανία και μια 

υποτυπώδης σύγκριση με τη χώρα μας 
Παιδαγωγικού προβληματισμού  --- 

7. --- σ.67 --- Φωτό-μηνύματα Η τιμή στους πεσόντες για την ελευθερία  

Επετειακό  
1φ: ένα μνημείο για τη ελευθερία 
με την επιγραφή: «Χαίρε Ω Χαίρε 

Ελευθερία» 

--- 

8.Δια τας κοινωνικάς 
εργάτιδας σ.68-69 Η Επισκέπτρια  Σελίδες Χριστιανικής 

Προνοίας 

Η έννοια της Χριστιανικής Προνοίας και η 
διαφορές της από τις άλλου τύπου πρόνοιας, ο 

στόχος της δημιουργίας κοινωνικών εργάτιδων και 
οι λόγοι που η σύγχρονη οικογένεια διέρχεται 

κρίση 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  

*«Πού είναι ο αδελφός σου;» 
Είναι ένα ερώτημα, που δεν 

ετέθη άπαξ εις τον Κάιν δια τον 
αδελφόν του Άβελ, αλλά τίθεται 

καθημερινώς εις τον καθένα 
μας...» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Κλαδιά και ρίζες  
σ.70 

Gilbert Cesbron 
Απόδοσις: Ε. 

Καρδαρά  
Αποφθέγματα – Σκέψεις  Απάνθισμα σκέψεων που άλλες αποτελούν τις 

ρίζες κι άλλες τα κλαδιά  

Πνευματικού προβληματισμού  – 
Διδακτικό  

 
1φ: τα ανθισμένα κλαδιά ενός 
δέντρου στο φόντο τ’ ουρανού 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
ορισμένα απ’ αυτά 

10.Οι ανάπηροι ζητούν θέσι 
σ.71-72 

Κορνηλία 
Καλογήρου Κοινωνική πρόνοια  

«Δυο λόγια επ’ ευκαιρία της ανακοινώσεως... των 
συμπερασμάτων του Σεμιναρίου Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού και Αποκαταστάσεως Αναπήρων 

οργανωθέντος παρά του International Labour 
Office τη συμμετοχή των κρατών-μελών . Αφρικής, 

Εγγύς και Μ. Ανατολής...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Παράκλησις  (Απ’ το 
«Βρεμμένο φθινόπωρο») σ.72 Αθαν. Τσιάμας  Ποίηση  Παράκληση να σταματήσει η ατέλειωτη βροχή  Αλληγορικό  Προσευχή  
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12.Γιατί; Τον αγαπούσε... 
Την αγαπούσε... Τότε;...  

σ.73-76 

Δάφνη ντύ Μωριέ 
Απόδοσις: Άννα 

Ράπτη 
Λογοτεχνία – Διήγημα 

Η βασανιστική, γεμάτη τύψεις και ενοχές και 
φόβους, ζωή ενός ζευγαριού, που η ζήλεια της 

συζύγου σκοτείνιαζε τη ζωή τους και μαύριζε την 
ψυχή και των δύο, μέχρι που οδηγήθηκαν στο 

διαζύγιο  

Διδακτικό - Ψυχολογία 
 

1φ: μια γυναίκα γράφει κάτι σ’ 
ένα γραφείο και πίσω της στέκει 
ένας άντρας που την παρακο-

λουθεί κοιτάζοντας και το ρολόι 
του 

--- 

13.Τι θα κουβεντιάσωμε 
απόψε;  
σ.77-79 

Λ.Κ. Διάφορα άρθρα  Οι κάλοι τρόποι για μια καλή κοσμική συνάντηση 

Διδακτικό – Επιμορφωτικό  
1σκ: ένας κύριος συζητά με δύο 
κυρίες και σπάει ένα ποτήρι που 

δημιουργεί σε όλους έκπληξη 

--- 

14.Στα 150 χρόνια από την 
ίδρυσι της Φιλικής Εταιρίας 
– Ιωάννης Φιλήμων, Μύηση 

και όρκος Φιλικών 1834 
σ.80 (σαλόνι) 

Από την Ανθολογία 
της Ελληνικής 

Πεζογραφίας του Γ. 
Βαλίτα 

Επετειακά – 
Αποσπάσματα βιβλίων  

Ο τρόπος μυήσεως και ο όρκος των Φιλικών – Η 
μύηση του Ιωάννη Φιλήμονα  Ιστορικό – Επιμορφωτικό  --- 

15. Στα 150 χρόνια από την 
ίδρυσι της Φιλικής Εταιρίας 

– Φιλική Εταιρία  
σ.181 (σαλόνι) 

Από το τρίτομον 
«Ελληνικός Όρθρος» 
του Αθ. Πετσάλη-

Διομήδη 

Επετειακά – 
Αποσπάσματα βιβλίων  Η μύηση του Ιωάννη Κωλέττη 

Ιστορικό – Επιμορφωτικό  
 

1φ: στη μέση των δύο σελίδων: 
«Κατάλογος μελών της Φιλικής 
Εταιρίας Ζακύνθου. Στη μεσαία 
στήλη αναγράφεται το όνομα του 

Εθνικού μας ποιητού» 

--- 

16.Η αποστολή της Νινέτας 
Β΄ 

σ.82-86 

Απόδοσις: Κατερίνα 
Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Η Ν. έχει κερδίσει τα δύο μικρά και κάνει πολλή 
υπομονή με την εχθρική και προκλητική στάση 

της Ελένης κερδίζοντας μία-μία τις μάχες 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με μπερέ στη 
δίνη ενός δυνατού ανέμου και με 

φόντο ένα κάστρο 

--- 

17.Έχω ένα κομοδίνο με έξη 
συρτάρια σ.87-88 Φ. Γεωργιάδου  Γύρω από το παιδί και την 

οικογένεια  

Η φυσική περιέρ-γεια του παιδιού που 
αναστατώνει την τάξη του σπιτιού, αλλά είναι τόσο 

επωφελής για το ίδιο και την ωρίμανσή του  

Παιδαγωγικό  
 

3σκ: ένα κομοδίνο με 7 συρτάρια 
και δύο ίδια παιδικά κεφαλάκια 

ένα χαμογελαστό κι ένα 
κατσούφικο 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
σημαντικότεροι οι άνθρωποι από 

τα πράγματα  

18.Κουβεντούλες  
σ.89 Αθηναία  Κουβεντούλες  

-Η ανακαίνιση του μεγάρου Πεσμαζόγλου 
-Οι χειμερινές εκπτώσεις 

-Η Καθαρά Δευτέρα και οι χαρταετοί 
-Διαγωνισμός Μαθητικής Χειροτεχνίας 

-Η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, μέσα στο 
χειμώνα  

Σχολιασμός επικαιρότητας «από φυλακής πρωΐας...» 

19.Ο Λώρενς της Αραβίας 
σ.90-91 Η.Σ. 

Διάφορα άρθρα – 
Κριτική/Σχολιασμός 
κινηματογραφικών 

ταινιών   

Με αφορμή την ομώνυμη ταινία, το ιστορικό θέμα 
που διαπραγματεύεται και την ιστορικότητα του 
προσώπου του Λώρενς, σκέψεις και σχόλια πάνω 

στους στόχους που θέτει ο άνθρωπος και στην 
αδυναμία επίτευξής τους  

Πνευματικού προβληματισμού – 
Διδακτικό – Επιμορφωτικό – 

Ιστορικό  
 

1φ: 2καμηλιέρηδες πάνω στις 
καμήλες τους στην έρημο με 

φόντο ένα λόφο 

Αγιογραφική θεμελίωση: στο 
συμπέρασμά του ότι η αδυναμία 

του ανθρώπου μετατρέπεται 
ευεργετικά από το Θεό  

20.Από τις σελίδες του Νίκη Γραμματικού  Το Ελληνικόν Κέντρον Τα δύο θέματα με τα οποία καταπιάνεται τη Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ημερολογίου μας – Για μια 
ανακαίνιση της αγωγής και 

της μορφώσεως σ.92 

Αγωγής   φετινή χρονιά το Φροντιστήριον Μητέρων, 
ανακοινώσεις για τις δραστηριότητες που 

προσφέρονται σε παιδιά διαφόρων ηλικιών και 
προσκλητήριο για οικονομική και υλική βοήθεια 

σε φτωχά παιδιά  

21.Μόνον δια άρρενας... 
σ.93 Το Πινέλλο Πινελλιές  

Σχόλια αρνητικά για τον παραγκωνισμό των 
γυναικών από τους διαγωνισμούς, για κάλυψη 

θέσεων και τον αποκλεισμό τους από την εργασία, 
με διάφορες προφάσεις 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

22.Καλλιτεχνική κίνησις  
σ.94-95 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής: 
-Έκθεσις ψηφιδωτών: Νίτσας Σγουρού Σπεράντζα 

-Γιάννης Χατζηκωνσταντής 

Ενημερωτικό  
 

3φ: έργα των καλλιτεχνών  
-Ν.Σ.Σ.: Στα βάθη της θάλασσας 
και Κυνήγι λέοντος – Αντίγραφον 

ψηφιδωτού αρχαίας Πέλλης 
-Γ.Χ.: Τοπίο  

--- 

23.Έργα που παίζονται  
σ.95 --- Καλλιτεχνική κίνηση – 

Κινηματογράφος  Παρουσίαση και κριτική κιν/γραφικών ταινιών  

Ενημερωτικό 
 

2φ: σκηνές από τα έργα: Το 
ημερολόγιο ενός αμαρτωλού και 

Ο Λώρενς της Αραβίας 

--- 

24.Αλυσίδα Αγάπης  
σ.95 Γραφείον Προνοίας  Ανακοινώσεις  

Ζητούνται δέματα με ρουχισμό για σχολείο στη 
Φωκίδα και υλικά για πλέξιμο και χειρο-τεχνίες 

για το οικοτρο-φείο τυφλών και ανάπηρων 
κοριτσιών στο Παγκράτι 

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 
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4ο (108) Τεύχος – Απρίλιος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ενδιαφέρον κι αγάπη  

σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Επιμνημόσυνο εγκώμιο στον εκλιπόντα βασιλέα 
Παύλο  Μνημόσυνο  --- 

2.Η φυγή: ένα μοντέρνο 
πρόβλημα σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η αύξηση του αριθ-μού των ανθρώπων, στην 
Αμερική, που οικειοθελώς και ξαφ-νικά 

εξαφανίζονται. Τα αίτια. 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού --- 

3.Το μαγνητόφωνο στο 
σχολείο σ.97-98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς, σε σχολεία της Γαλλίας Ενημερωτικό  --- 

4.Καθώς έφευγε  
σ.98 Μια Ελληνίδα  Επίκαιρα  Ο θάνατος του Βασιλιά Παύλου στις 6 Μαρτίου 

1964 Εγκωμιαστικό  --- 

5.Δρόμοι της Αθήνας  
σ.99 Το Πινέλλο  Πινελλιές  Περιγραφή των κεντρικών δρόμων της Αθήνας και 

των χαρακτηριστικών τους  Ξενάγηση  --- 

6.Ο Ναός του 
Επικούρειου Απόλλωνος 
– Ένα κομψοτέχνημα του 
Ικτίνου, εις την επαρχία 
Ολυμπίας σ.100-102 

Λίνα 
Αγγελοπούλου  

Τόποι 
Τουριστικοί και 
Αρχαιολογι-κοί – 

Ταξείδια  

Ο ναός του Επικου-ρείου Απόλλωνος εν Βασσαίς 
της Φιγαλίας και η πώληση των α-νάγλυφων 

μετωπών, από την επιστημονική Γαλλική εταιρία 
των Dilettanti το 1802 στη Βρετανική κυβέρνη-

ση. Ο Επικούρειος Απόλλων, η Φιγαλία, ο Ικτίνος, 
ο Φειδίας, οι Αμαζόνες και οι Κένταυροι 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

4φ: 2 με λεπτομέρειες από τα 
γλυπτά του διαζώματος, 

(Αμαζονομαχία και 
Κενταυρομαχία) που 

βρίσκονται στο Βρετανικό 
Μουσείο και 2 με όψεις του 

Ναού 

--- 

7.Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας – Για 

μια ανακαίνιση της 
αγωγής και της 

μορφώσεως σ.103 

Νίκη 
Γραμματικού  

Το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής 

Αποσπάσματα από τις ομιλίες στο ‘Φροντιστήριο 
Αγωγής’, που της έκαναν εντύπωση  Παιδαγωγικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση (ελεημοσύνη) 

8.Διαβάζοντας σ.103-104 Η.Σ. Διαβάζοντας  

-Ελληνικός Όρθρος, Θ. Πετσάλη-Διομήδη 
 

-Φλαμίνγκος, Ι.Μ.Παναγιωτό-πουλου 
 

-«...Μείζων δε τούτων η Αγάπη...», Πρόνοια 
Συστεγασμένων Χριστιανικών Σωματείων «Ο 

Απόστολος Παύλος» 

Ενημερωτικό – 
Βιβλιοπαρουσίαση – 

Βιβλιοκριτική  

«...Μείζων δε τούτων η Αγάπη...» 
 

«ως κύμβαλον αλαλάζον» 

9.Την ευτυχία θα την 
βρούμε μέσα μας – 

Σκέψεις του Maeterlinck 
για την ευτυχία 

σ.104 

Maeterlinck  
Λουκία 

Ευθυμίου 

Αποφθέγματα  - 
Σκέψεις  

Η αναζήτηση της ευτυχίας στον εσωτερικό μας 
κόσμο. Ο άνθρωπος δίνει στις μέρες του την 

ευτυχία ή τη δυστυχία που αυτός αποφασίζει ότι 
θα δώσει  

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
(‘η Βασιλείου του Θεού εντός υμών εστί’) 

10. Η Ψυχική Υγιεινή του 
παιδιού σ.105-107 --- 

Γύρω από το 
παιδί και την 

οικογένεια  

Το ψυχικά υγιές παιδί, οι εκδηλώσεις του και οι 
ψυχικές ανωμαλίες. 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

1φ: 1 παιδάκι με έντονη την 
απορία και την έκπληξη στο 
βλέμμα και χαμογελαστό, 

ανάμεσα σε άλλα δύο  

--- 

11.Τα «γιατί» και τα 
«διότι» σ.108 Μάννα Κατερίνα  Έχω κάτι να σας 

πω  
Οι απορίες των παιδιών και έκπληξη μπροστά στη 
ζωή, που δεν πρέπει να χάσουν ούτε οι ενήλικες 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
--- 
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1φ: τρία παιδιά 
παρακολουθούν με ενδιαφέρον 
και έκπληξη μια γυναίκα που 

τους μιλάει  

12.Το θεραπευτικό έργον 
της επισκεπτρίας σ.109-

111 
Η Επισκέπτρια  

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας  

Το θεραπευτικό έργο των χριστιανών της 
Χριστιανικής Προνοίας, μέσα στην κοινωνία. Τόσο 

με το παράδειγμά τους όσο και με τις γεμάτες 
πίστη και χάρη παρεμβάσεις τους 

Ηθοπλαστικό  

*«Πνεύμα Κυρίου επ’ εμέ, ου είνεκεν έχρισέ με, 
ευαγγελίσασθαι πτωχοίς απέσταλκέ με, ιάσασθαι 

τους συντετριμμένους την καρδίαν, κηρύξαι 
αιχμαλώτους άφεσιν και τυφλοίς ανάβλεψιν, 

αποστείλαι τεθραυσμένους εν αφέσει, κηρύξαι 
ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν» (Λουκ.δ΄,19)// 

*«ουχί εκ λύπης ή εξ ανάγκης»// 
*«... δεν είδα δίκαιον εγκαταλελειμμένον και να 

ζητή τον άρτον του..» 
13.Το αλφαβητάρι της 

ευτυχίας – Χαρά, 
Ενθουσιασμός, Φρόνησις 

σ.112-113 (σαλόνι) 

Ε.Ι.Κ. Διάφορα άρθρα  Συμβουλές για να χαρούμε τη ζωή, καθεμιά 
αρχίζοντας από ένα γράμμα της αλφαβήτας 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Ψυχαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Το μυστικό της 
αληθινής γενναιοδωρίας 

σ. 114-115 

Απόδοσις: 
Νάντια Ν. 
Δουρίδα 

Διάφορα άρθρα  Η μορφές της γενναιοδωρίας  Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Στ’ αμπέλι σ.115 Ρουθ  Ποίηση  Το αμπέλι κι όλη η ζωή της οικογένειας μέσα στα 
χρόνια κάτω από τους κλώνους του  Αλληγορικό  --- 

16.Γεσθημανή σ.116-117 Annette von 
Droste  Ποίηση  

Σύντομη βιογραφία της ποιήτριας κι ένα ποίημα 
της, που διαπραγματεύεται την προσευχή του 

Κυρίου στη Γεσθημανή και το Πάθος Του, 
δοσμένο σε μετάφραση σε λόγο πεζό  

Αγιογραφικό  

*«Πιστεύω Κύριε, βοήθει μοι τη απιστία» 
*«Θεέ μου, Θεέ μου ίνα τι με εγκατέλειπες» 

*«Πατέρα μου, αν γίνεται, ας περάση πέρα μου το 
ποτήρι τούτο!» 

*«Πατέρα, όχι το δικό μου θέλημα, μον’ το δικό σου 
ας γίνη!» 

17.Από τη μια στάση ως 
την άλλη  

σ.117 
Σ.Α.Μ.  Διάφορα άρθρα  

Ο καυγάς μιας μητέ-ρας με τον εισπράκτο-ρα, 
προκειμένου να τον πείσει ότι το παι-δάκι της 

είναι μικρό και δεν υπόκειται στην υποχρέωση να 
πληρώσει εισιτήριο, λέγοντας ψέματα και 

μαθαίνοντας στο παιδί της την απάτη 

Διδακτικό – Πνευματικού, 
Κοινωνικού και Παιδαγωγικού 

προβληματισμού  
--- 

18.Η αποστολή της 
Νινέτας Γ΄ σ.118-122 

Απόδοσις: 
Κατερίνα Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η Ν δέχεται την α-πρόσκλητη και ανεπι-θύμητη 
επίσκεψη του αδελφού της, που της αποσπά 
χρήματα. Η Ε θεωρεί ότι ο άγνω-στος άνδρας 

έρχεται από τα κυφό παρελ-θόν της Ν και τα εκ-
μυστηρεύεται όλα στη γιαγιά της. Όταν επι-

στρέφει ο Π δίνονται οι απαραίτητες εξηγή-σεις, 
αλλά η Ε νιώθει εκτεθειμένη, προσβε-βλημένη και 

ξένη μέσα στο σπίτι της. 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με μπερέ στη 
δίνη ενός δυνατού ανέμου και 

με φόντο ένα κάστρο 

--- 

19. 400 χρόνια από τότε 
– Αγωνία και Έκστασις  

σ.123-124  
Έφη Καρδαρά Μορφές  Βιογραφία του Μιχαήλ Αγγέλου  

Βιογραφία – Επιμορφωτικό  
 

1φ: προσωπογραφία του 
καλλιτέχνη και 2φ: με 

λεπτομέρειες από τα έργα του  

Ματθ. 25, 31-33: «Όταν δε έλθη ο Υιός του 
ανθρώπου εν τη δόξη αυτού, και πά-ντες οι άγιοι 

άγγελοι μετ΄ αυτού, τότε καθί-σει επί θρόνου δόξης 
αυτού. Και συναχθή-σονται έμπροσθεν αυτού 

πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ’ αλλήλων, 
ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα απ’ των  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ερίφων, και στήσει τα μεν πρόβατα εκ δεξιών 

αυτού, τα ερίφια εξ ευωνύμων» 

20.Ένας ξένος γράφει για 
μας  

σ.124-125 

Από το 
περιοδικό 

Paflugschar 
Διάφορα άρθρα  

Ένας νεαρός Γερμανός συνταξιδεύει με Έλληνες 
από την Ελλάδα προς τη Γερμανία. Οι Έλληνες 

πάνε για μετανάστευση. Μοιράζονται μεταξύ τους 
και μαζί του ό,τι έχουν και δεν έχουν κι αυτό του 

προκαλεί τρομερή εντύπωση! 

Διδακτικό Αγιογραφική θεμελίωση: Οι Αγάπες της πρώτης 
Εκκλησίας μέσα στο τραίνο για τη Γερμανία 

21.Η Κυπριακή 
πρωταπριλιά του 55  

σ.125 

Μαρία 
Μεσαρίτου 
Λευκωσία – 

Κύπρος  

Διάφορα άρθρα  Ο ηρωισμός των παλικαριών της Κύπρου και οι 
ένδοξες σελίδες της ιστορίας της  Πατριωτικό – Ιστορικό  --- 

22.Κουβεντούλες  
σ.126 Αθηναία  Κουβεντούλες  

Η Καθαρά Δευτέρα και ο χαρταετός και ο 
Γανωματής που περιφέρεται πια σχεδόν άσκοπα 

στους δρόμους, όλο και πιο σπάνια  
Λαογραφικό  --- 

23.Έργα που παίζονται 
σ.127-128 --- 

Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – 

Κινηματο-
γράφος  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών 
ταινιών  

Ενημερωτικό 
 

1φ: σκηνή από ταινία  
--- 

24.Από την καλλιτεχνική 
κίνηση  
σ.128 

Καίτη Κομίνη 
Καλλιτεχνι-κή 

κίνηση – 
Εικαστικά  

Εκθέσεις: ζωγραφικής και κοσμήματος 
-«Το Ελληνικό Κόσμημα» 

-Περικλής Βυζάντιος 

Ενημερωτικό  
 

2φ: κοσμήματα και έργο του 
Π.Β. 

--- 
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5ο (109) Τεύχος – Μάιος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Μυροφόροι σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις 

Το διαχρονικό μήνυμα των μυροφόρων στο σύγχρονο 
κόσμο Πνευματικής οικοδομής  *«Ηγέρθη, ουκ έστιν ώδε» 

*«Υπάγετε, είπατε τοις μαθητές...» 

2.Μια σκέψη για την 
αποτυχημένη μητέρα  

σ.129 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Η γιορτή της μητέρας και  αποτυχία που νοιώθει μια 
μερίδα μητέρων στο έργο τους, λόγω των πολλών 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουν  

Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: «... Σας 
φόρτωσεν η μοίρα. Πόνο να 

γεννάτε και να μεγαλώνετε τα 
παιδιά σας, ήταν η κατάρα – αλλά 

κι η ευλογία – τ’ ουρανού...» 

3.Καινούργιοι ασκοί  
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 
Η πνευματική ανακαίνιση ως απάντηση στις απαιτήσεις 

της σύγχρονης εποχής  
Πνευματικής οικοδομής και 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
καινούργιο κρασί σε καινούργια 

ασκιά 

4.Ανθρώπινη παγωνιά 
σ.129-130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Σχολιασμός για φαινόμενα εγκατάλειψης των θυμάτων 
τροχαίων ατυχημάτων ή ανθρώπων που βρίσκονται σε 

κίνδυνο, κυρίως με τα δεδομένα από έρευνες στη Γαλλία 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.«Ο πολύς πολιτισμός» 
σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις 

Συνέχεια του προ-ηγούμενου και προσπάθεια να διε-
ρευνηθούν τα αίτια μιας τέτοιας απολί-τιστης συμπεριφο-

ράς μέσα σε μια πολιτισμένη κοινωνία 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6.Χρόνια Πολλά 
Μαννούλες σ.130 --- Επετειακά – 

εορταστικά  
Ευχές σ’ όλες τις μάνες και αυτοκριτική για την κακή 

συμπεριφορά, εκ μέρους όλων των παιδιών  

Εορταστικό  
1φ: ένα αγοράκι κι ένα 
μεγαλύτερο κοριτσάκι, 

χαμογελούν κρατώντας από 
ένα μπουκέτο λουλούδια 

Αγιογραφική θεμελίωση: τιμή στη 
μητέρα 

7.Αμέρικα – Αμέρικα 
σ.131-132 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  

Η προσφυγιά, το ρίζωμα και η προκοπή στα νέα χώματα, 
με αφορμή την ταινία Αμέρικα-Αμέρικα, αν και 

αναφέρεται σε άλλους μετανάστες. Ο κοινός πόνος του 
ξεριζωμού.    

Ιστορικό – Διδακτικό – 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

8.Ιερή Οδοιπορία Α΄ 
σ.133-135 Π. Παπαδημητρακόπουλος 

Τόποι τουριστικοί 
και 

αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Οδοιπορικό στα μέρη της Ανατολής, που σχετίζονται λίγο ή 
πολύ με τις Ευαγγελικές διηγήσεις 

Ιστορικό 
 

1φ: ένα ζευγάρι μ’ ένα 
ζωντανό, δουλεύουν σ’ ένα 

χωράφι, με φόντο την Πόλη 
της Ιερουσαλήμ και το Ναό 

του Σολομώντα  

*«ουκ είασεν αυτόν το Πνεύμα 
πορεύεσθαι εις την Ασίαν» 

*«εν κινδύνοις ληστών, εν πείνη 
και δίψη, εν ψύχει και 

γυμνότητι...»/*«... Δια νυκτός, εν 
σαργάνη δια του τείχους 

εχαλάσθην, διότι ο εθνάρχης 
Αρέτα ήθελε πιάσαι με...» 

*«... Είναι εκεί ναός του Ανανίου, 
από την πρώτη του γνωριμία... 

τότε... με το Σαούλ, Σαούλ, τι με 
διώκεις; Στο δρόμο της Δαμασκού, 
της επιστροφής, που έγινε σκεύος 

εκλογής...» 

9.Σίμων ο Κυρηναίος 
σ.136 Μαρία Ζαχαρίου  Διάφορα άρθρα  

Μιλά ο Σίμων ο Κυρηναίος, για τη συνάντηση του με τον 
μέλλοντα να σταυρωθεί, Χριστό και περιγράφει τις σκέψεις 

και τα αισθήματά του 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
στηρίζεται όλο στην Ευαγγελική 

διήγηση  
10.Η μεγάλη αγάπη της 

Άννας Μαγδαληνής Μπαχ 
Α΄σ.137-139 

Πιέρ Παρραίν  Μορφές  Η συζυγική ζωή της Άννας Μαγδαληνής με τον Ιωάννη 
Σεμπάστιαν, η αγάπη τους και η δημιουργικότητα τους Διδακτικό  --- 

11.Η Ψυχική Υγιεινή του Μίλτος Σ. Πουλάκης Γύρω στο παιδί  Τα νευρικά  συμπτώματα των παιδιών: πιπίλισμα του Ιατροπαιδαγωγικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Παιδιού Β΄ σ.140-142 Νευρολόγος – 

Παιδοψυχία-τρος  
αντίχειρα, ονυχοφαγία, tics και ενούρηση. Αίτια και 

αντιμετώπιση. 

12.Η αποστολή της 
Νινέτας σ.143-147 

Απόδοσις: Κατερίνα 
Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η Ελένη συναντά τον Γιώργο από την κατά-σκήνωση και 
ανα-πτύσσεται μεταξύ τους το φλερτ και η επανα-στατική 
εφηβική αγά-πη με παρεκτροπές, αδιαφορία και πτώση 
των επιδόσεων στο σχολείο. Σχεδιάζουν να φύγουν στους 

γο-νείς του Γ και να πα-ντρευτούνε κρυφά. Η Ν 
πληροφορείται την απόφαση τους από την ειδοποίηση της 

α-εροπορικής εταιρείας και αποφασίζει να δράσει 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με μπερέ 
στη δίνη ενός δυνατού 

ανέμου και με φόντο ένα 
κάστρο 

--- 

13.Το θεραπευτικόν έργον 
της επισκεπτρίας σ.148-

149 
Η Επισκέπτρια  

Σελίδες 
Κοινωνικής 
Πρόνοιας 

-Προς ψυχικήν αποκατάστασιν 
-Βοήθεια στη μητέρα 

-Η Χριστιανική Πρόνοια και ο Χρόνος  

Χριστιανική Κοινωνική 
πρόνοια 

*«... ει θέλεις τέλειος είναι, ύπαγε 
πώλησον τα υπάρχοντά σου...» 

(Ματθ. ιθ΄21) 
«ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός» 

14.Όταν ο παππούς 
μπαίνει στη μέση  

σ.150-153 

Joan Windhester 
Απόδοσις: Ανδρούλα Μ. 

Πετρίδου  

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Η αδυναμία που δείχνουν κάποιες φορές οι παππού-δες 
προς ένα από τα εγγόνια κάνο-ντας τα άλλα να νι-ώθουν 

παραμελη-μένα ή μη αγαπητά  
Παιδαγωγικό - Διδακτικό --- 

15.Ένα παιδί σ.153 Απόδοσις: Έυφης Καρδαρά  Διάφορα άρθρα  Το μυστήριο της ζωής και του Θεανθρώπου Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
16.Από τον ετήσιο 

απολογισμό της Εστίας 
Κοριτσιού «Φιλοθέη η 

Αθηναία» σ.154 

Άννα Κ. Νταντινάκη Κοινωνική 
πρόνοια  

Πώς ξεκίνησε και πως συνεχίζει η λειτουργία της Εστίας. 
Οι πρώτες χορηγίες και δωρεές, τα προβλήματα αλλά και 

η χαρά της δημιουργίας. Πρόσκληση για οικονομική 
ενίσχυση 

Κοινωνική πρόνοια – 
Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

17.Τουρίστες.. σ.155 Το Πινέλο Πινελιές  

Σχόλιο για τους τουρί-στες που κατακλύζουν την Αθηνά 
και γενικά τη χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά 

που παρ’ όλα αυτά δεν αφήνουν χρήματα παρά μόνο 
απολαμβάνουν όσα η Ελλάδα τους προσφέρει   

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

18.Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας – Για 

μια ανακαίνιση της 
αγωγής και της 

μορφώσεως σ.156 

Νίκη Γραμματικού  Το Ελληνικόν 
Κέντρον Αγωγής  

Εκδηλώσεις του Ελληνικού Κέντρου Αγωγής: -
Συγκέντρωση των μελών και συνεργατών των Κύκλων του 
«ΕΦ», αφιερωμένη στο θάνατο του Βασιλέως Παύλου, ο 

οποίος υπήρξε ο εμπνευστής τους –Έναρξη λειτουργίας της 
Νεανικής Λέσχης  

Ενημερωτικό  

*Αντιγόνη, Σοφοκλέους: «Δεν 
γεννήθηκα για να μισώ, αλλά για 

ν’ αγαπώ» 
Αγιογραφική θεμελίωση: αθόρυβη 

κοινωνική προσφορά  
19.Κουβεντούλες  

σ.157 Αθηναία  Κουβεντούλες – 
Διάφορα άρθρα  

Εικόνες από την ανοιξιάτικη και πασχαλιάτικη Αθήνα του 
χτες και του σήμερα Λαογραφικό  «Χριστός Ανέστη – Αληθώς Ανέστη» 

20. 
Αναμνήσεις... σ.158 Σ.Α.Μ. Διάφορα άρθρα  

Αναμνήσεις από τα οικογενειακά γεύματα, όπου όλη η 
οικογένεια συγκεντρώνονταν, και τα παιδιά μάθαιναν από 
τις ιστορίες και διαπαιδαγωγούνταν με τις συζητήσεις, τις 

συμβουλές ή τις τιμωρίες  

Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
εντιμότητα, αλήθεια, αγάπη, 

ευθύτητα, ευθύνη, συνέπεια... 

21.Θέλετε ένα πολύ 
Χαρούμενο Πάσχα; Ναι, 

ασφαλώς!  
σ.158 

Η Πρόνοια  
Σελίδες 

χριστιανικής 
πρόνοιας  

Πρόσκληση για προσφορά αγαθών σε γέροντες ή παι-διά, 
με την ευκαι-ρία του Πάσχα Κοινωνική πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση: η χαρά 
της προσφοράς και της 

ελεημοσύνης  

22.Από την καλλιτεχνική 
κίνησι –  

Η Βυζαντινή τέχνη, τέχνη 
Ευρωπαϊκή 
σ.159-160 

Καίτη Κομίνη  
Καλλιτεχνι-κή 

κίνηση – 
Εικαστικά  

Η έκθεση που «ωργάνωσε, υπό την υψηλή προστασία της 
Α.Μ. του Βασιλέως, η Ελληνική Κυβέρνησις, υπό την 
αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης εις το Ζάππειον 
μέγαρον Αθηνών. Από 1ης Απριλίου έως 15 Ιουνίου 

1964...» 

Ενημερωτικό  
 

2φ: 2 πιάτα με σχέδια ένα 
ψάρι κι ένα πουλί  

--- 

23.Έκθεση εκδόσεων 
«Γαλαξίας» σ.160 Ε.Κ.  Διαβάζοντας  Η έκθεση των εκδόσεων Γαλαξίας, της κ. Ελένης Βλάχου, 

στη γκαλερί Μέρλιν Ενημερωτικό --- 
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6ο (110) Τεύχος – Ιούνιος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Διεθνή Συνέδρια 

στην Αθήνα  
σ.161 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Τα διεθνή συνέδρια που γίνονται στην Αθήνα τα 
τελευταία χρόνια, χαρά και τιμή για τον τόπο μας 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  --- 

2.Η ζωή είναι ένα 
θαύμα σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η αξία της ζωής και η απαξίωση της με το 
σημερινό τρόπο ζωής και την καταρράκωση των 

αξιών  

Πνευματικού κι 
κοινωνικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση  

3.«Η ουσία του 
Ελληνικού 

Πολιτισμού» 
σ.161-162 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η έκδοση του βιβλίου του Γ. Μποζώνη με τον 
ομώνυμο τίτλο και ο προβληματισμός που 
προκύπτει σχετικά με την αρχαία ελληνική 
κληρονομιά μας και την αξιοποίηση της στο 

σήμερα  

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

4.Το μέτρο ή τα 
χρόνια; σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή το άρθρο στο τεύχος Απριλίου για το 
περιστατικό με τον καυγά μεταξύ μί-ας μητέρας 

και του ει-σπράκτορα για το ει-σιτήριο του 
παιδιού, πρόταση της αναγνώ-στριας από τη 

Γένοβα, να τοποθετηθεί ένα μέτρο εντός του λεω-
φορείου, ώστε τα παιδιά να μετριούνται και να μην 

μπορούν να ειπωθούν ψέματα! 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Για την 
Ελληνική 

οικογένεια σ.162 

Τακτικός σας 
αναγνώστης  

Αλληλογραφία 
αναγνωστών  

Ο προβληματισμός του αναγνώστης για την 
επαναδραστηριο-ποίηση των εθελοντών της 

Κοινωνικής Πρό-νοιας, προκειμένου να 
προλαμβάνονται τα οικογενειακά δράμα-τα, που 

είναι τόσο συχνά στις φτωχογειτονιές  

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Ποιος πρέπει να 
υποχωρήση; 
σ.163-168 

Απόδοσι: Άννα Ράπτη Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η διαφωνία ενός ζευγαριού επιστημόνων στο πώς 
θα οργανώσουν την οικογένεια και το σπίτι τους 
και στο αν η σύζυγος θα επιστρέψει στις έρευνες 
της ή αν θα φέρνει διαρκώς παιδιά στον κόσμο 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

 
2σκ: ένα ζευγάρι σε 

στιγμές διαφωνίας και 
στεναχώριας 

--- 

7.Ιερή Οδοιπορία 
Β΄ σ.169-172 

Π. 
Παπαδημητρακόπουλος 

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Οδοιπορικό στα μέρη της Ανατολής, που 
σχετίζονται λίγο ή πολύ με τις Ευαγγελικές 

διηγήσεις 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

 
1φ:«Μια άποψη της 

συγχρόνου Ιερουσαλήμ» 

«... Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ου μενείται λίθος επί 
λίθον επί σοι» 

 
«Εποιήσατε τον οίκον του Πατρός Μου σπήλαιον 

ληστών, οίκον εμπορίου...» 
 

«Δεύτε ίδωμεν πιστοί, που εγεννήθη ο Χριστός...» 
 

«ουκ ην αυτοίς τόπος τω καταλύματι» 
 

«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν 
ανθρώποις ευδοκία...» 

 
«Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ... Ευαγγελίζομαι υμίν 

χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω λαώ...» 
8.Μια ψυχή νέου  

σ.172-173 
Απόδοσις: Έφη 

Παπαγκίκα 
Μορφές  

 
‘... Οι σελίδες αυτές μας φέρνουν κοντά στην ψυχή 

ενός νεαρού διανοούμενο Γάλλου, εβραϊκής 
Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  
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‘Jacques Lévy’ καταγωγής, ο οποίος ησπάσθη το χριστιανισμό το 

1942 και πέθανε στο... Άουσβιτς στις αρχές του 
1945... τα 20 γράμματα στα οποία ο Ζακ, 

προσπαθεί να εξηγήση στη μητέρα του, την αιτία 
της στάσεως του...’ 

9.Χορός και 
Θρησκεία σ.174-

176 
Ελένη Αναστασιάδου Διάφορα άρθρα  «Από την ομιλία της κ. Πολυξένης Ματέϋ της 

26/3/64 εις την “Στέγην Γραμμάτων και Τεχνών”» 
Επιμορφωτικό – 
Θρησκειολογικό  

Εκκλησιαστής: «καιρός παντί πράγματι υπό τον 
ουρανόν. Καιρός του γεννάσθαι και καιρός του 

αποθνήσκειν, καιρός του φυτεύειν και καιρός του 
εκφυτεύειν το πεφυτευμένον, καιρός του αποκτείνειν 

και καιρός του ιατρεύειν, καιρός του πενθείν και 
καιρός του χορεύειν...» 

 
Εκκλησιαστής: «Τότε θα χαρή η Παρθένος εν τω χορώ 

και οι νέοι και οι γέροντες ομού» 
 

Π.Δ.:«Θριαμβευτική υποδέχονται τον Δαυΐδ οι 
γυναίκες, όταν γυρίζει από τον πόλεμο των Φιλισταίων 

‘Καθώς δε ήρχοντο ενώ επέστρεφεν ο Δαυΐδ εκ της 
μάχης των Φιλισταίων, εξήρχοντο αι γυναίκες εκ 
πασών των πόλεων του Ισραήλ ψάλλουσαι και 

χορεύουσαι εις συνάντησιν βασιλέως Σαούλ μετά 
τυμπάνων, μετά χαράς και μετά κυμβάλων’» 

 
Έξοδος:«Μαριάμ δε η Προφήτις, η αδελφή του Ααρών, 

έλαβε το τύμπανον εν χειρί αυτής και πάσαι αι 
γυναίκες εξήλθον κατόπιν αυτής μετά τυμπάνων και 

χορών» 
 

Ψαλμοί: «Αινείται τον Κύριον εν τυμπάνω και 
χοροστασία, αινείται αυτόν εν χορδαίς και οργάνω» 

 
Σαμ. Β’ στ.14,16: «και εχόρευεν ο Δαυΐδ ενώπιον του 

Κυρίου εξ όλης δυνάμεως» 
 

«Ενώ δε η Κιβωτός του Κυρίου εισήρχετο εις την πόλιν 
Δαυΐδ, Μιχάλ, η θυγάτηρ του Σαούλ, έκυψε διά της 

θυρίδος και ιδούσα τον βασιλέα Δαυΐδ ορχούμενον και 
χορεύοντα ενώπιον του Κυρίου εξουδένωσεν αυτόν εν 

τη καρδία αυτής» 
 

«Και θέλω εξευτελισθή έτι περισσότερον και θέλω 
ταπεινωθή εις τους οφθαλμούς μου, και μετά των 
θεραπαινίδων, περί των οποίων συ ελάλησες, μετ’ 

αυτών θέλω δοξασθή» 
 

«δεν εγέννησε τέκνον έως του θανάτου αυτής» 
 

«Ησαΐα χόρευε, η Παρθένος έσχεν εν γαστρί...» 
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Ιω. Δαμασκηνού: «Τέρπου, χόρευε και αγάλλου 

Ιερουσαλήμ, τον βασιλέα Χριστόν θεασαμένη εκ του 
μνήματος, ως νυμφίον προερχόμενον» 

 
Δοξαστικό τριών Ιεραρχών: «Σαλπίσωμεν εν σάλπιγγι 

ασμάτων, χορεύσωμεν εόρτια και σκιρτίσωμεν 
αγαλλόμενοι εν τη πανδήμω πανηγύρει των 

διδασκάλων ημών» 

10.Η αποστολή της 
Νινέτας Ε΄ 
σ.177-181 

Απόδοσις: Κατερίνα 
Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η Ν συναντά κρυφά τον Γ και τον αποτρέπει από 
το παράτολμο εγχείρημά τους. Η Ε τα μαθαίνει 
αργότερα. Μετά από ένα καυγά με τη Ν και την 

έκρηξη του θυμού της τελικά παραδέχεται και την 
ίδια τη Ν ως μητέρα της και την απόφασή της 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια κοπέλα με 
μπερέ στη δίνη ενός 

δυνατού ανέμου και με 
φόντο ένα κάστρο 

--- 

11.Ορκωτά 
Δικαστήρια σ.182-

184 
Σ. Μόσχου Διάφορα άρθρα  Η λειτουργία των ορκωτών κακουργιοδικείων στη 

χώρα μας. παρουσίαση και εκτίμηση του θεσμού 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  --- 

12.Το ξύπνημα 
σ.184 Ελ. Μαϊνάς  Ποίηση  Η μητρική αγάπη που βλέπει το παιδί της το πιο 

όμορφο απ’ όλα  Διδακτικό  --- 

13.Η μεγάλη 
αγάπη της Άννας 

Μαγδαληνής 
Μπαχ Β΄ 

σ.185-187 

Pierre Parrain  Μορφές  

Η συζυγική ζωή της Άννας Μαγδαληνής με τον 
Ιωάννη Σε-μπάστιαν, η αγάπη τους και η 

πνευματική οικοδόμηση των συζύγων, των παιδιών 
και των μαθητών τους.  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής (:ο 

χαρακτήρας της γνήσιας 
συζυγικής αγάπης και η 

δύναμή της) 

--- 

14. Καλοκαιράκι... 
σ.188 Το Πινέλο Πινελιές  

Περιγραφή της αλλα-γής του καιρού και του 
σκηνικού στην πόλη, βιτρίνες, ρού-χα, δρόμοι, 
μανάβι-κα, φρούτα, λαχανι-κά, πουλιά, αέρας, 

θέατρα, κινηματογρά-φοι, πολυχρωμία, 
πολύκοσμία, ακτές, αμμουδιές, ήλιος και 

θάλασσα! 

Επικαιρότητα  --- 

15.Έργα που 
παίζονται σ.189-

191 
--- 

Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – 

Κινηματο-
γραφικές ταινίες  

Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών έργων 

Ενημερωτικό  
 

2φ: από τις ταινίες: 
«Καρδινάλιος» και «Η 
αδελφή μου κι εγώ» 

*Παρσελίνο, πάνυ βίνο: «Εάν μη γένησθε ως τα παιδία, 
ου μη εισέλθετε εις την βασιλείαν των ουρανών» 

 

16.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.192 
Σ.Κ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Συμβουλές σε μια απατημένη σύζυγο, 
προκειμένου να κρατήσει τον σύζυγό της και να 

μην διαλύσει την οικογένεια της  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: το αδιάλυτο του γάμου, έστω 
και για λόγους μοιχείας και ο πνευματικός αγώνας 

που καλεί  
17.Θάλασσα 

Χρυσή  
σ.192 

Ρουθ  Ποίηση  Η ευλογία του σιταριού για τη ζωή όλων, μικρών 
και μεγάλων, ακόμα και της άλογης φύσης Διδακτικό  --- 
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7ο (111) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Καλό 

καλοκαίρι!  
σ.193 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 
Απόψεις Ο χρόνος των διακοπών και η αξιοποίηση του  Πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

2.Από τη βόμβα 
ως τ’ αστέρια  

σ.193 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Η αντιμετώπιση και η αισιόδοξη και γεμάτη ελπίδα, 
στάση ζωής, απέναντι σ’ όλους αυτούς τους φόβους, με 

τους οποίους προσπαθούν να απειλούν τη ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

Οικοδομής   
Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Το άγχος των 
σπουδών σ.193-

194 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Η υπερβολή στην απόκτηση γνώσεων. Μια σύγχρονη 
ειδωλολατρία, μια πανάκεια και μια απειλή για το 

μέλλον των παιδιών 

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  
--- 

4.Ένα 
στιγμιότυπο από 

το σχολείο  
σ.194 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 
Απόψεις 

Το επιχείρημα μιας δασκάλας του σχολεί-ου ‘Αι Αθήναι’ 
που κράτησε ήσυχους τους ζωηρούς μαθητές της και 

που λέει πολ-λά για την προσφορά του συγκεκριμένου 
σχολείου 

Παιδαγωγικό  --- 

5.Ο ουρανός και 
τα μυστικά του 

σ.194 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός - 

Απόψεις 

Σχόλιο για την ανακάλυψη νέων αστέρων και 
αστεροειδών, που μακροπρόθεσμα μπορεί να 
συμβάλουν στην εξεύρεση πηγών ενέργειας 

Επιστημονικό  --- 

6.Το τέλος του 
παραμυθιού 

σ.194 
Ελ. Μαϊνάς Ποίηση  Η παρηγοριά των παραμυθιών και ο πόνος της 

πραγματικότητας Διδακτικό  --- 

7.Γιατί υπάρχουν 
εγκληματικά 

παιδιά  
σ.195-197 

William C.Kvaraceus Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια  

«Το κείμενο που ακο-λουθεί είναι περίλη-ψις ενός 
κατατοπιστι-κού φυλλαδίου ‘Η νεανική εγκληματικό-της 

πρόβλημα του συγχρόνου κόσμου’ που θα 
κυκλοφορήση προσεχώς η UNESCO. Ο συγγραφεύς... 
υπήρξε σύμβουλος της UNESCO για τα προβλήματα 
των κοινωνικώς απροσαρμόστων νέων, διευθύνει τις 

μελέτες για τη νεανική ηλικία στο Πανεπιστήμιο Tufts, 
στις ΗΠΑ » 

Ψυχο-παιδαγωγικό – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  
 
 

1φ: 4 παιδιά 
σκαρφαλωμένα σε κάτι 

χαλάσματα, γκρεμισμένα 
κτίρια 

--- 

8.Σοφία Έρωτα  
σ.197-198 Α.Κ. Μορφές - Σύγχρονες 

ηρωΐδες 
Βιογραφία της Σ.Ε. – Η ζωή της πρότυπο χριστιανής 

μέσα στο σύγχρονο κόσμο  Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση  
«... Όσοι παρηκολούθησαν την κηδεία 

της... και το μνημόσυνο της... άθελά τους 
θυμήθηκαν την Ταβιθά του Ευαγγελίου, 

βλέποντας να θρηνούν πάσης τάξεως 
άνδρες, γρηούλες, γυναικούλες του λαού, 
οι οποίες ψιθύριζαν τις καλωσύνες που 
είχαν απολαύσει  και έκλαιγαν με την 

καρδιά τους, την προστάτιδα που 
έχασαν...» 

9.Πλάτες στο 
φεγγάρι σ.199 Άννα Ιωσηφίδου 

Συνεργασίαι 
αναγνωστριών – 

Λογοτεχνία  

Οι έρωτες και οι αγάπες που γεννιούνται και πεθαίνουν 
κάτω από το φως του φεγγαριού  Διδακτικό  --- 

10.Τι μπορούμε 
να κάνωμε για 

σας; σ.200 
Αναγνώστριες  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Αναγνώστρια παραπονιέται που ο άντρας της δεν κάνει 
συζητήσεις και που καταφεύγει στην πατρική του 

οικογένεια για στήριξη πολύ συχνά 

Ποιμαντική ψυχολογία – 
Συμβουλές γάμου  --- 

11. Τι μπορούμε Αναγνώστριες Τι μπορούμε να Αναγνώστρια έχει σοβαρά προβλήματα συνεννοήσεως με Ποιμαντική ψυχολογία  --- 
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να κάνωμε για 

σας;  
σ.200 

Εύη Π.  κάνωμε για σας;  τη νιόπαντρη αδελφή της κι έχουν ψυχραθεί οι σχέσεις 
τους 

12.Η αναμονή 
ήταν πολύ μεγάλη 

σ.201-204 

Απόδοση από τα ιταλικά: 
Άννα Ράπτη Λογοτεχνία – Διήγημα 

Ένας άντρας αφηγείται το ταξίδι με τη γυναίκα του στη 
Ρώμη, που της το είχε τάξει από τα νιάτα τους, ως 
γαμήλιο ταξίδι, μα που τελικά κατάφεραν να το 

πραγματοποιήσουν 20 χρόνια μετά και έχοντας 6 
παιδιά. 

Διδακτικό  
1φ: ένα ζευγάρι καθι-σμένο 
σ’ ένα τραπέζι μελετά την 
ετικέτα ενός μπουκαλιού 

κρασιού 

«...δεν μπορείς να πιστέψης πόσο μεγάλη 
είναι η υποβολή που αισθάνεσαι βλέ-

ποντας τις κατακόμβες και περπατώντας 
στους ίδιους δρόμους που διέτρεξαν οι 

απόστολοι Πέτρος και Παύλος...» 

13.Οι πειρασμοί 
και αι δυσκολίαι 
της εργάτιδος της 
προνοίας σ.205-

207 

Η Επισκέπτρια Σελίδες Χριστιανικής 
Προνοίας 

«... Δοθέντος ότι το έργον της Προνοίας διεξάγεται από 
πνευματικούς ανθρώπους ως μια εκδήλωσις 

χριστιανικής συνειδήσεως και χριστιανικής καρδιάς, 
πόθος δε όλων μας είναι... όχι απλώς να συνεχισθή, 

αλλά και να ανανεωθή, θα πρέπη να μας απασχολήση 
και ένα θέμα που αφορά ημάς τα ιδίας, τας εργάτιδας 

της Προνοίας... ποίοι είναι οι περιορισμοί και αι 
δυσκολίαι της κοινωνικής εργάτιδος εις το προσωπικόν 
της έργον μέσα εις της Πρόνοιαν... να γνωρίσωμεν ποίοι 

είναι οι πειρασμοί αυτοί και πώς πρέπει να τους 
αντιμετωπίσουμε...» 

Κοινωνική πρόνοια – 
Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«ποτήριον ψυχρού» (Ματθ. ι΄, 42) 

14.Ταξίδια και 
ταξιδιώτες σ.208-

209 
Κώστα Ουράνη 

Αποσπάσματα βιβλίων: 
κείμενα από το βιβλίο 
«Από τον Ατλαντικό στη 

Μαύρη Θάλασσα» 

Η θέση και οι σκέψεις του συγγραφέα για την ποιότητα 
των ταξιδιωτών και την ψυχική και πνευματική τους 

τοποθέτηση έναντι του ταξιδιού 

Πνευμ προβληματισμού και 
οικοδομής – Αλληγορικό (η 
ζωή είναι το ταξίδι και ποια 
η στάση που παίρνει κανείς 

απέναντί της) 

--- 

15.Ιερή 
Οδοιπορία Γ΄ 

σ.210-213 

Π. 
Παπαδημητρακόπουλος 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Οδοιπορικό στα μέρη της Ανατολής, που σχετίζονται 
λίγο ή πολύ με τις Ευαγγελικές διηγήσεις 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

 
2φ: ο τρούλος και εξ. τμήμα 
του Ναού της Αναστάσεως 

και ερείπια  

«Μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν!» 
«... να αναπολούμε τη συμπεριφορά του 

Ζακχαίου, που έδωσε τα ήμιση των 
υπαρχό-ντων του τοις πτωχοίς και εί τινός 
εσυκοφά-ντησε, απέδωσε τετραπλούν... 
και σήμερον σωτηρία τω οίκω εκείνω 

εγένετο...» 
«... Εισήρχετο ο Κύριος εις οικίας 

αμαρτωλών, ότι εκείνοι χρείαν έχουσιν 
ιατρού και έβαζε τον καινόν οίνον εις 

ασκούς νέους...» 
«εν Ιορδάνη... την της Τριάδος φανερωθεί-

σαν προσκύνησιν...» 
«... κλίνομεν ευλαβώς νοερά το γόνυ στον 
Πρόδρομον του Χριστού, τον μέγιστον εν 

γεννητοίς γυναικός, τον γυιο του 
Ζαχαρίου και της Ελισσάβετ, στον 

μέγιστον των προφητών...» 
«... κάτω από τον ίδιο Ουρανό, όπου το 
Πνεύμα κατέβη εν είδει περιστεράς...» 

«... Άγγελοι διηκόνουν τω Κυρίω...» 
«αλήθως Θεού Υιός ην Ούτος...» 

«... του Αγγέλου του αποκυλίσαντος τον 
Λίθον...» 

«...Τι σοι προσαγάγω, Θεέ μου; Ποίους 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
επιταφίους ύμνους Σοι μέλψω; Δοξολογώ 

την ταφήν Σου...» 
«Ουκ έστιν ώδε, αλλ’ εγείγερται. Ίδε ο 

τόπος όπου έθηκαν Αυτόν...» 
«... Ιλάσθητί μοι, τω αμαρτωλώ... ουκ ειμί 
άξιος βλέψαι εις το ύψος του ουρανού της 
μεγαλειότητος Σου, διότι τοσάκις κατέλι-
πον την δικαιοσύνην Σου και επορεύθην 

ταις επιθυμίαις της καρδίας μου...» 
«Μη μου άπτου...» 
«Ίδε ο άνθρωπος...» 

«...επότισαν οίνον με-τά χολής μεμιγμέ-
νον... εις δε των στρα-τιωτών λόγχη 

εκέντησε την πλευράν αυτού... επί τον 
ιματισμόν Μου έβαλον κλήρον... εις δε 
των συστραυρω-θέντων κακούργων ε-
βλασφήμει... Μνή-σθητί μου Κύριε...» 

16.«Ποιος να 
υποχωρήση;» 
Απαντήσεις 

αναγνωστριών 
σ.214-215 

Η.Σ. / Σ. Αλ. Κ. 
πτυχιούχος ΑΣΟΕΕ / 

Α.Ρ. 

Απαντήσεις 
αναγνωστριών 

«Όπως υποσχεθήκαμε, δημοσιεύομε τις αντιδράσεις 
συνεργατίδων και αναγνωστριών μας στην ιστορία του 

προηγουμένου τεύχους με τίτλο ‘Ποιος να υποχωρήση;’» 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

17.Η ομορφιά και 
η καλωσύνη 

σ.215 
Λουκία Ευθυμίου  Ποίηση  Η στενή σχέση της ομορφιάς με την καλοσύνη και πως 

η έλλειψη της καλοσύνης στερεί και την ομορφιά  
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η εσωτερική ομορφιά και καλοσύνη 
εκδηλώ-νεται και στην μορφή, στα 

εξωτερικά χαρα-κτηριστικά του ανθρ.) 

18.Βεντέττες και 
Κομπάρσοι σ.216 Το Πινέλο Πινελιές  

Σχόλιο για το δια-χωρισμό σε Βεντέ-τες και κομπάρ-
σους της ζωής, κά-θε κατηγορίας: πε-ριοχές της 

Αθήνας, νησιά, πλεούμενα, έμβια όντα... 
Διδακτικό  --- 

19.Βυζαντινή 
τέχνη, τέχνη 
Ευρωπαϊκή 
σ.217-219 

Ιω. Μενούνος Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή την Έκθεση Βυζαντινής Τέχνης στο Ζάππειο 
που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, 

αναφορά στην ιστορία της πόλης της Ραβέννας και στα 
παγκοσμίου φήμης ψηφιδωτά της 

Επιμορφωτικό - Ιστορικό 
3φ: από τη Ραβέννα: 

Βαπτιστήριο ναού – το 
εσωτερικό ενός τρούλου, 

που ιστορεί τη Βάπτιση του 
Κυρίου – ψηφιδωτή αψίδα 

που ιστορεί τον Χριστό 
ποιμένα 

--- 

20.Οι πολύ 
όμορφες γυναίκες 

σ.219 
Η.Σ. Έχω κάτι να σας πω Η εξαιρετική ομορφιά στη γυναίκα ως ευλογία και ως 

μεγάλη δυσκολία 
Πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

21.Το θλιμμένο 
παιδί  

σ.220-223 

Διασκευή: Κατερίνα 
Περίδη Λογοτεχνία – Διήγημα 

Ο εγκαταλελειμμένος Ιάκωβος, η γνωριμία του και η 
υιοθέτησή του από την αδελφή της αρχηγού του στην 
κατασκήνωση, οι φόβοι του και οι δισταγμοί του όταν 

του ανήγγειλαν τον ερχομό του μωρού τους 

Διδακτικό  
1σκ: σε πρώτο πλάνο ένα 
θλιμμένο παιδί και πίσω 

γελαστά παιδικά πρόσωπα 

Αγιογραφική θεμελίωση  

22.Έργα που 
παίζονται σ.223-

224 
--- 

Καλλιτεχνι-κή κίνηση – 
κινηματογραφικές 

ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών έργων Ενημερωτικό  --- 
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8ο (112) Τεύχος – Οκτώβριος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Δεσμός χωρίς ψυχή 
σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για τα γεγονότα του καλοκαιριού του ’64 
στην Κύπρο και για τη στάση των μεγάλων 

δυνάμεων 

Σχόλιο επικαιρότητας - 
Πατριωτικό   --- 

2.Η ημέρα του «ΟΧΙ» 
σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Η ανάμνηση της ημέρας του ‘όχι’ Επετειακό – Πατριωτικό   --- 

3.Η παιδεία και ο 
άνθρωπος σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το μεγάλο θέμα της παιδείας που απασχολεί 
σοβαρά την πολιτεία και η δημιουργία ‘ανθρώπων’ 
μέσα στη σωστή ατμόσφαιρα, πρώτιστος σκοπός της 

αγωγής. 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

4.Εκατομμύρια 
άνθρωποι σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Το μεγαλείο του ανθρώπου που εκτελεί το 

καθημερινό του χρέος Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Με τις πραγματικές 
διαστάσεις σ.257-258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η ικανότητα να βλέπει κανείς τα θετικά και τα 
αρνητικά της ζωής του, στις πραγματικές τους 

διαστάσεις 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

6.Μικροί οικοδόμοι στην 
αμμουδιά σ.258 Κατερίνα Περίδη Διάφορα άρθρα  

Θετικό σχόλιο για τον διαγωνισμό που διοργάνωσε 
η ‘Μεσημβρινή’ με σκοπό να ψυχαγωγήσει τα 

παιδιά και να κεντρίσει τη δημιουργικότητα τους  

Σχολιασμός επικαιρότητας 
– Παιδαγωγικό  --- 

7.Καθένας έχει ένα 
ποίημα σ.259-260 

Margaret E. Sangster Απόδοσις: 
Ν.Ν.Δουρίδα Διάφορα άρθρα  

Η σ. αναλαμβάνει να γράψει ποιήματα κατά 
παραγγελία, για να εκφράσει τις ιστορίες ζωής των 
αναγνωστών της. Αναφέρεται με λεπτομέρειες στην 
ιστορία ζωής της νεαρής Μαίρης, που τη συγκίνησε 

ιδιαιτέρως. 

(κοινωνικό δράμα) 
 

1φ: μια νεαρή κοπέλα 
κοιτάει στο φακό πολύ 

σοβαρά, σχεδόν θλιμμένα  

--- 

8.Με δυο πινελιές  
σ.260 Ζακελίνα Ρ. Σαραντίδου 

Ποίηση  
(από «τα 

πεντάστιχα του 
γυιού μας») 

Ο συνδυασμός της σκανταλιάς και της αθωότητας 
στα παιδιά  Διδακτικό  --- 

9.Κλαδιά και ρίζες  
σ.261 

Gilbert Cesbron Απόδοσις: Εύφη 
Καρδαρά 

Αποφθέγματα - 
Σκέψεις Σκέψεις για τη ζωή  

Πνευματικής οικοδομής 
και προβληματισμού – 

Διδακτικό  
 

1φ: ένα κομμάτι θάλασσα 
με πρώτο πλάνο ένα κλαδί 

δέντρου 

Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Μια γυναίκα 
δημιουργεί ιστορία  

σ.262-263 

Από το γερμανικό περιοδικό: Lätare 
– Μετάφρασις: Γ.Λ.Τ. 

Μορφές  
Έλσα Brändström Η ζωή και η δράση της Ε.Β. Βιογραφία – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Πορεία προς το 
άγνωστο σ.263 Αθανάσιος Τσιάμης Διάφορα άρθρα  

Σχολιασμός, κριτική και προβληματισμός για τις 
τεχνικές κατά-κτήσεις του ανθρώπου και του 
πολιτισμού, με επίκεντρο την κατάκτηση της 

σελήνης, και την άγνοια του εαυτού και το χάσιμο 
της ζωής 

Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

12. Κουβεντούλες  
σ.264 Χάρις Βάρδα Κουβεντούλες – 

Διάφορα άρθρα  

Με αναφορές σε γεγο-νότα σταθμούς, όπως η 29Η 
Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ο γάμος της 

Α.Μ. του Βασιλέως Κωνσταντί-νου με την Άννα-Μα-
ρία, σύντομη ανασκό-πηση του καλοκαι-ριού που 

πέρασε 

Ενημερωτικό – Επίκαιρα  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

13.Η «Πρόνοια» και η 
νεότης σ.265-269 Η Επισκέπτρια  

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας 

Με ποιους τρόπους οι εργάτες της Χριστιανικής 
Προνοίας μπορούν να συντελέσουν στη χριστιανική 

διαπαιδαγώγηση των παιδιών και των νέων. 
Θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή 

Παιδαγωγικό – Κοινωνική 
Πρόνοια – Κοινωνικού 

προβληματισμού 

«Εγώ είπα θεοί εστέ και υιοί 
Υψίστου πάντες, υμείς δε ως 

σάρκες θνήσκετε» 
 

«Μακάριοι οι δεδιωγμένοι, ένεκεν 
της δικαιοσύνης» 

 
«Μακάριοι οι ειρηνοποιοί» 

 
«Πίστις, ελπίς, αγάπη, μείζων δε 

τούτων η αγάπη» 
 

«...εις πάν έργον αγαθόν 
εξηρτισμένος» 

 
Επίκτητος: «περί δε των 

γενετησίων δεν είναι ανάγκη να 
φλυαρή πάρα πολύ κανείς, διότι 
τα πολλά περί αυτών φλυαρία 

είναι και ανάξια διά τον άνθρωπον 
να συζητή επί τόσον χρόνον» 

14.Το Χριστιανικό 
θέατρο στην εποχή μας 

σ.270-271 
Ρένα Τριανταφυλλίδη Διάφορα άρθρα  

Οι αξίες που υπηρετεί το Χ.Θ. και η ιδιαίτερη 
αποστολή του στο σύγχρονο κόσμο. Αναγγελία 

ίδρυσης της Σχολής Δραματικής Τέχνης, από την 
Εταιρεία Χριστιανικού Θεάτρου, εγκεκριμένη από 

το Υπουργείο Παιδείας. 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού 
 

1φ: ένα ανθισμένο κλαδί 
αμυγδαλιάς 

Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Το μάθημα της 
ευτυχίας σ.272-275 Απόδοσις: Κατερίνα Περίδου Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Το κυνήγι της τέλειας επιτυχίας –που κρύβει πολύ 
εγωισμό– για το νοικοκυριό της και την οικογένεια 

της, που δεν την άφηνε να χαρεί τη ζωή, την 
ευτυχία και τους ανθρώπους της, μέχρι που πήρε 
το μάθημά της από την ξαδέλφη της, που δεν τη 
θεωρούσε και τόσο πετυχημένη, ούτε και τόσο 

νοικοκυρά 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
 

1σκ: μια γυναίκα σκυφτή 
και στεναχωρημένη  

Αγιογραφική / Πατερική 
θεμελίωση  

(:πάνω απ’ όλα και πρώτα απ’ όλα 
ο άνθρωπος!) 

16.Λόγος περί 
εξομολογήσεως (1640)  

σ.276 

Γερασίμου Σπαρταλιώτη (μεγάλος 
κρητικός πατριάρχης Αλεξανδρείας 

και σοφός, διακρίθηκε για τη 
ρητορική του δεινότητα και τη 

βαθειά καλλιεργημένη 
ελληνομάθειά του 1622-1647) 

Πνευματική 
κληρονομιά  Η σωστή εξομολόγηση  Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

*«ωμοιώθην πελεκάνι ερημικώ» 
*«... και πλύνομε μονάχα το 
ποτήρι απ’ έξω και μέσα το 
αφήνομε να είναι γεμάτο 

ακαθαρσίες» 
17.Δύο ψυχές ζητούσαν 

την αλήθεια Jacques και 
Raissa Maritain σ.277-

280 

Jeanne Angelet – Hustache Μορφές  

Βιογραφία. Η αναζήτηση του νοήματος της ζωής 
και της αλήθειας, οδηγεί τους δύο νέους με τα 
λαμπρά μυαλά και τις φιλοσοφικές-υπαρξιακές 

αναζητήσεις, στην εύρεση του Θεού! 

Βιογραφία – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

18.«Κοντά στον 
αυτοκινητόδρομο»  

σ.281 
Κική Χαμπέρμελ Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Οι μεγάλες αλλαγές στην μεταπολεμική Σερβία, 
και γενικότερα στην Ευρώπη, που σηματοδοτούν 

τις αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων, που ήδη 
άρχισαν να διαφαίνονται αλλά ακόμα δεν είναι σε 

Κοινωνικού 
προβληματισμού 

 
1φ: ένα αυτοκίνητο σε 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
θέση να φανταστούν   δρόμο βρεγμένο, 

περιστοιχισμένο από 
δέντρα και στο βάθος 

χιονισμένα βουνά  

19.«Ποιος να 
υποχωρήση;» Απαντήσεις 
αναγνωστριών σ.282-283 

Α.Κ. Απαντήσεις 
αναγνωστριών  

«Η ιστορία που είχαμε δημοσιεύσει... όπως ήταν 
φυσικό, προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. 
Δημοσιεύουμε το γράμμα μιας ακόμη 

αναγνωστρίας μας που βλέπει το πρόβλημα από 
μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψι.» 

 
Η προσωπικός δρόμος του καθενός 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  

«Ιλαρόν γαρ δότην αγαπά ο Θεός» 
 

«ουκ ένι άρσεν και θήλυ» 

20.Ξέρετε το «κάτι τι...;» 
σ.284 Γ.Φ. 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια 
– Έχω κάτι να σας 

πω 

Πώς να διασκεδάζονται οι μικρές καθημερι-νές 
αταξίες και η περιέργεια του παιδιού, χωρίς να 

οδηγήσουν σε καυγάδες 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1φ: ένα κοριτσάκι κοιτάει 
με απορία και θαυμασμό 
ψηλά, προς τον ουρανό  

--- 

21.Κτίσματα στην άμμο, 
και άλλα... σ.285 Το Πινέλο  Πινελιές  

Σκέψεις για την ματαιότητα κά-ποιων σχεδίων μας 
με αφορμή τον ομώνυμο διαγωνι-σμό της γαλλικής 

εφημερίδας Φιγκαρό και της Μεσημβρινής στην 
Ελλάδα 

Ενημερωτικό – 
Πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: πύργοι 
από άμμο οι ανθρώπινες 
προσπάθειες, αν δεν είναι 

στερεωμένες στο Βράχο που 
λέγεται Χριστός 

22.Εγκαταλε-λειμμένος  
σ.286 

G. Cesbron  
Απόδοσις:  

Ε. Καρδαρά  
Λογοτεχνία  

Η αποστολή του χριστιανού στον κόσμο όταν 
αφήνεται, εγκαταλείπεται στα χέρια του Θεού, και 

τότε δεν είναι μόνος του. 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Φεστιβάλ Αθηνών 
1964 – 10 χρόνια 

καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων σ.287-288 

Χάρις Βάρδα  Καλλιτεχνική 
κίνηση  

Απολογισμός και παρουσίαση των εκδηλώσεων του 
φετινού Φεστιβάλ  

Ενημερωτικό 
 

1φ: το Ηρώδειο, νύχτα 
καλοκαιριού, γεμάτο από 
κόσμο, και στην κορυφή 

φωτισμένος ο Παρθενώνας 

--- 
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9ο (113) Τεύχος – Νοέμβριος 1964 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Τα όνειρα και το 

ερώτημα σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

20 χρόνια μετά τον πόλεμο και τι έχει γίνει πραγματικότητα 
από τα προσωπικά όνειρα της γενιάς εκείνης; 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  - Επετειακό  --- 

2.Το πιο μεγάλο στήριγμα 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η υπερβολική ανη-συχία των γονιών για τα παιδιά τους και 

η εξοστράκιση του Θεού από τη ζωή τους  
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής – Παιδαγωγικό Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Θετική προσφορά σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

«... Οι παρακάτω προτάσεις μας λένε πολύ παραστατικά τι 
πρέπει και τι δεν πρέπει να έχη το παιδί για να 

αναπτύσσεται αρμονικά και να είναι ευτυχισμένο...» 
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Ασυλλόγιστη φλυαρία 
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σχόλιο αρνητικό για την αλόγιστη φλυαρία σε δημόσιους 

χώρους, όπου εκθέτονται πρό-σωπα και καταστάσεις 
Κοινωνικού προβληματισμού και 

δεοντολογίας – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Καλή αρχή σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η έναρξη της χειμερινής θεατρικής περιόδου και αναφορά 
στα έργα που θα ανεβούν στις Αθηναϊκές αίθουσες Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό  --- 

6.Κρης εποίει σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Εορτασμός των 350 χρόνων από το θάνατο του Γκρέκο με 
αφιε-ρώματα στο ραδιό-φωνο, σε περιοδικά και εφημερίδες, 

και ομιλίες 
Επετειακό – Καλλιτεχνικό  --- 

7.Ανατομία της γκρίνιας 
σ.291 Ιω. Μενούνος Διάφορα άρθρα  Τα χαρακτηριστι-κά της γκρίνιας και το ψυχογράφημα του 

γκρινιάρη  
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής 

– Ευθυμογράφημα  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 
 

‘κύμβαλον αλαλάζον’ 

8.Θεσσαλονίκη η πόλις 
του Αγίου Δημητρίου 

σ.292-293 

Λίνα 
Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί - 

Ταξείδια 

Ένα σύντομο πέρα-σμα από την ιστορία της πόλης, από την 
ί-δρυσή της μέχρι σή-μερα, από τους δρό-μους της, τα στενά 

της και τα μνημεία της, με ιδιαίτερη αναφορά στο βίο του 
αγίου Δη-μητρίου και στα γεγο-νότα που οδήγησαν στο 

μαρτύριο του 

Επιμορφωτικό – Ιστορικό 
 
 

3φ: ο Λευκός Πύργος, τμήμα από τα 
τείχη και ο ναός του Αγίου Δημητρίου 

--- 

9.Είναι καιρός για όλα  
σ.294-295 Joan George Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Πώς η στάση των γονέων βοηθά ή αποτρέπει τα παιδιά να 
ωριμάσουν και αντίστοιχα πώς με τη στάση τους 

καλλιεργούν ες αεί και τον εαυτό τους. Ο αποφασιστικός 
ρόλος του πατέρα, που ενθαρρύνει, προτρέπει στη δράση και 

βγάζει στη ζωή μετριάζοντας την υπερπροστασία της 
μητέρας. 

Παιδαγωγικό - Διδακτικό 
 

1φ: ένα παιδί πάνω σ’ ένα ποδήλατο, 
σταματημένο κοιτάζει στον ουρανό  

--- 

10.Στα σύνορα για την 
άλλη ζωή σ.296 Μάννα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα 

Περιγραφή των τελευταίων στιγμών της ζωής της μητέρας της 
αρθρογράφου, έτσι όπως την έζησαν οι παρευρισκόμενοι Το 

μυστήριο του θανάτου. 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

 
1σκ: μαυροφορεμένες γυναικείες 

φιγούρες με λουλούδια στα χέρια, σε 
μια σειρά και πίσω ένα δέντρο 

μεγάλο, μόνο με κλαδιά  

Αγιογραφική θεμελίωση  

11.Δέκα χρόνια εγγάμου 
ζωής σ.297-298 «Η μητέρα σου» Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

«Μια μητέρα, στη συμπλήρωσι δεκαετίας από το γάμο της 
μεγάλης της κόρης είχε την έμπνευσι να της στείλη το 

παρακάτω γράμμα... καταστάλαγμα πείρας τόσο πολύτιμης 
για κάθε νέα μητέρα... με την ελπίδα ότι θάχη να δώση 

θετική βοήθεια σε πολλές αναγνώστριες μας, αφού είναι οι 
συμβουλές μιας πετυχημένης μάνας, η παράδοσις της 

σκυτάλης της γενεάς που φεύγει στη γενεά που έρχεται» 
Συμβουλές της μάνας στην κόρη για το ύψιστο έργο της 

σωστής διαπαιδαγώγησης  

Παιδαγωγικό  

Ιερός Αυγουστίνος: ‘Δώσατέ μοι 
ΜΗΤΕΡΑΣ να σας αλλάξω την 

όψιν της γης’ 
 

Απόστολος Παύλος: ‘Εμοί μεν 
ουκ οκνηρόν, υμίν δε ασφαλές’ 

 
«... την ανδρείαν εκείνην 

γυναίκα της Γραφής που τόσον 
εγκωμιάσθη διότι ‘απέβλεπε 
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μετά χαράς εις το μέλλον’» 

12.Οικογενειακή εικόνα 
σ.298 

Ζακελίνα 
Σαραντίδου  

Ποίηση (από τα 
τραγούδια του γιου 

μας) 
Η εκμάθηση τής προσευχής 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
1φ: ένα μικρό αγοράκι σε στάση 

προσευχής με τα χέρια σταυρωμένα 
Αγιογραφική θεμελίωση  

13.Μην απελπίζεσθε με το 
τίποτα σ.299 Σ.Α.Μ. Διάφορα άρθρα  

Ένα ατυχές περιστα-τικό κατά την έναρξη μιας εκδρομής 
κόντε-ψε να τους χαλάσει τη μέρα, αν ένας πατέ-ρας 5 
παιδιών δεν ε-πενέβαινε να τους συ-στήσει κατανόηση, 

συγχώρεση και ξεπέ-ρασμα της δυσκολίας 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής 
 

2σκ: παιδάκια χορεύουν πιασμένα 
χέρι-χέρι 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(και η συγχώρεση ως 

παιδαγωγική μέθοδος) 

14.Μπορείς να τα 
αντιμετωπίσης όλα όταν 

ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος  
σ.300-302 

Απόδοσις: 
Βασιλεία 

Θεοδοσίου 
Διάφορα άρθρα  

«Το ατομικό υποβρύ-χιο ΘΡΕΣΕΡ με κυβε-ρνήτη τον 
J.M.Harvey και 128 άνδρες, κατά την κατάδυσίν του εις τον 
Ατλαντικό... δεν ε-πανήλθε... Η είδησις της τραγωδίας συνε-
κλόνησε όλον τον κό-σμον. Το άρθρο είναι η αφήγησις της 

χήρας του Κυβερνήτου.»  
Η βαθιά της ευγνωμο-σύνη για τη συμπαρά-σταση που της 

πρό-σφεραν στο πένθος  

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  

139ο ψαλμός: «Εάν αναλάβω 
τας πτέρυγάς μου κατ’ όρθρον 

και κατασκηνώσω εις τα έσχατα 
της θαλάσσης, και γαρ εκεί η 

χειρ σου οδηγήσει με και 
καθέξει με η δεξιά σου.» 

15.Τρεις δάσκαλοι σ.302 
Β. Ουγκώ 

Ελευθ. Μετ.: 
Κ.Π. 

Ποίηση  Οι τρεις δάσκαλοι στη ζωή κάθε ανθρώπου  Διδακτικό (και ολίγον... ‘στα χαμένα’) --- 

16.Πίσω, στο θρανίο  
σ.303 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα 

Η αξιέπαινη  προσπάθεια που κάνουν κάποιες νοικοκυρές 
να ξανακαθίσουν στα θρανία, για κάποια ξένη γλώσσα ή 

ο,τιδήποτε άλλο μόνο και μόνο από τη δυνατή θέλησή τους 
και το μεράκι τους για μάθηση 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  

 
1σκ: ένας τροχονόμος πάνω σε 

εξέδρα, κατευ-θύνει πέντε καλλωπι-
σμένες κυρίες προς το σχολείο, 

δείχνοντας προς την πινακίδα της 
τροχαίας, που δηλώνει ‘προσοχή 

σχολείο’ 

--- 

17.Η πεθερά μου είναι 
ένας άγγελος σ.304-308 

Απόδοσις: 
Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

Η έκπληξη της νεαρής αρραβωνιαστικιάς με την 
συμπεριφορά της πεθεράς της, που της ανατρέπει όλα της τα 

δεδομένα, προς το καλύτερο  

Διδακτικό  
 

1φ: μια ηλικιωμένη γυναίκα έχει 
αγκαλιά, προστατευτικά μια νεότερη 

--- 

18.Κουβεντούλες  
σ.309 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες – 

Διάφορα άρθρα 

Τα χαρακτηριστικά του Νοέμβρη: εορτολόγιο, θέατρα, 
κινηματογράφοι, οι ασέβειες στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η 

φύση, ο καιρός και η υποδοχή του χειμώνα 
Επικαιρότητα  --- 

19.Εγώ η... κλέφτρα 
σ.310-311 Η.Σ. Διάφορα άρθρα 

Η περιπέτεια της αρθρογράφου με 3 ζευγάρια κάλτσες που 
πήγε ν’ αλλάξει κι έπειτα από μια σειρά δικών της λαθών την 

κατηγόρησαν για κλέφτρα και αρνήθηκαν να την 
εξυπηρετήσουν. Η διεκδίκηση του δίκιου της και η δικαίωση 

της.  

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

 
1σκ: κόσμος ψωνίζει μέσα σ’ ένα 

πολυκατάστημα 

--- 

20.Στο αεροπλάνο σ.312 Καίτη Ζαρούκα Διάφορα άρθρα  

Η περιπέτεια της αρθρογράφου κατά τη διάρκεια μιας 
πτήσης προς Ρώμη-Παρίσι, όπου λόγω ομίχλης και 

μηχανικής βλάβης κινδύνεψε το αεροπλάνο να πέσει. Η 
καταφυγή των επιβατών στην προσευχή και το ξεπέρασμα 

του κινδύνου 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: 

(καταφυγή στην προσευχή με 
πίστη και το θαύμα γίνεται) 

21.Πολιομυελίτις σ.313-
314 Μ. Ζαχαριάδου  Ιατρικά  

Η ιστορία της Ισαβέλ-λας από τη Γαλλία που έμεινε 
ανάπηρη ύστερα από την προ-σβολή της από την 

πολιομυελίτιδα. Η ιστορία της ανακάλυ-ψης του εμβολίου 

Ιατρικό – Ενημερωτικό  
1φ: ένα κοριτσάκι σκυμμένο πάνω σ’ 
ένα τραπέζι, ζωγραφίζει και 1σκ: ένα 

κοριτσάκι με πατερίτσες: 

--- 
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αυτοπροσωπογραφία 

22.Μια μέρα ένας γάτος 
σ.315 Το Πινέλο  Πινελιές  

Με αφορμή ένα περιστατικό με μια γάτα σε παράσταση 
τσίρκου, σε κινηματογραφική ταινία αναφορά στη 

γενεαλογική και ιστορική καταγωγή των αιλουροειδών και 
στην καλλιτεχνική έμπνευση που πρόσφεραν ανά τους 

αιώνες 

Επιμορφωτικό  
 

1φ: ένα άσπρο γατί με πλούσιο 
φουντωτό τρίχωμα 

--- 

23.Σκέψεις γύρω από το 
έργο του Ίψεν «Η κυρά της 

θάλασσας», θίασος 
Αντιγόνης Βαλάκου 

σ.316-317 

Η.Σ. Από το θέατρο Παρουσίαση και ανάλυση του θεατρικού έργου του Ίψεν και 
μικρό σχόλιο για την παράσταση και τους ηθοποιούς 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Διδακτικό  

 
1φ: σκηνή από την παράσταση 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αναζήτηση των θεμελίων της 

ζωής και έλεγχος της 
αυθεντικότητας τους) 

24.Από την κίνηση των 
Εκθέσεων σ.317-318 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνι-κή 

κίνηση – Εικαστικά  
Ενημέρωση για τις Εκθέσεις Ζωγραφικής και Εικαστικών σε 

αίθουσες των Αθηνών  

Ενημερωτικό  
 

3φ: έργα από τις εκθέσεις 
-Ντ. Αντωνακάτου: Κύθηρα 

-Άννα Καλλία-Βιτάλη: Στάμος και 
Διαμαντής 

-Δ.Δαλεζίου: Νησιώτικο 

 

25.Έργα που παίζονται 
σ.319-320 Α.Δ. 

Καλλιτεχνική 
κίνηση - 

Κινηματογράφος 
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών 

Ενημερωτικό  
 

1φ: σκηνή από την ταινία Ο Διωγμός 
--- 
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1.Να μη μείνη κανείς χωρίς 
Χριστούγεννα σ.321 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Οι ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν για να νοιώσει 
κανείς Χριστούγεννα δεν είναι μόνο υλικές. Είναι 

απαραίτητες η χαρά, η γαλήνη, ο Χριστός στην ψυχή  

Πνευμ. προβληματισμού και 
Οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Πράσινο φως  
σ.321 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Με αφορμή το πράσινο και το κόκκινο της κυκλοφορίας, 
σκέψεις για τις ευκαιρίες που μας παρουσιάζο-νται στη 

ζωή και συχνά δεν επα-ναλαμβάνονται 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

3.Μοντέρνα ζωή  
σ.321 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Σχόλιο για τον αλκοο-λισμό των νέων, με αφορμή τον 
τραγικό θάνατο σε τροχαίο, μιας 17χρονης στην Αμερική 
και κάποιων στην Ελλάδα ή άλλων που αργοπεθαίνουν 

από το αλκοόλ 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  --- 

4.Απ’ όσα γίνονται αλλού  
σ.321-322 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

«... Η ‘Γαλλική Συνο-μοσπονδία των Σπιτι-ών των Νέων και 
του Πολιτισμού’, εκάλεσε στην ετοιμασία μιας εμπορικής 

κιν/κής ταινίας με σκοπό να δείξη μια νεότητα που 
εργάζεται και επιθυ-μεί να συμμετάσχη στη δημιουργία 

του αυριανού κόσμου...» 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Οι νέοι βοηθούν τους γέρους 
σ.322 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις Η κοινωνική δράση των ‘Σπιτιών των Νέων’ 
Ενημερωτικό – Κοινωνικού 

προβληματισμού – Κοινωνική 
πρόνοια – Διδακτικό   

Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Ο άνθρωπος που «πίστευε» 
σ.322 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Επετειακή αναφορά στην προσωπικότητα του Τ.Φ. 
Κέννεντυ, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από τη 

δολοφονία του 
Επετειακό  --- 

7.Στις αναγνώστριες του 
«Κόσμου της Ελληνίδος» σ.322 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Ευχαριστίες στις αναγνώστριες για την αγάπη, την αποδοχή 
και την προσφορά τους και παράκληση για τη διάδοση του 

περιοδικού 
Ευχαριστήριο – Ανακοίνωση  ---  

8.Ραδιόφωνο και... Τηλεόραση 
για το Χριστό σ.323-326 

Janick Arbois – 
R.P. Richard Σοφία 

Κονιόρδου 
Αποσπάσματα βιβλίων  

Η ιστορία της δημιουργίας και της εξέλιξης των 
ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών της Ρ/Κ 

εκκλησίας 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό 
– Διδακτικό – Θεολογικό  

1φ: ένα κοριτσάκι παίζει με 
τις φιγούρες σε μινιατούρα, 

μιας Φάτνης 

«Και ο Λόγος σαρξ εγένετο»  

9.Από τη «Σκιαγραφία των 
γενναίων» σ.327 

Τζων Φίτζεραλντ 
Κέννεντυ  Αποσπάσματα  Σκέψεις του J.F.K. για την τόλμη και τη γενναιότητα 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 
1φ: προφίλ κατά το ήμισυ της 

σελίδας το πρόσωπο του 
Τ.Φ.Κ. 

--- 

10.Ους ο Θεός συνέζευξεν... 
σ.328-331 

Απόδοσις: Κατερίνα 
Περίδη Λογοτεχνία – Διήγημα  

Το δίλλημα μιας νεαρής συζύγου όταν ο άντρας της πέφτει 
σε μακροχρόνιο κώμα, χωρίς ποτέ να ξέρουν αν θα 

συνέλθει, κι αυτή βρίσκει την στήριξη και την αγάπη που 
χρειαζόταν σ’ έναν συνάδελφό της. Τελικά επιλέγει να 

μείνει πιστή στο σύζυγο της κι εκείνος συνέρχεται! 

Διδακτικό – Πν. οικοδομής  
1φ: μια γυναίκα στηρίζει το 

κεφάλι της στον τοίχο 
κρατώντας ένα μαντίλι στο 

χέρι 

«Ους ο Θεός συνέζευξεν, 
άνθρωπος μη χωριζέτω» x3 

 
Αγιογραφική θεμελίωση  

11. --- σ.331 Helen Keller  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η πίστη που δεν μπορεί να την πάρει κανείς από την ψυχή  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Τα μωρά ένα χρυσωρυχείο. 
Μια καινούργια βιομηχανία 
που ο κύκλος των εργασιών 
της αυξάνει συνεχώς σ.332-

Bill Davidson Διάφορα άρθρα  

Σύντομη αναφορά σε διάφορες εφευρέσεις γονέων, 
προκειμένου να λύσουν πρακτικά δικά τους θέματα, τις 
οποίες μετά εκμεταλλεύτηκαν εμπορικά και πλούτισαν, 
αλλά έκανα και ευκολότερη τη ζωή εκατομμυρίων άλλων 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  
 

1φ: ένα παιδί παίζει με 
ξύλινους κύβους 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
334 παιδιών και των γονιών τους 

13.Κοντά στην Εκκλησιά 
σ.334 Κική Σώχου  Ποίηση  Οι υποσχέσεις των συζύγων ενώπιον του Θεού  Πνευματικής οικοδομής  --- 

14.Ρακοσυλ-λέκται της αγάπης 
1964 σ.335 Η.Σ. Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  

Η εκδήλωση, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, του σωματείου 
‘Ρακοσυλλέκται της αγάπης’, που είναι γνωστό με τη δράση 

του στη Γαλλία από τον Abbé Pierre 

Κοιν. πρόνοια – Ενημερωτικό  
(για εθελοντική συμμετοχή) Αγιογραφική θεμελίωση  

15.Απαλοί τόνοι  
σ.336-338 Έφη Καρδάρα  Μορφές  Η ζωή και το έργο του Σούμαν – Βιογραφία  

Βιογραφία – Επιμορφωτικό  
3φ: -Τα παιδιά του Σούμαν  

από αγνώστο ζωγράφο 
--- 

16.Πρόνοια και 
Δημιουργικότης σ.339-341 Α.Α.Α. Σελίδες Χριστιανικής 

Προνοίας 

Η θεωρητική κατάρτιση της κοινωνικής εργάτριας, ώστε το 
έργο της να είναι έργο πνευματικής συγκρότησης και 
καρποφορίας. Η έννοια της δημιουργικότητα και πώς 

εκπληρώνεται μέσα από το έργο της Πρόνοιας. Τα εμπόδια 
σ’ αυτό το έργο και η ‘εν Κυρίω’ κόποι και πνευματική 

καρποφορία 

Κοινωνική πρόνοια – 
Πνευματικής οικοδομής 

 «Μείζον δε τούτων η αγάπη» 
«Ο Πατήρ μου εργάζεται...» 
«ωμοιώθη τοις κτήνεσι τοις 

ανοήτοις» 
«Συνίστημι δε υμίν Φοίβην... 

ούσαν διάκονον της εκκλησίας 
εν Κεγχρεαίς... και γαρ αύτη 
προστάτις πολλών εγεννήθη 

και εμού αυτού...» 
«... και Τρύφαιναν και 

Τρυφώσαν, τας κοπιώσας εν 
Κυρίω... Περσίδα την 
αγαπητήν, ήτις πολλά 
εκοπίασεν εν Κυρίω...» 

17.Όλα όπως τότε  
σ.342-344 

Απόδοση από τα 
Ιταλικά: Άννα 

Ράπτη 
Λογοτεχνία – Διήγημα  

Ένα ζευγάρι έχει πνιγεί στη ρουτίνα, χωρίς να δίνουν 
σημασία ο ένας στις λεπτές ανάγκες ψυχής του άλλου, με 

αποτέλεσμα να συσσωρεύονται παράπονα. Τα 
Χριστούγεννα σπάει το απόστημα και καταλαβαίνουν το 

λάθος τους αλλά και ότι η αγάπη τους είναι ζωντανή 

Διδακτικό 
1φ: μια νεαρή γυναίκα 
μπροστά σ’ ένα τραπέζι 

διακοσμημένο με ξηρούς 
καρπούς, διαβάζει ένα 

σημείωμα  

--- 

18.Η Α.Μ. το παιδί  
σ.345 Το Πινέλο Πινελιές  

Η μόδα και η συνήθεια της ανταλλαγής δώρων κατά τις 
γιορτές, αλλά και η σπουδαιότητα τους για το μέλλον των 

μικρών 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό – 
Επικαιρότητα  

1σκ: ένα μωρό κοιμάται με το 
χέρι στο στόμα και με το άλλο 

κρατάει ένα αρκουδάκι 

--- 

19.Η κολοβή αλεπού  
σ.346 Κατερίνα Περίδη Σκέψεις για το θέατρο 

Επικριτικό σχόλιο για το θέμα της παράστασης, αλλά 
κυρίως για το γεγονός ότι πολλοί γονείς πήγαν εκεί τα 
παιδιά τους, μόνο και μόνο για τη Βουγιουκλάκη!!! 

Κοινωνικού, Πνευματικού και 
Παιδαγωγικού 

προβληματισμού  
--- 

20.Από την καλλιτεχνική 
κίνηση σ.347-348 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνι-κή κίνηση 

– Εικαστικά  
Εκθέσεις ζωγραφικής που φιλοξενούνται σε αίθουσες των 

Αθηνών 
Ενημερωτικό  

3φ: έργα από τις εκθέσεις --- 

21.Έργα που παίζονται σ.349-
350 Α.Δ. 

Καλλιτεχνική κίνηση – 
Κινηματογραφικές 

ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  Ενημερωτικό  

1φ: σκηνή από ταινία --- 

22.Τι μπορούμε να κάνωμε για 
σας; σ.351 Αναγνώστριες Μ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Το δίλλημα της αναγνώστριας είναι αν πρέπει να πει στο 
πολύ καλό φίλο της, που είναι μακριά λόγω της δουλειάς 

του, αλλά αγαπάει την κοπέλα του και στηρίζεται στη 
σχέση τους, ότι εκείνη έχει σχέσεις με άλλον 

Ηθικού/ Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(μην κρίνεται κατ’ όψιν – 

Πρώτα μιλήστε με αγάπη για 
να συνετίσετε) 

23. Περιεχόμενα σ.352 
 

Περιεχόμενα  
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1ο (115) Τεύχος – Ιανουάριος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Στον καινούργιο χρόνο  

σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
- Απόψεις Οι ευχές γα τον καινούργιο χρόνο  Εορταστικό  --- 

2.Τα κουρασμένα 
παιδιά  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Το σύνδρομο του κου-ρασμένου παιδιού, που ερευνήθηκε στις 
Η.Π.Α. και ενοχοποιεί την υπερβολική πα-ρακολούθηση τηλεο-

πτικών προγραμμάτων 

Ενημερωτικό – Ιατρο-
παιδαγωγικό  --- 

3.Τα ατομικά και τα 
συλλογικά  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 
Η τεχνική πρόοδος με την αύξηση των ειδών ατομικής ανέσεως  

και τη σκανδαλωδώς ανεπαρκή ανάπτυξη των συλλογικών έργων 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση:  

έξοδος από τον 
εγωκεντρισμό και 
στροφή και στην 

κάλυψη των αναγκών 
του συνόλου 

4.Το 50ό βιβλίο  
σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 
Θερμή υποδοχή και παρουσίαση της νέας έκδοσης του Ινστιτούτου 

Ι.Ψ. και Ψ.Υ. «Η ψυχική υγιεινή του μαθητού» 

Ενημερωτικό – 
Βιβλιοπαρουσίαση – 

Βιβλιοκριτική  
--- 

5. Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας  

σ.2 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνιση της Αγωγής 
και της Μορφώσεως   

Καταγραφή των σημαντικότερων γεγονότων από τη δράση του 
Ελληνικού Φωτός, του Φροντιστηρίου Μητέρων και από την 

Πρόνοια 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

6.Το παιδί και το σκυλί  
σ.3-4 Ελένη Κ. Κόλμαν Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία του ορφανού Νούλη, που παραμονή των Φώτων θυμάται 
την ιστορία που του είπε η μάνα του πριν πεθάνει, πως το βράδυ 
πριν τα Φώτα, οι ουρανοί ανοίγουν κι ό,τι ζητήσει, ο Θεός θα του 

το δώσει. Αποφασίζει να ζητήσει τη μητέρα του πίσω και βλέπει την 
Παναγία!  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

 
1φ: ένα αγοράκι κρατάει 

αγκαλιά σφιχτά ένα λευκό 
κουτάβι 

Αγιογραφική 
θεμελίωση: αναφορά 
στα βιβλικά γεγονότα 

της Βαπτίσεως του 
Κυρίου 

7. --- σ.4 Victor Hugo Αποφθέγματα  Το μέλλον  Πνευματικού προβληματισμού --- 

8.Η Αρκούδα σ.5 Το Πινέλο  Πινελιές  

Ένα κοριτσάκι λαχταρά ν’ αγοράσει έναν μεγάλο αρκούδο αλλά 
μέχρι να μαζέψει τα χρήματα, έχει ήδη πουληθεί και το παιδί 
πέφτει σε μεγάλη στεναχώρια/ Σχόλιο για τις καταναλωτικές 

παγίδες που στήνουν οι έμποροι, με αφορμή τις γιορτές  

Κοινωνικού προβληματισμού  
 

1φ: ένα λούτρινο αρκουδάκι 
--- 

9.Πώς ν’ απαντούμε στις 
ερωτήσεις των παιδιών 
σχετικά με το θάνατο  

σ.6-8 

Len Chaloner Απόδ. 
Μαρίας Ζαχαριάδου 

Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια 

Πώς αναπτύσσεται η γνωριμία με το θάνατο από τη νηπιακή ηλικία 
και παραδείγματα θανάτων, με τα οποία έρχονται πιο συχνά 
αντιμέτωπα τα παιδιά: ζωάκια, κατοικίδια, παππούς-γιαγιά, 

αδέλφια, γονείς 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
 

2φ: ένα αγόρι θλιμμένο και 
κεράκια που καίνε και λιώνουν  

1σκ: 1 λυχνάρι που καίει  

--- 

10.Εκδρομή στο χρόνο 
σ.9-10 Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Ο παραλληλισμός του χρόνου που περνά με το ταξίδι ενός 
πούλμαν γεμάτο με κάθε τύπο ανθρώπου. Το ταξίδι στο χώρο και 

το ταξίδι στο χρόνο 

Αλληγορικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: το βόρειο τμήμα μιας 

υδρογείου σφαίρας κι από πάνω 
άσπρες γραμμές σα 

ραδιοκύματα που εκπέμπονται 
από αλλού  

--- 

11.Αλέξης Καρρέλ  
σ.11-15 

Κατίνα Ελ. 
Χαλκιαδάκη  Μορφές  Η ζωή και το έργο του – Αφιέρωμα στα είκοσι χρόνια από το 

θάνατό του 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Κοινωνικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

12.Missa Solemnis 
σ.16-17 Εύφη Καρδαρά  Διάφορα άρθρα – Γύρω 

στη μουσική  
Το ιστορικό της σύνθεσης του Μπετόβεν του έργου του M.S. και η 

μουσική και πνευματική του αξία 

Επιμορφωτικό  
 

2φ: το πρόσωπο του Μπετόβεν 
και τα χέρια του υπογράφοντας 

το χειρόγραφο της missa 
solemnis 

--- 

13.Το πνεύμα του 
πολίτου σ.18-20 

Κείμενο της 
Federation Francaise 

des Maisons des 
Jeunes et de la 

Culture 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια 

Αντιφατικές μορφές του πνεύματος του πολίτου/ Σχέσεις του 
πολίτου με την εξου-σία/ Το πνεύμα του πολίτου δεν μπορεί να 

είναι παθητική έν-νοια/ Συμμετοχή και όχι παθητικότης/ 
Καλλιέργεια, ενημερότης, αρμοδιότης/ Συγκεκριμένες εφαρμογές/ 

Η αναζήτησις του διαλόγου, το πνεύμα της ανοχής/ Δράσις/ 
Ποικιλία της πολιτικής αγωγής/ Ορισμός της πολιτικής αγωγής  

Κοινωνικού προβληματισμού  
 
 

2φ: ένας άντρας και μια 
γυναίκα 

--- 

14.Ο Βάνκα σ.21-22 Άντον Τσέχοφ  Λογοτεχνία - Διήγημα 

Ο ορφανός Βάνκα γράφει γράμμα στον παππού του, ζητώντας του 
να ’ρθει να τον πάρει για να σωθεί από την κακομεταχεί-ριση των 
αφεντικών του. Γράφοντας θυμά-ται την καλή ζωή που έκανε με 

τον παππού τότε που ζούσε η μάνα του κι ελπίζει σ’ ένα καλύτερο 
μέλλον, αλ-λά η διεύθυνση που γράφει μαρτυρεί όλη την 

τραγικότητα της ζωής του: Στον παππού, στο χωριό!  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

15. Ο βασιληάς του 
δάσους  
σ.23-28 

Απόδοσις Κατερίνας 
Περίδη Λογοτεχνία – Διήγημα 

 
1σκ: το πρόσωπο μιας κοπέλας  

16.Ήλιος μεσ’ από 
μαργαριτάρια (από «τα 
πεντάστιχα του γιού 

μας» ) σ.28 

Ζακελίνα Ρ. 
Σαραντίδου Ποίηση  Το χαμόγελο του μικρού παιδιού Διδακτικό  --- 

17.Κουβεντούλες σ.29 Χάρις Βάρδα Κουβεντούλες  

Ο χρόνος μπροστά στην αιωνιότητα, ο ερ-χομός του νέου έτους 
κάθε χρόνο, ο στολι-σμός και φωτισμός κεντρικών δρόμων της 

Αθήνας, αίτημα της Ταχυδρομικής Υπηρε-σίας να σταλούν οι ευ-
χές νωρίτερα για κα-λύτερη διεκπεραίωση, το Μαρούσι κέντρο της 

νεοελληνικής κεραμεικής 

Σχολιασμός της επικαιρότητας  --- 

18.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.30-31 
Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική κίνηση  

Εκθέσεις ζωγραφικής: Ανδρέας Νεζερίτης/ Παύλος Μυλωνάς/ 
Άγγελος Προκοπίου/ Έκθεσις Γλυπτικής Γιαννούλη Χαλεπά/ 
Ομαδική Έκθεση Ζω-γραφικής/ Κώστας Φάσσος/ Αχιλλέας 

Καβάγιας/ Νίδας Βομβορίδης/ Έκτωρ Δούκας/ Πέτρος 
Παχατουρίδης/ Σελέστ Πολυχρονιά-δου Καραβία/ Για την Κύπρο  

Ενημερωτικό  
 
 

4φ: έργα ζωγράφων –Φάσσος: 
Νεκρά φύσις –Αχ. Καβαγιάς: 
Πηνειός –Λ. Βομβορίδης: Η 

Γιαγιά –Π. Παχατουρίδη: Πάρος 

--- 

19.Τα χιόνια της 
Μαδάρας (Χειμωνιάτικο) 

σ.31 
(Κρήτης) Ποίηση  Ο άγριος χειμώνας στα βουνά της Κρήτης  Πατριωτικό  --- 

20.Έργα που παίζονται  
σ.32 Α. Δ.  Καλλιτεχνική κίνηση Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  

ενημερωτικό 
 

1φ: ο Φυσούν με στολή και 
πηλίκιο γερμανού αξιωματικού  

--- 
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2ο (116) Τεύχος – Φεβρουάριος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Σας καλούμε για να 

κουβεντιάσωμε!  
σ.33 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο για τις ανύπαρκτες φιλικές 
συντροφιές με κουβέντα και απλότητα, που 

ζεσταίνουν τις σχέσεις 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

2.Φωνές χωρίς όνομα  
σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχόλιο για τα λόγια που μεταφέρουν κάποιοι 
ανώνυμα, κρύβοντας πίσω απ’ αυτά τη δική 

τους γνώμη ή άλλες σκοπιμότητες 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού – 
Διδακτικό   

Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Ο μεγάλος σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις  

Αναφορά και σχόλιο στη συνήθεια του 
Τσώρτσιλ να είναι κοντά στο λαό του 

Λονδίνου το χειμώνα του ’40  
Διδακτικό  --- 

4.Κι ένας άλλος 
μεγάλος  

σ.33 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  
Αναφορά στο θάνατο του Έλιοτ και στην 

απήχηση του έργου του  
Ενημερωτικό – 
Εγκωμιαστικό  --- 

5.Από μια μεγάλη 
δωρεά σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Με αφορμή την λειτουργία της καινούρ-γιας 
πτέρυγας του Ευαγγελισμού, χάρη στη δωρεά 
του ζεύγους Γ. Ανδρέου, σκέψεις και σχόλια 
για την παρά-δοση της ευεργεσίας στον τόπο 

μας που τείνει να εκλείψει 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

6.«Ο κόσμος δίχως 
ήλιο» σ.34 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Σχολιασμός για το δέος που νοιώθει ο θεατής 
μπροστά σε όσα παρουσιάζει η νέα ταινία του 

Κουστώ αλλά και για τις ανείπωτες 
δυνατότητες του ανθρώπου 

Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: θαυμασμός για τη 
δημιουργία του Θεού 

7.Διεθνής Έκθεσις 
Περιοδικού Τύπου  

σ.34 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις  

Η 2α Διεθνής Έκθεσις Περιοδικών που 
οργανώνει η Ένωσις του Ιταλικού Περιοδικού 

Τύπου, με την ευκαιρία του 15ου Διεθνούς 
Συνεδρίου Περιοδικού Τύπου, στη Ρώμη 

Ενημερωτικό  --- 

8.Μπροστά στο Γάμο 
σ.35-36 Μ. Ε.  Γύρω από το παιδί και 

την οικογένεια  

Συρραφή σκέψεων και συμβουλών για τα 
κριτήρια σωστής επιλογής συντρόφου, για τη 
δοκιμασία του αρραβώνα, για τις σχέσεις με 

γονείς και πεθερικά, για τη σωστή 
προετοιμασία του εαυτού, για την 

καλλιέργεια κοινών ενδιαφερόντων, για την 
μη αναβολή τεκνοποίησης   

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένα νέο ζευγάρι, με 
φόντο την Ακρόπολη, κάτω 
από μια ομπρέλα, κοιτάζει 

ψηλά χαμογελώντας  

«Η γυνή, μετ’ εμού, αύτη μοι έδωκεν από του 
ξύλου και έφαγον» 

9. Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας  

σ.37 
Νίκη Γραμματικού  

Το Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 

ανακαίνιση της Αγωγής 
και της Μορφώσεως   

Ομιλία του Τσιρι-ντάνη στο Ε.Φ., οι ομιλίες 
στο Φροντι-στήριο, με θέμα το χαρακτήρα 
του παιδιού, η μελέτη των ψυχικών και 

πνευματικών προ-βλημάτων του σύγ-χρονου 
ανθρώπου στο Ινστιτούτο Ι.Ψ.Ψ.Υ. 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Η ηλικία της 
χειραφετήσεως σ.38-

39 

Jane Mc Clelland 
Ανδρούλα Μ. Πετρίδου Γύρω στο παιδί 

«Μετά τα τέσσερα χρόνια του, είναι καιρός ν’ 
αποκτήση το παιδί κάποιαν αυτοπεποίθησι. 
Η Jane Mc Clelland μας υποδεικνύει πώς 

ημπορεί η μητέρα του να το βοηθήση» 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένας πιτσιρίκος δένει τα 
κορδόνια του 

--- 

11. --- σ.39 Francis Bacon  Αποφθέγματα Η ευγένεια και η ευαισθησία  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Κουβεντούλες  
σ.40 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες  

Καυστικό σχόλιο για το κόψιμο πίττας και 
τους χορούς που συνεχίζονται μέχρι τη 

σαρακοστή/ συλλογή από δεκάρες=λόξα/ τα 

Επίκαιρα: σχολιασμός – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 
--- 
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εμπορικά καταστή-ματα με είδη που κά-νουν 

τον μεγαλύτερο τζίρο: ηλεκτρικών ει-δών, 
ξηρών καρπών, πλαστικών, οι μπου-τίκ και 
τα γυράδικα, σουβλατζίδικα, τυρο-πιτάδικα, 

πιτσαρίες!!! 

 
 

1σκ: μια γυναίκα 
υποδέχεται μ’ απλωμένα 
χέρια και χαμόγελο τρεις 

φίλες της 

13.Αναδιαπαι-
δαγώγησις της 

μητέρας  
σ.41-43 

Η Επισκέπτρια Σελίδες Χριστιανικής 
Πρόνοιας 

Η έννοια της αναδιαπαιδαγωγήσεως και οι 
πνευματικοί και πρακτικοί τομείς στους 

οποίους εκφράζεται: 
«... μερικά σημεία εις τα οποία υπάρχει 

ανάγκη αναδιαπαιδαγωγήσεως: το ιδανικό 
της ευζωΐας, η συνεχής αντιθετικότης, τα 

αισθήματα ενοχής, η νοικοκυρωσύνη και η 
τάξη, η μητέρα παιδαγωγός των παιδιών και 

του συζύγου, η μόρφωση της μητέρας.» 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού και 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  

14.Πόνος και Φως  
σ.43 

Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  

Η ανατολή της Ελπίδας, του Φωτός και της 
Ζωής μέσα από τον πόνο. Η όραση του 

Προσώπου του Χριστού  
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση: το Φως και η Ζωή 

είναι ο ίδιος ο Χριστός  

15.Εκεί που πέρασε... 
η θλίψη  
σ.44-45 

Από το “The Christian 
Advocate” Απόδοσις: 

Νέλλη Σγούτα 

Διάφορα άρθρα – 
Ψυχολογία  

Η σωστή και ουσιαστική συμπαράσταση στο 
πένθος  

Ποιμαντικής Ψυχολογίας – 
Επιμορφωτικό  

 
3φ: γυναίκες θλιμμένες  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Ο Θεός είναι αγάπη» 

16.Είμαστε υπεύθυνοι 
για τα πάθη μας; 

σ.46-47 

E. R. Από το “Cahiers 
Pedagogiques” 

Απόδοσις:  
Έφη Παπαγκίκα 

Διάφορα άρθρα – 
Ποιμαντική ψυχολογία  

Η ερώτησις που τι-θεται κατ’ αυτόν τον 
τρόπον ζητά να ερευνήση, αν στην προέλευσι 

ενός πά-θους, υπάρχη κατ’ αρχήν μια 
κάποια ελευθέρα συγκατά-θεσις, δηλαδή αν 

το πάθος είναι α-πόρροια ελευθερί-ας. Ο 
βαθμός αυ-τής της ελευθερίας μετρά 

επακριβώς το πόσον είμαστε υπεύθυνοι 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού  Αγιογραφική και Πατερική θεμελίωση 

17.Μια κωφάλαλη 
διηγείται  

Η miss Stifton μιλάει 
για τη ζωή της  

σ.48-50 

Βασ. Ι. Λαζανά 
(Διασκευή από το 

Αγγλικό ) 
Μορφές  

Περιγραφή σε πρώτο πρόσωπο της ζωής, των 
δυσκολιών αλλά και των ευχάριστων στιγμών 

της κωφής miss Stifton  

Διδακτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

 
1σκ/φ: μια γυναίκα με 

μικρόφωνο στο χέρι, κι ένα 
κοριτσάκι, που φοράει 

ακουστικά 

--- 

18.Ένα ρολόι 
αρραβώνων σ.50 Ελένη Αναστασιάδου  Διάφορα άρθρα – 

Λογοτεχνία  

Μιλάει ένα ρολόι αρραβώνων και περιγράφει 
τη ζωή του από τη στιγμή που το σήκωσαν 

από τη βιτρίνα, προσφέρθηκε σε μια κοπέλα 
και τελικά το έσπασε ο μικρός γιος της 

Διδακτικό (;) --- 

19. Ο βασιληάς του 
δάσους  
σ.51-55 

Απόδοσις – Διασκευή 
απ’ το Γαλλικό: 

Κατερίνα Περίδη 
Λογοτεχνία – Διήγημα 

 
1σκ: το πρόσωπο μιας 

κοπέλας  

20. --- σ.55 Talmud Αποσπάσματα  Η προσφορά με χαρά  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση (Ιλαρόν δότη...) 

21.Η Άννα σ.56-58 Μαρία Ζαχαριάδου  Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ζωή της Άννας στο νησί από τα παιδικά της 
μέχρι μεγάλη, με μια μάνα στεγνή από 

αγάπη, έναν πατέρα που όλο έλλειπε, μέχρι 
το θάνατό του κι έναν αδελφό μόνο μεγάλα 

Κοινωνικού 
προβληματισμού 

 
1φ: μια κοπέλα με μακριά 

--- 
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λόγια... μαύρα μαλλιά, χτενίζεται  

22. --- σ.58 Το Γραφείον της 
Προνοίας  

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια 

Ανακοίνωση για την περίπτωση ενός τυφλού 
που ζήτησε και πήρε πριν ένα χρόνο μια 
γραφο-μηχανή και τώρα με το πτυχίο του 
τηλεφωνητού ζητά εργασία ή χρηματι-κή 
βοήθεια για με-τάβαση στη Βιέννη για 

εγχείρηση 

Κοινωνική Πρόνοια --- 

23.Απόκριες σ.59 Το Πινέλο Πινελιές  
Σχόλιο για τα αποκριάτικα μασκαρέματα και 

τους χορούς και σύνδεσή τους με το 
καθημερινό μασκάρεμα και την υποκρισία  

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: καταδίκη της 
υποκρισίας 

24.Σκέψεις γύρω από 
το έργο του Τσέχωφ 
«Οι τρεις αδελφές» 

Θίασος Κώστα 
Μουσούρη 

σ.60 

Η. Σ.  Από το θέατρο  
Σχόλιο (θετικό) για την παράσταση αλλά 

κυρίως σχόλιο στην υπόθεση του έργου, η 
οποία παρουσιάζεται σε αδρές γραμμές  

Ενημερωτικό – Διδακτικό  
 

1φ: από την παράσταση 

Αγιογραφική θεμελίωση: η πίστη αλλάζει τον 
τρόπο με τον όποιο αντιμετωπίζουμε την όποια 

πραγματικότητα μας 

25.Στον ναό της 
Θυσίας  

(Από μια παράστασι 
της Εταιρείας Χρι-
στιανικού Θεάτρου)  

σ.61 

Άννα Ράπτη Καλλιτεχνική κίνηση – 
Θέατρο  

Αναφορά στη παράσταση και στο 
ντοκυμαντέρ για τη ζωή του Θεόφιλου, και 
πόσο αυτά συντέλεσαν στον πολιτισμό, την 
εθνική έξαρσι και την θρησκευτική ανάτασι 

των θεατών 

Ενημερωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

«Χρυσοπλοκώτατε Πύργε,/ καθέδρα του 
Βασιλέως» 

26.Διαβάζοντας σ.62 Δ. Α. Χρ. Βιβλιοπαρουσιάσεις  Παρουσίαση και κριτική νέων εκδόσεων  

Ενημερωτικό – 
Βιβλιοκριτική  

 
1σκ: ένας άντρας 

ανεβασμένος σε μια ψηλή 
σκάλα ψάχνει μπροστά σε 

μια βιβλιοθήκη γεμάτη 
βιβλία κι ένα κοριτσάκι από 
κάτω, του υποδεικνύει πιο 

βιβλίο να τραβήξει  

Τω καιρώ εκείνω/ ο ταπεινός μαραγκός της 
Ναζαρέτ/ οι βο-σκοί της Βηθλεέμ/ ο άγνωστος 
μαθητής/ ο εκατόνταρχος της Κα-περναούμ/ η 
πρώτη χριστιανή Ελληνίδα/ ο λυπημένος νεανί-

σκος/ η Σαμαρείτισ-σα/ Ζακχαίος ο αρχι-
τελώνης/ Σίμων ο λε-πρός/ ο άγνωστος οι-
κοδεσπότης/ η γυνή με το μύρο/ ο γυμνός 
νεανίσκος/ η Ρωμαία αρχόντισσα/ Σίμων ο 
Κυρηναίος/ οι τρεις Ρωμαίοι ομολογηταί/ ο 

Νικόδημος 

27. Στήλη 
Αλληλογραφίας σ.62 

Α.Α., Μαζούγκα 
Μαδαγασκάρη 

Κ.Α., Λεμεσός, Κύπρος 
Ν.Π., Λαμία 

Στήλη Αλληλογραφίας 
Σύντομες αρνητικές απαντήσεις σε 

ερωτήματα αναγνωστριών, κυρίως για 
δημοσιεύσεις 

--- --- 

28.Εργα που 
παίζονται σ.63-64 Α. Δ.  Καλλιτεχνική κίνηση – 

Κινηματογράφος  
Κριτική κινηματογραφικών ταινιών 

ελληνικών και ξένων 

Ενημερωτικό  
1φ: δύτες κολυμπούν στο 

βυθό μαζί με ψάρια 
--- 
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3ο (117) Τεύχος – Μάρτιος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ανδρεία και αγώνας  

σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
- Απόψεις 

Ο αγώνας και η ανδρεία που χρειάζεται και στον 
καιρό της ειρήνης Διδακτικό – Πατριωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Δική μας φροντίδα  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Η σωστή βίωση και η προετοιμασία  της 
τεσσαρακοστής, έργο της γυναίκας-μητέρας. η 

φροντίδα της και για την πνευματική καλλιέργεια 
της οικογένειας 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής – Συμβουλευτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Μικρές προσμονές 
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 
Οι μικρές χαρές και προσμονές που χρωματίζουν 

τη ζωή μας Διδακτικό  --- 

4.Τα Φλίππερς και το 
κενό  

σ.65-66 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Οι ανούσιες διασκεδάσεις των νέων πρέπει να 
καταπολεμηθούν με κάτι ουσιαστικό και με 

νόημα που θα τις αντικαταστήσει, γιατί 
διαφορετικά καμιά θεραπεία κοινωνικού κακού 

δεν θα έχει επιτευχθεί 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Αυτοί δεν λάμπουν 
στις δεξιώσεις  

σ.66 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Με αφορμή γράμμα αναγνώστη για το άρθρο για 
τους εθνικούς ευεργέτες, σκέψεις και σχόλια για 

τη σύγχρονη κοσμική και καλή κοινωνία 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6.Κονσέρτα για νέους  
σ.66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Η μουσική παιδεία που προσφέρει μια Γαλλίδα 
μουσικός σε νέους, με πρωτοποριακές μεθόδους 

διδασκαλίας της μουσικής  
Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

7.Δύσκολο πούναι 
μάννα νάσαι...  

σ.66 
Ζακελίνα Σαραντίδου  Ποίηση  

Οι υποχρεώσεις της σύγχρονης εργαζόμε-νης 
μητέρας, νοικο-κυράς και συζύγου. Οι ψυχικές 
δυνάμεις που απαιτούν όλες της οι υποχρεώσεις 

και η έλλειψη χρόνου που την κυνηγά! 

Πνευματικού προβληματισμού  --- 

8.Κάθε νηπιαγωγείο 
χρειάζεται έναν Τίνο  

σ.67-68 

Marie Lang Δασκάλα στο 
νηπια-γωγείο “Roosevelt” 

στο Stockton στην 
Καλλιφόρνια 

Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια  

Η ιστορία του Τίνο με τις πατερίτσες, που έ-παθε 
νεογέννητος πο-λιομυελίτιδα, αλλά παρόλα αυτά 

καταφέ-ρνει να γίνεται αγαπη-τός και να έχει 
ισότι-μη συμπεριφορά από τους συμμαθητές του 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό: 
μεγαλώνουμε παιδιά χωρίς να 

επικεντρωνόμαστε στο τι δεν μπορούν 
να κάνουν αλλά στο τι μπορούν... θα 

εκπλαγούμε! 
 
 

1φ: ενός ξανθού πιτσιρικά, θυμωμένου 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αντιμετώπιση της χρόνιας 

αρρώστιας με τρόπο 
δυναμικό, ως δώρο, που δεν 

καθηλώνει και δεν 
αχρηστεύει 

9.Διαβάζοντας σ.68 Η.Σ. και Μ.Κ. Βιβλιοπαρουσίαση – 
Βιβλιοκριτική  

Φρανσουά Μωριάκ, «Οι μαύροι Άγγελοι», 
εκδόσεις των φίλων, 1964 

«Ελάτε στη γιορτή μας», Έκδοσις «Ζωής του 
Παιδιού» 

Ενημερωτικό – Βιβλιοκριτική  
 

1σκ: ένας άντρας ανεβασμένος σε μια 
ψηλή σκάλα ψάχνει μπροστά σε μια 

βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία κι ένα 
κοριτσάκι από κάτω, του υποδεικνύει 

πιο βιβλίο να τραβήξει 

--- 

10.Ελεανόρ Ρούζβελτ 
σ.69-71 

Μαρία Ζαχαριάδου 
Διασκευή  Μορφές  Βιογραφία της Ε. Ρ. με επίκεντρο τα πρώτα 

παιδικά της χρόνια 

Διδακτικό  
 

1σκ: προσωπογραφία της Ε.Ρ. 
Και 1φ: η Ε.Ρ. χαιρετά χαμογελαστή, 

μπροστά από ένα μικρόφωνο 

--- 

11.ΦΙΛΙΚΟΙ – Οι 
πρόδρομοι της 

Ελληνικής 
Λίνα Αγγελοπούλου  Μορφές  

Σύντομα βιογραφικά των πρώτων Φιλικών 
-Νικόλαος Σκουφάς 
-Εμμανουήλ Ξάνθος 

Πατριωτικό – Επιμορφωτικό  
 

1σκ: ένα καρυοφύλλι  
--- 
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Επαναστάσεως σ.72-74 -Αθανάσιος Τσακάλωφ 

-Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος 
-Γρηγόριος Δικαίος ή Παπαφλέσσας 

-Αντώνης Οικονόμου 
-Λυκούργος Λογοθέτης 
-Παναγιώτης Καρατζάς 

-Μελέτης Βασιλείου 
-Αλέξανδρος Υψηλάντης 

12.Θέατρο και ζωή  
σ.75 Αίγλη Γ. Παπαντωνοπούλου Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις γύρω από το πανανθρώπινο των κοινών 
προβλημάτων του ανθρώπου, όσο κι αν αλλάζουν 
οι εποχές, τα κράτη, τα ήθη και οι περιστάσεις 

της ζωής 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής  

 
1σκ: μια γκέισα καμπουριασμένη με 

τσεμπέρι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

13. Ο βασιληάς του 
δάσους  
σ.75-79 

Απόδοσις – Διασκευή απ’ το 
Γαλλικό Κατερίνα Περίδη Λογοτεχνία – Διήγημα 

 
1σκ: το πρόσωπο μιας κοπέλας  

14. --- σ.79 Fabienne Van Roy Σκέψεις – 
Αποφθέγματα   

Σωφροσύνη και υπευθυνότητα στη ζωή, μακριά 
από αυταπάτες και εθελοτυφλία  Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  --- 

15.Ένα στεφάνι από 
δάφνη  

σ.80-81 
Τ.Κ. και Α.Ρ. Διάφορα άρθρα – 

Επετειακά  

Η απόφαση, το γράμμα, οι σκέψεις ενός 
19χρονου που έφυγε για το μέτωπο, 

οραματιζόμενος μια Μεγάλη Ελλάδα και που 
έπεσε στην πρώτη του μάχη  

Πατριωτικό – Επετειακό – Διδακτικό  
 
 

1σκ: ένα όπλο καρφωμένο στο χώμα κι 
από πάνω ένα κράνος 

--- 

16.Κουβεντούλες σ.82 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες  

Αναμνήσεις από την παλιά Αθήνα με όλους τους 
πλανόδιους/ η ανεπαίσθητη έλευση των 

γηρατειών και τα τελευταία άσπρα μαλλιά των 
γυναικών/ ο άστατος καιρός της Αθήνας/ οι 
μικρές ή μεγάλες αγένειες της κοινωνικής 

συμπεριφοράς 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

17.Βοήθεια εις την 
Μητέρα  
σ.83-85 

Η Επισκέπτρια  Σελίδες Χριστιανικής 
Πρόνοιας 

«... θα είναι συνέχεια του προηγουμένου και θα 
αφορά την εποικοδομητικήν στάσιν, την οποίαν 

πρέπει ημείς να βοηθήσωμεν να αναλάβη η 
μητέρα μέσα εις την ζωήν της οικογενείας της, 

χάριν της οικογενείας της» 

Κοινωνική πρόνοια  
Χαλκός ηχών και κύμβαλον 
αλαλάζον/ αγαπήσεις τον 
πλησίον σου ως σεαυτόν/  

18.Η ισότης των δύο 
φύλων  

σ.86-87 
Χάρις Βάρδα  Διάφορα άρθρα  

Η ισότητα των φύλων από νομική άποψη, στη 
θεωρία και την πράξη, στα χωριά και τις πόλεις, 

στο σπίτι, στη δουλειά, στο δικαίωμα του εκλέγειν 
και εκλέγεσθαι, στη νοοτροπία των σύγχρονων 

ανδρών 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

19.Ταξείδι στο Ρήνο 
«Κολωνία»  
σ.88-89 

Κική Σώχου  
Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Περιγραφή της πόλης, των ανθρώπων και της 
ζωής στην Κολωνία  

Επιμορφωτικό  
 

1φ: η πύλη της πόλης με το άγαλμα 
ενός στρατιώτη  

--- 

20. --- σ.89 G. K. Chesterton  Αποφθέγματα  Η ταπείνωση που εξυψώνει τους άλλους και τους 
κάνει να νοιώθουν οικεία Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

21.Μια εύκολη δουλειά  
σ.90-91 --- Διάφορα άρθρα  

Μέσα από τα περιστα-τικά της σ. για να πα-
ραλάβει ένα διπλότυ-πο, μια σχετικά εύκο-λη 

δουλειά, όπως νόμιζε, και την τριήμερη 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ταλαιπωρία της, σχό-λιο για την γραφειο-κρατία 

και τους υπαλ-λήλους που μόνο εξυπηρετικοί δεν 
είναι  

22.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.91 
Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική κίνηση  Εκθέσεις ζωγραφικής: Λεων. Βασιλείου, Γεωργ. 

Δοβλέτης Ενημερωτικό  --- 

23.Η δύναμις του 
θετικού «ΟΧΙ»  

σ.92-93 

Norman Vincent  
Aπόδοσις: 

Νάντια Δουρίδα  

Ποιμαντική 
Ψυχολογίας 

«Ένας διακεκριμένος αμερικανός ιερεύς, ο 
Norman Vincent Peale, αναφέρει περιπτώσεις 
βασικών ηθικών προβλημάτων, στα οποία δεν 

μπορείς να απαντήσης με ένα «ναι» ή ακόμη με 
ένα απλό «ίσως», αλλά με μια απόλυτη άρνηση» 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: το 
σταθερό όχι στους 

πειρασμούς 

24.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.94 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Ζητά τη συμβουλή για το να παντρευτεί ή όχι τον 
αρραβωνιαστικό της που αγαπιούνται, αλλά θα 

μείνουν με τη μητέρα του, την οποία αυτός αγαπά 
και δεν κακοκαρδίζει, ενώ εκείνη παρεμ-βαίνει 

και σε λεπτομέ-ρειες της ζωής τους 

Διδακτικό – Συμβουλευτικό  
 
 

1ζωγρ: μια νεαρή γυναίκα διαβάζει με 
ενδιαφέρον ένα γράμμα δαγκώνοντας 

ελαφρώς τη γωνία του φακέλου 

--- 

25.Έργα που παίζονται  
σ.95-96 Α. Δ.  Καλλιτεχνική κίνηση – 

κινηματογράφος  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών 

ταινιών  

Ενημερωτικό  
 

1φ: σκηνή από ταινία 
--- 

26. --- σ.96 Κινέζικη Παροιμία Αποφθέγματα σοφίας  Η ελεημοσύνη  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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4ο (118) Τεύχος – Απρίλιος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Μάθημα από την 

άνοιξι σ.97  --- Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  Η ανανέωση της φύσης την Άνοιξη και η ανανέωση του ανθρώπου  Πνευματικής οικοδομής  --- 

2.Χάσαμε τον περίπατο  
σ.97 --- Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Η έλλειψη φυσικής άσκησης από τη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου και η 
μανία του για την τεχνολογική πρόο-δο και την πάσης φύσεως μηχανές 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

3.Λιγώτεροι 
περιορισμοί; σ.97 --- Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Μεταφορά ενός θέματος που απασχολεί την Αμερικανική κοινωνία, σχετικά με 

τις ελευθερίες που ζητούν οι σπουδαστές των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού, 
πνευματικού και 

παιδαγωγικού 
προβληματισμού  

--- 

4.Και η άλλη άποψις  
σ.97-98 --- Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Συνέχιση του προηγούμενου θέματος με έκθεση της αντίθετης άποψης περί 

δημοκρατίας και ελευθερίας 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού, 
πνευματικού και 

παιδαγωγικού 
προβληματισμού  

--- 

5.Οι συγγραφείς και οι 
νέοι σ.98 --- Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Οι εκδηλώσεις στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών που φέρνουν σε άμεση 
επαφή τους συγγραφείς και λογοτέχνες με μαθητές της τελευταίας τάξεως των 

Γυμνασίων 

Ενημερωτικό – 
Παιδαγωγικό  --- 

6.Ανοιξιάτικο σ.98 Δημοτικό Ποίηση  Εγκώμιο στην ανοιξιάτικη φύση  Επίκαιρο  --- 

7.Μάθετέ τους να ζουν  
σ.99-100 

Carl S. Winters 
Μετάφραση: 

Νέλλα Σγούτα  
Γύρω στο παιδί  Σκέψεις γύρω από την τέχνη της ζωής με το εφόδιο όλων των επιτευγμάτων της 

επιστήμης, που ανοίγει νέους ορίζοντες 

Πνευματικής οικοδομής 
και προβληματισμού – 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένας πιτσιρικάς 
σκεφτικός και ξαπλωμένος 
στην όχθη ενός ποταμού 
κοιτάζει μέσα τα νερά του 

«Καθώς θέλετε ίνα 
ποιώσιν υμίν οι 

άνθρωποι, και υμείς 
ποιείται αυτοίς ομοίως» 

8.Το γέρικο το χέρι σου 
σ.100 

Σία Παπακυρακο-
πούλου Ποίηση  Το αντίδωρο της προσφοράς της μάνας, απ’ τα παιδιά και τα εγγόνια της όταν 

γεράσει Διδακτικό 

Αγιογραφική 
θεμελίωση (τίμα τον 
πατέρα σου και τη 

μητέρα σου) 

9.Γη Αγία (Σκέψεις 
προσκυνητού) σ.101-

102 

Λίνα 
Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Εντυπώσεις από το προσκύνημα στους αγίους τόπους. Άνθρωποι, καταστάσεις, 
τοπία, προσκυνήματα 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

 
3φ: παιδιά της αγίας γης με 

τις ειδικές ενδυ-μασίες 
Παλαιστίνιος, Ισ-ραηλίτης 

και Βεδουίνος  

Αγιογραφική 
θεμελίωση:  

αναφορά στα βιβλικά 
γεγονότα που 

συνδέονται με τους 
τόπους που 

επισκέφθηκε 
 

«αμνός του Θεού» 

10.Η αντίζηλος σ.102-
104 

Άννα Ράπτη 
απόδοσις από το 

Γαλλικό 
Λογοτεχνία – Διήγημα  Το πάθος της ζήλεις που παραποιεί την πραγματικότητα  

Διδακτικό  
1σκ: ένα ζευγάρι συνομιλεί 

κι από απόσταση τους 
παρακολουθεί μια νεαρή 
γυναίκα αναστατωμένη 

--- 

11.Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας 

σ.104 

Νίκη 
Γραμματικού  

Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής  

Απόσπασμα από την ομιλία του Τσιριντάνη «Η θεωρητική θεμε-λίωσις του 
έργου μας», στο Ε.Φ., Φροντιστήριο Μητέ-ρων: «εξετάσθηκαν οι προϋποθέσεις 
που ε-πηρεάζουν τον χαρα-κτήρα και τονίσθηκαν εκείνες που εξασφαλί-ζουν 

ενότητα, ισορρο-πία και προοδευτική πορεία στη ζωή» 

Ενημερωτικό – 
Πνευματικής οικοδομής – 

Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση: αισιοδοξία, 

χαρά και 
καταπολέμηση της 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
απογοήτευσης  

12.Σκέψεις γύρω από 
το θέατρο  
σ.105-107 

Χάρις Βάρδα  Διάφορα άρθρα  Σκέψεις και σχόλιο για το ρόλο του θεάτρου στις κοινωνίες ανά τους αιώνες 
και σήμερα και ποιο είναι το δέον και ποια η σύγχρονη πραγματικότητα 

Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
2φ: από θεατρικές 

παραστάσεις 

--- 

13.Προϋποθέσεις της 
επισκέψεως εις την 

οικογένειαν σ.108-110 
Η Επισκέπτρια  Σελίδες Χριστιανικής 

Προνοίας 
Η δεοντολογία των επισκέψεων και το ήθος, η νοοτροπία των επισκεπτριών της 

Χριστιανικής Προνοίας 
Κοινωνική πρόνοια – 

Διδακτικό  

«Ο Θεός ευχαριστώ σοι, 
ότι ουκ ειμί ώσπερ οι 
λοιποί των ανθρώπων» 

14.Θεάματα και 
Μηνύματα σ.111 Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο σε μια κινηματογραφική ταινία, που δεν κατονομάζεται και 
αντιπαραβολή της με μια θεατρική παράσταση που προβάλει την αγάπη κι 

αποτελεί αφορμή για έμμεση νύξη και σχολιασμό του εμφυλίου   

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Διδακτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

15.Γράμμα την Άνοιξη 
σ.112-113 Καίτη Ζαρούκα  Διάφορα άρθρα  Πρόσκληση στην προ-σωποποιημένη Άνοιξη παραθέτοντας τα προτερήματά 

της  

Εγκωμιαστικό 
1φ: (σαλόνι) ένα κορι-τσάκι 

παίζει με τον πατέρα του 
στο γρασίδι 

--- 

16.Αγγελική 
Χατζημιχάλη σ.114-

115 

Ευαγγελία Ι. 
Κοτζιά Μορφές  Βιογραφία και τμήμα της αυτοβιογραφία της Α.Χ. 

Βιογραφία – Διδακτικό  
1φ: της Αγγελικής 

Χατζημιχάλη 

Αγιογραφική 
θεμελίωση:  

οι χριστιανικές αρετές 
της που κοσμούσαν το 

χριστιανικό βίο της  
17.Η σκοτεινή 

αποθήκη σ.116 Ελένη Τσικριτέα Διάφορα άρθρα  Η τακτοποίηση της παλιάς αποθήκης που ξύπνησε αναμνήσεις και σκέψεις  Διδακτικό – Αλληγορικό --- 

18.Ο βασιληάς του 
δάσους Δ΄ 
σ.117-121 

Διασκευή απ’ το 
Γαλλικό: 

 Κατερίνα Περίδη 
Λογοτεχνία – Διήγημα 

 
1σκ: το πρόσωπο μιας 

κοπέλας  

19.Παντρευτήτε για να 
δημιουργήσετε 

οικογένεια  
σ.122-125 

A. J. Cronin Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια  

Σκέψεις για τις αλλαγές που επέφερε στο θεσμό της οικογένειας η τεχνολογική 
πρόοδος, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο τελευταίος πόλεμος, η εγκατάλειψη των 

χριστιανικών αρχών 

Πνευματικού και 
κοινωνικού 

προβληματισμού – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

 
«... Ένα σπίτι 

διηρεμένο κατά του 
εαυτού του ουδέποτε 

θα σταθή...» 

20.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.126 
Καίτη Κομίνη 

Καλλιτεχνική κίνηση 
– Εκθέσεις 
ζωγραφικής 

Ορέστης Κανέλλης/ Δώρα Μπούκη/ Σπύρος Δαγλαρίδης/ Λέων. 
Παπαδόπουλος/ Μαρία Ορφανουδάκη/ Όμηρος Πάτσης/ Λουκάς Μέγας/ 

Γιάννης Τσαρούχης 

Ενημερωτικό  
 

2φ: έργα των Κανέλλη και 
Μπούκη, Βάρκες και 

Καΐκια στο Τουρκολίμανο  

--- 

21.Έργα που παίζονται 
σ.127-128 Α. Δ.  

Καλλιτεχνική κίνηση 
– Κινηματογραφικές 

ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών Ενημερωτικό  --- 

22.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.128 
Αναγνώστρια  Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας; 

Κατάκοιτη αναγνώστρια δηλώνει ότι η «πράξις αγάπης», που ο ΚτΕ 
συμβουλεύει, της «χτυπάη πολύ στα νεύρα»! «... είμαι μια τέτοια ψυχή μόνη. 
Είμαι πάρα πολύ και-ρό άρρωστη, στο κρεββάτι, και δεν πρόκειται να γίνω 
πο-τέ καλά. Έρχονται κά-τι καλές κοπέλλες και με βλέπουν. Χαίρο-μαι... 

αλλά με τρώει και η υποψία ότι «αυ-τές έρχονται όχι γιατί πραγματικά με αγα-
πούν εμένα, αλλά για να κάνουν μια πράξη αγάπης». Με πόση δυσπιστία τις 

βλέπω. Αλλά πάλι δεν θα προτιμούσα να μην έρχωνται καθόλου...» 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 



388 
 

 

5ο (119) Τεύχος – Μάιος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Εκεί δεν 

προχωρήσαμε σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
- Απόψεις 

Σχόλιο για την μεγάλη απόσταση μεταξύ τεχνολογικής 
προόδου και κοινωνικής δικαιοσύνης 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Μητέρα τι θα ειπή  
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Σκέψεις για τη γυναίκα και τη μητέρα κι όσα αυτή 
αντιπροσωπεύει στη ζωή των κοινωνιών, με αφορμή τη 

γιορτή της μητέρας 
Επετειακό – διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: 

αναφορά σε αρετές 

3.Οι σεισμοί σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
- Απόψεις 

Σκέψεις για την αλληλεγγύη στους σεισμόπληκτους 
και την αναγκαιότητα εκδήλωσής της ακόμα και 

περιόδους πέραν των εκτάκτων αναγκών 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Το μεγαλύτερο 
σκάνδαλο σ.129-130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Σκέψεις για την παγκόσμια πείνα σε μια εποχή με 
αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη, με αφορμή την 

πρόσκληση των Ηνωμένων Εθνών για μια παγκόσμια 
επιστράτευση των νέων κατά της πείνας 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

5.Τίποτε χωρίς αγώνα 
σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 
Σχόλιο και κριτική στην όλο και πιο διαδεδομένη 

καταστρεπτική νοοτροπία της ελάχιστης προσπάθειας  

Πνευματικού και παιδαγωγικού 
προβληματισμού – Διδακτικό – 

Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(δεν υπάρχει αγιότητα, 

αρετή χωρίς αγώνα) 

6.Γράμμα από το νησί 
σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

- Απόψεις 

Η έλλειψη πνευματικής τροφοδότησης των ανθρώπων 
της ελληνικής επαρχίας και η πρωτοβουλία μερικών 
γυναικών σ’ ένα νησί, για τη δημιουργία ταινιοθήκης 

για τα παιδιά. Μεταφορά του αιτήματός τους για 
αποστολή ταινιών και αναζήτηση βοήθειας 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  --- 

7.Το άσπρο 
τριαντάφυλλο σ.130 

Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  

Η προσφορά ενός λευκού τριαντάφυλ-λου από τη 
μάνα στην κόρη. Συμβολισμός της προσφοράς της 

ζωής με τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα   
Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 

8.Ο δρόμος του 
σχολείου δεν είναι χωρίς 

κινδύνους σ.131-133 

Άννα Ράπτη Απόδοσις 
από το Γαλλικό. Της 

Claudie Bert 
Γύρω στο παιδί 

Οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για το παιδί, στο δρόμο 
από στο σχολείο στο σπίτι 

 
Κίνδυνοι στην αγωγή κατά των κινδύνων: 

-Οι γονείς που δεν λένε τίποτα 
-Αγωγή που σκοτώνει κάθε πρωτοβουλία 

-Οι μη ξεκάθαρες εξηγήσεις 
-Οι πολύ επιγραμματικές απαγορεύσεις 

-Οι γονείς που δεν σέβονται τις ίδιες τους τις οδηγίες 
-Το να μη ληφθή υπ’ όψιν ο χαρακτήρας του παιδιού 

-Τα επιπόλαια και ριψοκίνδυνα παιδιά 
-Να κάνης όλα τα χατήρια του παιδιού 

Παιδαγωγικό  
 

2φ: μια μητέρα αποχαιρετά το γιο της 
έξω από την αυλή του σχολείου 

δίνοντας του τις τελευταίες συμβουλές 
και φροντίζοντας τα ρούχα του και τρία 
παιδιά παίζουν στην αυλή του σχολείου 

--- 

9.Πασχαλινές 
αναμνήσεις –σ.134 Καίτη Νικοπούλου  Κοινωνική Πρόνοια 

Η προσφορά πα-σχαλιάτικων δώρων και παπουτσιών 
σε παιδάκια, από τη συντροφιά ενός κύ-κλου και τα 
αγαθά αισθήματα που πλημμύρισαν τις κυρίες μετά 

απ’ αυτό! 

Κοινωνική πρόνοια  
 

1σκ: ένας εσταυρωμένος  

*«Χριστός Ανέστη!» 
*«Αληθώς Ανέστη» 

*«Ειρήνη υμίν. Τούτο σας 
λέγω ίνα χαράν έχητε!» 
*«Αναστάσεως Ημέρα» 

10.Πασχαλινές 
αναμνήσεις –  

Η αγάπη πάντα ελπίζει  
σ.134-135 

Ελένη Κούκουτσα 
Θεσσαλονίκη  Κοινωνική πρόνοια  

Η ιστορία της συμφιλίωσης μιας νέας με τον 
ετοιμοθάνατο πατέρα της, με τη μεσολάβηση της 

κυρίας της χριστιανικής κοινωνικής πρόνοιας 
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Η αγάπη πάντα ελπίζει» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
«Μη κρίνετε ίνα μη 

κριθήτε» 

11.Οι μικρές και οι 
μεγάλες κακίες του 

κόσμου  
σ.136 

Η.Σ. Διάφορα άρθρα  

Ο κοινωνικός στιγματισμός, ο οίκτος δίχως αγάπη, οι 
αδιάκριτες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή ενδιαφέρον, 

που δείχνει η κοινωνία σε ανθρώπους με κάποια 
φυσική αναπηρία ή οποιουδήποτε άλλου είδους 
πρόβλημα, και που μαρτυρούν έλλειψη τακτ και 
αγωγής αλλά και ύπαρξη αφροσύνης και κακίας 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: οι 
μικρές αμαρτίες που δεν 

γίνονται εύκολα αντιληπτές 
και καλλιεργούν την 

υποκρισία 

12.Η θέση της γυναίκας 
στην Τυνησία -Εξέλιξη ή 

Επανάσταση; 
σ.137-139 

Anne Marie Tanin  
 

Απόδοση: Μαρία 
Ζαχαριάδου 

Διάφορα άρθρα  

Μια σύντομη παρουσίαση της ζωής της μουσουλμάνας 
της Τυνησίας από τον καιρό της ανακήρυξης της 

ανεξαρτησίας της χώρας, το 1956. Οι αλλαγές που 
έχουν γίνει σε όλους τους τομείς της ζωής 

Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1φ: μιας γυναίκας της Τυνησίας με 

παραδο-σιακή φορεσιά και 1σκ: 
μουσικοί με όργανα και με μια καμήλα 
στολισμένη και  πλήθος κόσμου, μόνο 

αντρών, προχωράνε στους δρόμους 
μιας πόλης 

--- 

13.Κοντά στη βρύση  
σ.139 Κική Σώχου Ποίηση  Ο χρόνος που περ-νά, η αναπόληση των νιάτων και 

θλί-ψη που συνοδεύει τα γηρατειά  Διδακτικό  --- 

14. Η Ρενάτα ζούσε με 
χίμαιρες... αλ-λά 

ονειρευόταν την φιλία  
σ.140-141 

Χάρης Βάρδα Απόδοσις 
εκ του Γαλλικού Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η ιστορία μιας νεαρής χορεύτριας μπαλέτου, παιδί 
χωρισμένων γο-νιών, που πάντα ανα-ζητούσε τη φιλία 

αλλά που ωστόσο ανάλωνε τον εαυτό της στις 
εφήμερες γνωριμίες της ανά τον κόσμο, χωρίς να 

αφήνει κανέ-ναν να την πλησιάσει πραγματικά και 
χωρίς η ίδια να κάνει ουσιαστικά βήματα φιλίας. Στο 

τέλος αυτοκτόνησε.   

Διδακτικό  
 

1φ: οι φιγούρες χορευτών και 
μπαλαρίνων, πάνω στη σκηνή που 

χορεύουν  

--- 

15. --- σ.141 Bruce Barton  Αποφθέγματα  Η σημασία του ενθουσιασμού στη διαπαιδαγώγηση 
και στη ζωή του ανθρώπου Διδακτικό – Παιδαγωγικό  --- 

16.Το ιστορικόν της 
οικογενείας σ.142-143 Η επισκέπτρια  Σελίδες Χριστιανικής 

Προνοίας 

Η αναγκαιότητα λήψης του ιστορικού της οικογενείας 
για την καλύτερη δυνατή βοήθεια και τα σημεία στα 

οποία αυτό συνίσταται 
 
 
 

Κοινωνική πρόνοια  --- 

17.Επίκληση (μετά το 
θάνατο της άρρωστης 

μάννας)  
σ.143 

Π.Ι.Μ. Ποίηση  

Ο θάνατος της μητέρας σηματοδοτεί την έλλειψη 
προστασίας, όσο κι αν πια δεν μπορούσε να την 

προσφέρει ουσιαστικά, αλλά η ανάμνησή της αποτελεί 
ισχυρό δεσμό των παρελθόντων, των παρόντων και των 

μελλόντων 

Διδακτικό  --- 

18.Νεαρές Μητέρες 
σ.144-145 Ειρήνη Φιλαλήθη  

Διάφορα άρθρα – 
Γύρω από το παιδί και 

την οικογένεια  

Περιγραφή του τύπου και των χαρακτηριστικών της 
νεαρής μητέρας. Οι έγνοιες της, τα ταλέντα της, οι 

αρετές της, το παρουσιαστικό της και κυρίως η 
αποστολή της, το έργο της 

Διδακτικό – Εγκωμιαστικό  
 

2φ: 2 μητέρες με τα παιδιά τους, η μια 
γελάει μ’ ένα μωρό στην αγκαλιά και η 
άλλη κοιτάζει μ’ ανησυχία και φροντίδα 
ένα μικρό που της λέει κάτι – 1σκ: ένα 
κοριτσάκι κρατάει ένα δέμα τυλιγμένο 

και το προσφέρει  

--- 

19.Στο πέλαγος σ.146 Πόπη Χατζή Διάφορα άρθρα Περιγραφής μιας βόλτας μέσα στο πέλαγος με βάρκα Αλληγορικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
καπετάνιος στο πλοίο της 
ζωής σου, σταθερός, με 

πίστη 
20.Ο βασιληάς του 

δάσους Ε΄ 
σ.147-151 

Απόδοσις – Διασκευή απ’ 
το Γαλλικό: Κατερίνα 

Περίδη 
Λογοτεχνία – Διήγημα 

 
1σκ: το πρόσωπο μιας κοπέλας  

21.Η νοημοσύνη του 
αλόγου-Παράδειγμα 
αλληλεγγύης σ.151 

Κ. Σπήλιου  Διάφορα άρθρα – Από 
τις ιστορίες των ζώων 

Δύο σύντομες ιστο-ρίες-περιστατικά, που δείχνουν την 
εξυπνά-δα και την υψηλή νο-ημοσύνη των αλόγων. 
Ένα που πήγε στο γι-ατρό μόνο του, καθώς θυμόταν 
το δρόμο και το άλλο που έδινε σανό στο γείτονα του  
γάιδαρο, μέχρι να του φέρει το αφεντικό του το δικό 

του 

Διδακτικό  --- 

22.Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας – Για 

μια ανακαίνισι της 
αγωγής και της 

μορφώσεως σ.152 

Νίκη Γραμματικού  Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής  

Το συμπέρασμα από τη σειρά ομιλιών του Τσιριντάνη 
στο Ε.Φ., με τίτλο «Η θεωρητική θεμελίωσις του έργου 
μας», το κάλεσμα των καιρών/ Φρ. Μητ.: «η σωματική 
κατασκευή και ο χαρακτήρ»/ Συγκέντρωση γονέων στο 

εκπαιδευτήριον «Αι Αθήναι», με θέμα: Οι νόμοι της 
ζωής και η αγωγή/ αναφορά στη δράση της Νεανικής 

Λέσχης   

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  --- 

23.Η μητέρα μου είπε... 
σ.153-154 

Σία 
Παπακυριακοπούλου  

Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια  

Συμβουλές για τη  συμπεριφορά και το ντύσιμο της 
νεαρής έφηβης κόρης, που τώρα κάνει τα πρώτα της 

βήματα στην κοινωνική ζωή 

Διδακτικό  
 

1φ: Μία νεαρή γυναίκα ακουμπά στα 
γόνατα της μητέρας της, που κάθεται 

σε μια πολυθρόνα, και κλαίει 

--- 

24. --- σ.154 Dr. Leslie Weatherhead Αποφθέγματα  Οι κατ’ όνομα χριστιανοί  Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Η φρίκη του κενού 
σ.155-156 

Δημήτρης Χρ. 
Μποσινάκης 

Διάφορα άρθρα – 
Ψυχολογία  

Το ψυχικό φαινό-μενο της φρίκης μπροστά στο κενό 
και οι τρεις κύριες μορφές του: η φρί-κη μπροστά 
στον κενό χώρο, στον κενό χρόνο και στο εσωτερικό 

κενό 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

«ίνα η χαρά αυτού η 
πεπληρωμένη και ίνα την 
χαράν αυτού ουδείς αίρη 

απ’ αυτού» 

26.Σ’ ένα δωμάτιο 
νοσοκομείου σ.156-157 Ανδρούλα Μ. Πετρίδου Λογοτεχνία – Διήγημα  

Η εμπειρία της παραμονής σε κάποιο νοσοκομείο, τα 
όσα είδε και έζησε εκεί και πώς αυτά αλλοίωσαν τον 

εσωτερικό της κόσμο και την έκαναν να δει τη ζωή με 
άλλα μάτια και να ευχαριστεί το Θεό για τις δωρεές 

που μέχρι πριν δεν ήταν σε θέση να εκτιμήσει 

Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
ωφέλεια και η καλή 

αλλοίωση από τον πόνο 
και η διαρκής ευχαριστία 

στο Θεό για όλες τις 
δωρεές Του 

27. --- σ.157 Sir James Barrie  Αποφθέγματα  Η χαρά και η αγάπη για την εργασία και από την 
εργασία  Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: η 

ευλογία της εργασίας 

28.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.158 
Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνική κίνηση – 
Ζωγραφική και 

Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικών που έγιναν ή 
ακόμα είναι ανοιχτές για το κοινό  

Ενημερωτικό  
 

2φ: έργα ζωγραφικής του Γ. 
Χατζηκωνσταντή: Τοπίο και του Νίκου 

Μαγιάση: Σοροκάδα 

--- 

29.Έργα που παίζονται 
σ.159-160 Κ.Δ. 

Καλλιτεχνική κίνηση – 
Κινηματογραφικές 

ταινίες  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών έργων Ενημερωτικό – Κριτική 

κινηματογράφου --- 
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6ο (120) Τεύχος – Ιούνιος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Μήνας κρίσεως  
σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Οι απολυτήριες εξετάσεις, η σχολική αποτυχία και η αντιμετώπισή της Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
σταθερός αγώνας, 

παρόλες τις αποτυχίες 
2.Τα βασικότερα 

ερωτηματικά σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Το αυτόματο διαζύγιο και τα ερώτημα που προβάλουν για την αιτιολόγηση 
της θεσπίσεώς του 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

3.«Οι Φίλοι των 
Μαθητών του Χωριού»  

σ.161-162 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το ομώνυμο πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων της πόλεως με σχολεία 
της επαρχίας. Τα συνθήματα-επιχειρήματα γι’ αυτή την προσπάθεια και 

τα μακροχρόνια αποτελέσματα στα οποία στοχεύει 
Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αλληλεγγύη και 

στήριγμα των αδυνάτων  
4.«Ημέρα της 

νοικοκυράς» σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  Θετικός σχολιασμός της «κατάκτησης» του νέου κώδικα Εργασίας Κοινωνικού προβληματισμού 

– Ενημερωτικό  --- 

5.Το μεγάλο πλήθος 
που ακολουθεί 

σ.162 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σχολιασμός για την μεγάλη αστυνομική δύναμη που φρουρούσε την 

Τέηλορ και τον Μπάρτον Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Μάθημα από τη φύσι 
σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η απαγόρευση παροχής τροφής στα ζώα από τους επισκέπτες, ενός 

ζωολογικού κήπου των ΗΠΑ, γιατί καταστρέφεται η φυσική ισορροπία Διδακτικό  --- 

7. --- σ.162 Andre Maurois  Αποφθέγματα  Η αξία της ταπείνωσης στις γνώσεις και τις κρίσεις μας. Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

8.Μαννούλα μη με 
αφίνεις μόνο  
σ.163-165 

Απόδοσις: Τζόρτζια 
Μουρίκη Γύρω στο παιδί  Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία να μείνει το παιδί μόνο του στο σπίτι και 

οι σωστές προϋποθέσεις γι’ αυτό 

Ψυχό-παιδαγωγικό 
1φ: παιδί μέσα στο κρεβατάκι 

του τρομαγμένο 
--- 

9. Ανακοίνωσις σ.165 --- Ανακοινώσεις  Θεατρική παράσταση  Ενημερωτικό  --- 

10.Ένα εκατομμύριο 
για τον Λη Χάνγκ  

σ.166-167 

Henry Felsen 
 

 Απόδοση: 
Κ.Δ.Σπήλιου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός Αμερικανού πιλότου που βρέθηκε για λίγο στο Πεκίνο. 
Στην προσπάθεια του να παζαρέψει μια γούνα, τη χαρακτήρισε 

κακοραμμένη, κακοκαρδίζοντας το μικρό κινεζάκι, που ήταν η δουλειά 
του. έφυγε γεμάτος ντροπή και στεναχώρια και αποφασισμένος να 

επιστρέψει το επόμενο πρωί να δώσει στο παιδί χρήματα. Δεν μπόρεσε 
όμως να το κάνει ποτέ, μια και αναχωρήσανε αιφνιδιαστικά το επόμενο 
πρωί. Έμεινε πάντα με την ενοχή και την έγνοια του για το μικρό, που 
πλήγωσε και που δεν μπόρεσε να του δείξει έμπρακτα τη μετάνοια του  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής – Κοινωνικού 

προβληματισμού  
 
 

1φ: κινέζικη ξύλινη  
κατασκευή μέσα σε μια λίμνη 

--- 

11.Ιστορία και Θρύλος  
σ.168 

Γεώργ. Ν. 
Καντιάνης Διάφορα άρθρα  

Η πτώση της Πόλης. Οι ιστορικές στιγμές, το ηθικό μεγαλείο του 
αυτοκράτορα και του λαού και τη σηματοδοτούν αυτά τα ιστορικά 

γεγονότα για τις επερχόμενες γενιές των Ελλήνων 
Ιστορικό – Επετειακό  --- 

12.Η μητέρα του 
Πέτρου σ.169 W. Gillespie Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία της Ινδονήσιας αγράμματης μάνας, που ζούσε τον Χριστό σαν 
άνθρωπο της οικογενείας της και πέθανε με τρόπο αξιοθαύμαστο, 

μεταδίδοντας στα παιδιά της τη θερμή πίστη της 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

«Έλθετε προς με πάντες 
οι κοπιώντες και 

πεφορτισμένοι καγώ 
αναπαύσω υμάς»  

13.Ευθανασία σ.170-
172 

Λίζα Παρασκευή 
Ζαβερδίνου Διάφορα άρθρα  Σχολιασμός και προβληματισμός με αφορμή περιστατικά ευθανασίας στο 

εξωτερικό  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού 

1σκ: ένας χειρούργος με 
μάσκα εν ώρα δράσης και 

κοντά του βοηθοί δύο 
νοσοκόμες με μάσκες 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«ου φονεύσης» 

14. --- σ.172 Sydney J. Harris Αποφθέγματα  Ο κίνδυνος του τεχνικού πολιτισμού  Πνευματ. προβληματισμού  --- 

15.Μια γυναίκα 
θυμάται σ.173-174 Μαρία Ζαχαρίου  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  
Οι σκέψεις μιας γυναίκας μεσήλικης, ένας απολογισμός ζωής, λαθών και 

ξεπεράσματος εαυτού, σε μια πορεία ζωής διαρκώς αναβαίνουσα  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση  
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1φ: μία γυναίκα σκεφτική σ’ 

ένα γραφείο 

16.Για τα διανοητικώς 
καθυστερημένα παιδιά  

σ.174-175 
Μ.Ζ. Συνέδρια  

Συμπεράσματα και προοπτικές του συνε-δρίου των επιστημό-νων 12 
χωρών υπό την αιγίδα του διε-θνούς καθολικού γρα-φείου νεότητος που 

μελέτησε τα προβλή-ματα των διανοητικώς καθυστερημένων. Το Συνέδριο 
έλαβε χώραν στη Ρώμη από τις 30 Ιαν.-1 Φεβ. 1965 με θέμα: «Η 
κοινωνική, επαγγελματική και εκκλησιαστική ολοκλήρωσις των 

καθυστερημένων διανοητικά» 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  
- Κοινωνική Πρόνοια  

«Εφ’ όσον εποιήσατε ενί 
τούτων των αδελφών μου 

των ελαχίστων, εμοί 
εποιήσατε» 

17. Η Μετάθεση 
σ.176-178 Ιω. Μενούνος 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα (βασισμένο 
σε αληθινή ιστορία) 

Η ιστορία μιας δασκάλας σ’ ένα Μακεδονικό χωριό, που παίρνει μετάθεση 
κι αποχωρίζεται τους μαθητές της και τους χωρικούς, οι οποίοι όμως δεν 
θέλουν να την αποχωριστούν, καθώς την αγάπησαν για την καλοσύνη της 

Διδακτικό  
2σκ: θλιμμένη και 3 
χαμογελαστά παιδιά 

--- 

18. Από τις σελίδες του 
ημερολογίου μας  

σ.178 
Νίκη Γραμματικού  

Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής - Κοινωνική 

πρόνοια 

Έκκληση για προσφορά εργασίας στην Πρόνοια του Ελληνικού Φωτός – 
Σύντομη παρουσίαση των δράσεων  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.ΣΟΥΗΔΙΑ – Ο Έρικ 
ήταν ένας ταπεινός, 

δίκαιος, ευσεβής 
βασιληάς σ.179-180 

Η.Σ. 
Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικά 

ταξίδια 

Σύντομη ξενάγηση στη Σουηδία, στη Στοκχόλμη και την Ουψάλα, τους 
ναούς, τα ανάκτορα, τη βιβλιοθήκη, το πανεπιστήμιο, τους ανθρώπους, τη 

ιστορία τους, τον πολιτισμό, την αρχαία θρησκεία τους  

Επιμορφωτικό  
1φ: ένας πέτρινος ναός μέσα 

σε δάσος 
--- 

20.Κάτι για τη μητέρα  
σ.180 J. Nathan  Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  
Η απομάκρυνση των ενήλικων παιδιών από την πατρογονική εστία και οι 

υπερβολικές ανησυχίες της μάνας Διδακτικό – Παιδαγωγικό «Γυιέ μου, γιατί μας 
τόκανες αυτό;» 

21.Ο βασιληάς του 
δάσους Στ΄ 
σ.181-184 

Απόδοσις – 
Διασκευή απ’ το 

Γαλλικό Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

1σκ: το πρόσωπο μιας 
κοπέλας  

22.(Αγγελτήριο 
θανάτου) σ.184 Όλγα Αυγουστίνου  Μορφές – 

Ανακοινώσεις   

Κωνσταντίνος Τσάμης  
Ταξίαρχος Ε.Α. Πρόεδρος του «Ελληνικού Φωτός» Νέας Φιλαδέλφειας 

Εξεδήμησεν εις Κύριον την 27ην Μαρτίου 1965 
Ανακοίνωση – Μνημόσυνο  Αγιογραφική θεμελίωση  

23.Η Μητέρα μου 
είπε... σ.185 

Σία Παπακυριακο-
πούλου 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια  

Η συνάντηση της κόρης, σε μια εκδρομή, με μια γυναίκα χήρα μ’ ένα 
μικρό κοριτσάκι και το μάθημα ζωής και πίστης που της χάρισε 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση:  
πίστη σε γερά θεμέλια 

που δεν γκρεμίζουν τον 
άνθρωπο με όσο φοβερά 
προβλήματα κι αν έρθει 

αντιμέτωπος 
24.Ο σπόρος της 

ελπίδας – Από τη ζωή 
του Αγ. Φραγκίσκου της 

Ασίζης σ.186-189 

Eloi Leclerc  
Μετάφρασις: Ξ. 

Γιαταγάνα 
Μορφές  

Ένα περιστατικό από τη ζωή του αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, όπου 
επισκέφθηκε μια οικογένεια μ’ ένα ετοιμοθάνατο παιδί και μετά λίγες 

μέρες το παιδί ανάνηψε χάρη στις μυστικές προσευχές του   

Πνευματικής οικοδομής  
 

2σκ: ναοί  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
η δύναμη της πίστης και 

της προσευχής 

25. --- σ.189 Katherine 
Mansfield  Αποφθέγματα  Ο ανασταλτικός χαρακτήρας της θλίψης Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση: 
(πάντοτε να χαίρεστε...) 

26.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.190-191 
Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική κίνηση 

–Εικαστικά  Εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικά  

Ενημερωτικό  
3φ: έργα των Jinx Walker 
«Άνθρωπος με το κέρας» 

Αράχωβα Και «Γύθειον» και Χ. 
Τριανταφύλλου-Μυταρά: 

«Εξωπραγματικά» 

--- 

27.Έργα που παίζονται 
σ.192 Α.Δ. Καλλιτεχνική κίνηση 

– Κινηματογράφος  
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών έργων 

  
Ενημερωτικό – Κριτική 

κινηματογράφου --- 
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7ο (121) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1. Έπειτα από το 
κατόρθωμα σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η πτήση των Αμερικανών διδύμων αστροναυτών 

και η πανανθρώπινη συμμετοχή Διδακτικό  --- 

2.Διακοπές και 
σπατάλη σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Αρνητικός σχολιασμός για τις σπατάλες των 

διακοπών  
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.«Ελάτε όπως 
είσθε»  
σ.193 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την έλλει-ψη φροντίδας στην κόσμια 
εμφάνιση, που επικρατεί σαν μό-δα, με αφορμή 

τις τα-μπέλες των εστιατο-ρίων στις Εθνικές 
οδούς «Ελάτε όπως εί-σθε», σε αντιδιαστολή με 
τις παλαιότερες «Οι κύριοι πρέπει να φορούν 

γραβάτα» 

Κοινωνικού και πνευματικού  
προβληματισμού  --- 

4.Το παράσημο 
σ.193-194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για τον τεχνικό πολιτισμό με κορύφωσή 
του τον πύραυλο και για τον πνευματικό 

πολιτισμό με χαρακτηριστικό τους Μπήτλς και 
τα παράσημα! 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Οι κύκλοι σ.194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Λίγα λόγια για του Κύκλους του Ε.Φ. και την 
προσφορά τους Ενημερωτικό  --- 

6. Από τις σελίδες 
του ημερολογίου 

μας  
Για μια ανακαίνισι 
της αγωγής και της 

μορφώσεως 
σ.194 

Νίκη Γραμματικού  Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής  

Από τις τελευταίες συναντήσεις του 
Φροντιστηρίου των Μητέρων «το παιδί και ο 

χαρακτήρ», τα συμπεράσματα  
Παιδαγωγικό  --- 

7.Τι γίνεται η 
μόρφωση; σ.195-

196 

Απόδοσις: Σόνια 
Κονιόρδου Διάφορα άρθρα  

Προβληματισμός σχετικά με το αν είναι ηθικά 
και κοινωνικά σωστό μια μορφωμένη γυναίκα 

να περιορίζεται μόνο στο σπίτι και την 
οικογένεια της και να μην εργαζέται 

Κοινωνικού προβληματισμού  
1φ: μια νεαρή περιποιημένη γυναίκα 

καθαρίζει κρεμμυδάκια 
--- 

8. Ένας πατέρας 
γράφει στο γυιο του  
Μην προσπαθής να 
μου πης πως έφτασα 

στο τέρμα  
σ.197-198 

Απόδοσις: Νάντια 
Δουρίδα 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η αξία του να αγωνίζεσαι στη ζωή για όλα όσα 
χρειάζεσαι και να δημιουργείς, από το να σου 

προσφέρονται όλα έτοιμα και εύκολα  
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  

Προσευχή: «Κύριε, δος μου τη σοφία να 
καλωσορίζω τις στενοχώριες και το 

κουράγιο να τις αντιμετωπίζω» 

9.Θε μου... σ.198 Αθανάσιος Τσιάμας  Ποίηση  
Η κατατρεγμένη μεταπολεμική γενιά που σέρνει 

βαρύ το φορτίο της ζωής της, πιστεύοντας ότι 
αδικήθηκε και αδίκησε η ίδια τον εαυτό της 

Προσευχή – Πνευματικής οικοδομής 
– Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη και ελπίδα 
στην Ανάσταση 

10.Το πρώτο μας 
μωρό σ.199-200 Απόδοσις: Κ.Δ.Σπήλιου Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια 
Οι σκέψεις μιας νέας μητέρας κοιτώντας το 

νεογέννητο κοριτσάκι της  

Πνευματικής οικοδομής – 
Παιδαγωγικό  

 
1φ/σκ: μια μητέρα κρατάει στην 

αγκαλιά της ένα βρέφος 

Αγιογραφική θεμελίωση:  
οι αξίες και οι αρχές που θέλει να 
μεταλαμπαδεύσει στο παιδί της 

11.Σκέψεις σ.200 Μαίρη Παπαϊωάννου Συνεργασία 
αναγνωστριών 

Η κακία μιας ψυχής μολύνει την ίδια και το 
περιβάλλον γύρω της. Αλλά ενώ κάποτε οι άλλοι 
γύρω της θα συνέλθουν και θα για-τρευτούν απ 
αυτό που τους προκαλεί η ίδια μένει ξερή και 

άγονη 

Διδακτικό – πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση:  
Η πτώση του ανθρώπου που συμπαρασύρει 

τα πάντα γύρω του κι αφήνει το ίδιο 
άκαρπο 
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12.Η Άννα της 
καλής ελπίδος 

σ.201-204 

Αρθ. Καβανώ Απόδοσις: 
Χάρις Βάρδα 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα   

1φ: μια μεσήλικη γυναίκα μαζεύει 
ρούχα από το σχοινί, με βιασύνη και 

στεναχώρια κάτω από ουρανό 
συννεφιασμένο 

 

13.Αγγελική 
Μεταλλινού  

Η Μακεδονομάχος – 
Η Λογία  

σ.204-207 

Ρούλα Παπαδημητρίου Μορφές  

«Στις 12 Μαΐου 1965, η Φιλόπτωχος Αδελ-φότης 
Κυριών, το αρ-χαιότερο Γυναικείο Σωματείο της 

Θεσσα-λονίκης, που αριθμεί 90 χρόνων ζωή, 
τίμη-σε σ’ ένα σεμνό φιλο-λογικό μνημόσυνο 

την... Α.Μ. που πέθα-νε στις 7 Νοεμβρίου 
1963... Δημοσιεύουμε το αφιέρωμα της κ. Ρ.Π. 

και το ωραίο ποίημα της κ. Χ.Ζ.» 

Βιογραφία – Ιστορικό – 
Επιμορφωτικό  

 
1φ: της Α.Μ.  

«νυν απολύεις...» 

14.«Στη δρυ τη 
Μακεδόνισσα» 

σ.207 
Χρυσάνθη Ζιτσαία  Ποίηση  Η ζωή της Α.Μ. δοσμένη μέσα από τη ζωή της 

δρυός Αλληγορικό – Εγκωμιαστικό  --- 

15.ΙΟΣ το νησί του 
Ομήρου σ.208-209 

(σαλόνι) 
---  

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Προβολή του νησιού για διαφημιστικούς-
τουριστικούς λόγους 

Επιμορφωτικό – Ενημερωτικό  
5φ: με χαρακτηρι-στικά σημεία του 

νησιού/ 1σκ: μια προτομή του 
Ομήρου 

--- 

16.Ξενώνες 
Νεότητος σ.210 Α.Ρ. Διάφορα άρθρα  

Οι Ξενώνες Νεότητας, (Youth Hostels) η Διεθνής 
Ομοσπονδία και τα μέλη της στην Ελλάδα. Πώς 
λειτουργούν, οι παροχές που προσφέρουν και το 

κόστος διαμονής   

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού (:αναφέρετε με ένα 

τόνο απογοήτευσης και 
επιφυλακτικότητας για το τη 

μετατροπή χρήσης των παλιών 
αρχοντικών – Ένας πόνος για το 

μεγαλείο της Ελλάδας που χαίρωνται 
οι ξένοι κι όχι οι Έλληνες) 

--- 

17. Μια 
προσπάθεια αρχινά 
– Νεανική Λέσχη 
Ελληνικού Φωτός  

σ.211-212 

Α.Δ. Διάφορα άρθρα  

Η προσπάθεια μερικών γονιών με μικρά παιδιά 
να δημιουργήσουν μια Κινηματογραφική 

Λέσχη, με ταινίες ποιότητος. Απολογισμός της 
δράσης κατά τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της 

και σχέδια για το μέλλον 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού 

 
2φ: σκηνές από θεατρικές 

παραστάσεις  

Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Το παιδί που 
πρόσμενε ένα 

τραίνο σ.212-216 

Απόδοση από το 
Γαλλικό:  

Άννα Ράπτη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός μικρού ετοιμοθάνατου παιδιού 
που η επιθυμία του ήταν να ανεβεί στο τραίνο 
που έβλεπε από το σπίτι του, και που τελικά 
ανέβηκε αμέσως μόλις πέθανε, στην αγκαλιά 
του πατέρα του, στο τραίνο που σταμάτησε 

ειδικά εκεί για να εκπληρώσει την επιθυμία του 

Αλληγορικό – Διδακτικό  
(το τραίνο της ζωής και του θανάτου 

του κάθε ανθρώπου) 
 

1φ: το πρόσωπο ενός πιτσιρικά 
γεμάτο έκπληξη και απορία 

--- 

19.Η μητέρα μου 
είπε... σ.217 

Σία 
Παπακυριακοπούλου 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια  

Συμβουλές μιας μητέρας για τη σωστή επιλογή 
συζύγου και για τοα ορθά κριτήρια της αληθινής 

αγάπης 
Παιδαγωγικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

20.Ένα γράμμα 
σ.218-219 Νίνα  Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Μια γυναίκα που έχει λίγο καιρό παντρεμένη 
γράφει σε μια φίλη της που είναι παντρεμένη 
περισσότερα χρόνια και έχει μεγάλο παιδί, 

σχετικά με το πώς αλλάζει η ζωή μετά το γάμο, 
τον αγώνα που χρειάζεται εντός του γάμου για 

να διατηρηθεί η σχέση ζωντανή και για την 
προάσπιση αυτού έναντι του περιβάλλοντος που 

έχει τις δικές του απαιτήσεις, μειονεξίες και 

Διδακτικό  
 

1φ: τρεις ανθρώπινες φιγούρες 
μπροστά σε μια άδεια βάρκα στην 

ακτή κοιτάζουν ένα καράβι με πανιά 
που πλέει μέσα στη θάλασσα 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
δυσκολίες  

21.Το Φεγγαράκι 
σ.219 Ελένη Τσικριτέα Ποίηση  Παιχνίδι της φύσης. Παίζει το φεγγάρι με τα 

πουλιά και τα δέντρα (Διδακτικό);   --- 

22.Μια κληρονομιά 
από τον κ. Ditto  

σ.220-221 

Doris Cheney 
Whitehouse Απόδοσις: 

Μίκα Ντόρτα 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός νέγρου φυματικού και το 
μάθημα ζωής, ως κληρονομιά, που άφησε στη 

νοσοκόμα που τον περιποιόταν. Ήθελε πάντα να 
προσφέρει ό,τι είχε, παρόλη τη φτώχεια του, και 
τελικά αυτό που πραγματικά ήταν ο θησαυρός 

του ήταν η πίστη του και οι αρετές του 

Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: μια νοσοκόμα πάνω από το 
κρεβάτι ενός αρρώστου, που τον 

περιποιείται κι από την άλλη πλευρά 
του κρεβατιού κάθεται ένας άντρας 
σε μια καρέκλα και διαβάζει ένα 

βιβλίο 

«Ιδών δε τους όχλους ανέβη εις το όρος και 
καθίσαντος αυτού προσήλθον οι μαθηταί 
αυτού, και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδα-
σκεν αυτούς λέγων: Μακάριοι οι πτωχοί τω 
πνεύματι, ότι αυ-τών εστίν η βασιλεία των 

ουρανών, μακάρι-οι οι πενθούντες, ότι 
αυτοί παρακληθήσο-νται, μακάριοι οι πρα-

είς ότι αυτοί κληρονο-μήσουσιν την γην» 

23.Έργα που 
παίζονται σ.222 Α.Δ.  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Κινηματογράφος  

Παρουσίαση κινηματογραφικών έργων κατά 
κατηγορίες, της χειμερινής περιόδου που 

παίζονται στα θερινά σινεμά 
Ενημερωτικό --- 

24.Από την 
καλλιτεχνική 

κίνηση  
σ.223-224 

Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – Εκθέσεις 
ζωγραφικής και 

εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής  
Ενημερωτικό  

 
1φ: Πόρος, Ιφιγένεια Λαγάνα 

--- 

25.Λειτουργία μαζί 
με τους 

Ορθοδόξους της 
Φιλλανδίας  

σ.224 

Καίτη Κομίνη 
Καλλιτεχνική 

κίνηση – Μουσικές 
εκδηλώσεις   

Θ. Λειτουργία στον Άγιο Παύλο με Ορθοδόξους 
Φιλλανδούς που ήρθαν προσκυνητές στην 

Ελλάδα 

Πνευματική οικοδομής – 
Ιεραποστολικά νέα  Αγιογραφική θεμελίωση  

26.Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας;  

σ.224 
Χ. Τι μπορούμε να 

κάνωμε για σας;  

Μια πολύτεκνη μητέρα με 7 παιδιά έχει 
προβλήματα με μια της κόρη που απέρριψε 

έναν καλό νέο που ήθελε να την παντρευτεί και 
γενικά είναι γεμάτη ανησυχία και προβλήματα 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό/ 
Συμβουλευτικό  --- 
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8ο (122) Τεύχος – Οκτώβριος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Η συμπάθεια 
χάνεται απ’ τον 

κόσμο  
σ.225 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 
– Απόψεις  

Σχόλιο και στιγματισμός του αυξανόμενου φαινομένου της 
αδιαφορίας που παρατηρείται στο σύγχρονο άνθρωπο   

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Ημέρα του παιδιού  
σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σχόλιο με αφορμή την παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, που συνέταξε ο Ο.Η.Ε. και κατά 
πόσο αυτά εκπληρώνονται στις σύγχρονες ανεπτυγμένες 

κοινωνίες  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

3.Τα παιδιά και η 
κρίσις σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  
Η ανάπτυξη της κρίσης και της πολιτικής σκέψης στα παιδιά 

και οι καθημερινές ευκαιρίες που δίνονται στους γονείς Παιδαγωγικό  --- 

 4.Μια μορφή 
οικόσημο σ.225-226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Σύντομη αναφορά στην προσφορά του Σβάιτσερ στον κόσμο 
και στις αξίες που υπηρέτησε (με αφορμή το θάνατο του τον 

προηγούμενο μήνα) 
Βιογραφία  --- 

5.Αθηνά Μεσολωρά 
σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Βιογραφία σύντομη και αναφορά στο έργο και την προσφορά 
της Α.Μ., Δ/ντριας της Σχολής Διπλωματούχων Αδελφών του 

Ε.Ε.Σ. 
Βιογραφία – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Μοντέρνες 
Αφροδίτες σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός 

– Απόψεις  

Κριτική και σχολια-σμός της πρακτικής ενός γερμανικού 
περι-οδικού, να βραβεύσει 3 κοπέλες και να τις φέρει στη 
Μήλο, επειδή οι αναλογίες τους πλησιάζουν εκείνες της 

Αφροδίτης της Μήλου 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

7.Άλμπερτ Σβάιτσερ 
σ.226 

Μαρία 
Ζαχαριάδου Μορφές  Σύντομη βιογραφία του Σβάιτσερ Διδακτικό – Βιογραφία  «Αγάπα τον πλησίον σου 

ως σεαυτόν» 

8.Η Πρόνοια του 
Ελληνικού Φωτός  

σ.227-228 

Μαρία 
Ζαχαριάδου  Κοινωνική Πρόνοια  Απολογισμός των δράσεων των τομέων της Προνοίας του 

Ελληνικού Φωτός για το έτος 1964-’65 Κοινωνική πρόνοια 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«Κι αυτές οι μικρές ομάδες 
είναι το φύραμα που δεν 
αφήνει όλη τη ζύμη να 

ξυνίση...» 
 

«Μη φοβού το μικρό 
ποίμνιον...» 

9.Την ευτυχία μας θα 
την βρούμε μέσα μας  

σ.228 
Maeterlnck Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Σκέψεις του Μ. για την ευτυχία  Διδακτικό – Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

10.Προσοχή! 
Προσοχή! Γονείς και 
Δάσκαλοι, το Σχολείο 

αρχινά  
σ.229-231 

Μάννα Κατερίνα Γύρω από το παιδί και 
την οικογένεια 

Μια σύντομη αναφορά στις σχολικές βαθμίδες και στα 
προβλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι μαθητές 
στην κάθε μια. Συμβουλές στους γονείς για να γνωρίσουν 
καλύτερα την ψυχολογική κατάσταση των παιδιών τους σε 

κάθε ηλικία, αλλά και για τη σωστή τοποθέτηση τους 
απέναντι σ’ αυτά 

Ψυχο-Παιδαγωγικό  
 

3φ: παιδιά στο σχολείο σε ώρες 
διαλείμματος κατά παρέες και 1φ:ένας 

μικρός που σκέφτεται με το στυλό στο στόμα 

--- 

11.Antoine De Saint-
Exupery Μια ηρωϊκή 
συνείδηση σ.232-234  

Ευαγγελία Ι. 
Κοτζιά Μορφές  Η ζωή και οι απόψεις του A.S.E. μέσα από τα έργα του «Γη 

των ανθρώπων» και «Μικρός Πρίγκιπας» 

Βιογραφία  
 

1φ: του συγγραφέα μέσα στο αεροπλάνο του 
με τη στολή του εν ώρα πτήσης  

--- 

12.Ο Χένρυ Μουρ  
σ.235-236 Σάσα Ε. Μόσχου Μορφές  Η ζωή και η προσφορά του Χ.Μ. στην τέχνη με αφορμή την 

1η Διεθνή Έκθεση Γλυπτικής στην Αθήνα  
Επιμορφωτικό  

 --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
2φ: «Ο Χ.Μ. στο Εργαστήρι του» και «Όρθιο 

Μοτίβο» 

13.Κοντά στους 
αδελφούς μας της 

Ουγκάντα σ.237-243 
Θ.Κ.Κ. Ιεραποστολικά νέα  

Τελειόφοιτοι φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ. 
ύστερα από ενέργειες του Κοσμήτορα Αρχιμ. Κ. Ιερωνύμου 

Κοτσώνη, πραγματοποιούν εκπαιδευτική εκδρομή στην 
Ουγκάντα. Περιγραφή του ταξιδιού κι όλων όσων είδαν εκεί  

Ενημερωτικό – Ιεραποστολικό  
 

9φ: -«Ο Κοσμήτωρ της Θ.Σ.Θεσ/νίκης κ. 
Ιερώ-νυμος Κοτσώνης προ-σφέρει στον 

Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ουγκάντα 
έναν αμφο-ρέα, δώρον του Πανεπι-στημίου 

Θεσσαλονίκης» 
-«Ο Ι.Ν. Αγ. Νικολάου» 

-«Ένα από τα παιδάκια με τα γελαστά 
πρόσωπα» 

-«Στο Γυμνάσιο της Ιεραποστολής με τους 
χιλίους μαθητάς» 

-«Ο π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο 
«παππούς» των ορθοδό-ξων της Ουγκάντα» 

-«Γονατιστές παρακαλούν να μείνωμε κοντά 
τους» 

-«Επίσκεψις στη Βιβλιοθήκη της 
Ιεραποστολής» 

-«Στο Σεμινάριο του Αποστ. Παύλου» 
-«Φοιτήτριες της αποστολής με την 

υπεύθυνο της χορωδίας» 

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Ο άνθρωπος που 
υψώθηκε πέρα απ’ το 

ανθρώπινο σ.244 

Σοφία 
Κριθαριώτη Μορφές  

Παρουσίαση της ζωής και του βιβλίου του κ. Γ.Γαλανάκη, 
που έμεινε ανάπηρος (με ένα μάτι, ένα χέρι κι ένα πνεύμονα) 

μετά από επίθεση του Γερ-μανικού εκτελεστικού 
αποσπάσματος, λίγο πριν τη λήξη του πολέμου. Στόχος να 

προβληθεί το ηρωικό του φρόνημα και η μαρτυρική ζωή του 
αλλά και να πουληθούν τα βιβλία του. 

Βιογραφία – Ενημερωτικό/ Διαφημιστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Φαίδων 
Μαηδώνης σ.245-248 Μ.Κ. Μορφές  

«...κάποιες μας σκέ-ψεις, μνημόσυνο ευ-λαβικό, σ’ έναν... 
νεα-ρό που έπεσε κατά την περίοδο του 40-41... που με την 
αγνό-τητα του ηρωικού και πιστού παλληκαριού θέλησε να 

δώση το παρόν στον καιρό της κατοχής για τον εθνι-κό 
αγώνα» Παρουσία-ση της ζωής του μέσα από κάποια έργα του  

Βιογραφία – Ιστορικό  
 

1φ του ποιητή  
--- 

16. --- σ.248 Antre Maurois  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Γάμος Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

17.Μια περιπέτεια 
του Ουίσκυ σ.249-

250 
Χάρης Βάρδα Λογοτεχνία – Διήγημα  

Περιγραφή της ζωής ενός εκβιαστή, που με φωτογραφίες 
εκβίαζε κόσμο κι έπαιρνε χρήματα, μέσα από τα μάτια μιας 
γάτας της γειτόνισσάς του που φιλοξενούσε για λίγες μέρες 

Ψυχαγωγικό – Διδακτικό   
 

1σκ: Μια μαύρη γά-τα κοιτάζει έντρομη το 
θεατή, όπου μέσα στα μάτια της φαίνε-ται το 

άγριο πρόσωπο ενός άντρα και στο φόντο 
ένα ζευγάρι μαλώνει, πίσω από ένα 

παράθυρο 

--- 

18.Ο Άγνωστος 
Στρατιώτης σ.251-

252 

Ρούλα 
Παπαδημητρίου Διάφορα άρθρα  Η καθιέρωση του μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτου και 

συμβολισμός του.  Επιμορφωτικό – Ιστορικό – Πατριωτικό   --- 

19.Μορφωτικά 
Κέντρα του Λυκείου Κ.Δ.Σπήλιου Κοινωνικά θέματα – 

Κοινωνική πρόνοια  
Η προσφορά και η δράση του Λυκείου Ελληνίδων στην 

Ελληνική κοινωνία Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Ελληνίδων σ.252-253 

20. --- σ.253 Dan Bennett Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η παραποίηση των αξιών  Πνευματικού προβληματισμού  --- 

21. --- σ.253 Θεόδωρος 
Ρούσβελτ  

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Οι κατ’ επιλογήν αρετές  Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

22. --- σ.253 Σώμερσετ Μωμ Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Οι καλοί λογισμοί Πνευματικού προβληματισμού  Αγιογραφική  θεμελίωση 

23.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.254-256 
Καίτη Κομίνη 

Καλλιτεχνική κίνηση – 
Εκθέσεις ζωγραφικής/ 

γλυπτικής και 
εικαστικά 

- Φεστιβάλ Αθηνών 1965: δύο συναυλίες της φιλαρμονικής 
του Βερολίνου: Herbert Fon Karajan 

- Α΄Διεθνής Έκθεσις Γλυπτικής: Παναθήναια της Συγχρόνου 
Γλυπτικής Biennale Αθηνών  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
 

2φ: με έργα γλυπτικής  
--- 

24.Εσύ κι Εγώ  
σ.256 

Μαίρη 
Παπαϊωάννου  Ποίηση  

Ο ερχομός του Χριστού στην καρδιά που αλλάζει τα πάντα 
στη ζωή του ανθρώπου και που τον κάνει να αισθάνεται ότι 

δεν είναι μόνος τώρα πια 
Διδακτικό 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
ο Κύριος που κρούει την 
πόρτα της καρδιάς κι αν 

η καρδιά ανοίξει όλα 
αλλάζουν 
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9ο (123) Τεύχος – Νοέμβριος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Όχι μόνον το σπίτι 

μας σ.257 --- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Με την έναρξη της νέας χειμερινής περιόδου κάλεσμα στις 
δράσεις της Πρόνοιας του Ελληνικού Φωτός 

Ανακοίνωση και  Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

2.Περίμενοντας τα 
αποτελέσματα σ.257 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Κριτική για το απάνθρωπο του συστήματος εισαγωγικών 
εξετάσεων και προτάσεις για την πιο καλή και υγιή 

προετοιμασία για τα αποτελέσματα, όποια κι αν είναι 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

3.Εμείς τι να ειπούμε; 
σ.257 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Αποτελέσματα έρευνας στη Γαλλία σχετικά με το απελπιστικό 
ποσοστό εξωσχολικής μελέτης των παιδιών και αποφάσεις για 

την αντιμετώπιση του προβλήματος  
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

4.Το σεις και το εγώ  
σ.257-258 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η πρόοδος στη ζωή όταν υπάρχει όχι μόνο ευγένεια αλλά και 
πραγματικό ενδιαφέρον πρώτα για τους άλλους και το κοινό 

καλό  
Διδακτικό – Κοινωνικού προβληματισμού  Αγιογραφική 

θεμελίωση 

5.Το μηχάνημα που 
νανουρίζει σ.258 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο και κριτική σ’ ένα από τα εκθέματα των ειδών 
νοικοκυριού στην Έκθεση Νοικοκυριού στο Παρίσι, που 

αντικαθιστά το νανούρισμα και την παρουσία της μητέρας 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  --- 

6.Ένα ψήφισμα σ.258 --- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ψήφισμα του Δ.Σ. του Ιδρύματος Προστασίας Χανσενικών Η 
Θεία Χάρις, για το θάνατο «... του μεγάλου ανθρωπιστού και 

μεγάλου προστάτου και φίλου των Χανσενικών Α.Σ....» 
Ανακοίνωση  --- 

7.Φθινόπωρο σ.258 Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  

Η έλευση του Φθινοπώρου αλλά η ελπίδα του ερχομού της 
Άνοιξης το κάνει πιο υποφερτό – Η ταχύτητα με την οποία 

φεύγει η ζωή 
Διδακτικό  --- 

8.Ένας Άγιος στη 
ζούγκλα σ.259-260 Κατερίνα Περίδη Μορφές  

Αποσπάσματα από την αυτοβιογραφία του Σβάιτσερ, από το 
βιβλίο του: Η ζωή μου και η Σκέψις μου, από τις εκδόσεις 

Γαλαξίας 

(Αυτό-) Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1φ: του Σβάιτσερ σε προχωρημένη ηλικία  

«Ος αφήκεν οικίας... 
ένεκεν του ονόματος 

μου, εκατοντα-
πλασίονα λήψεται» 

 
Απ. Παύλου: «Όπου 
υπάρχει το πνεύμα 

του Κυρίου εκεί 
υπάρχει και η 

ελευθερία» 
 

«Ακολούθει με!» 
9.Σελίδες 

Χριστιανικής 
Προνοίας – Μια Νέα 

Περίοδος σ.261 

Η Επισκέπτρια  
Σελίδες 

Χριστιανικής 
Προνοίας 

Οι στόχοι του νέου έτους δράσης των κύκλων της Πρόνοιας 
(φέτος κέντρο της προσοχής είναι το παιδί) και πρακτικές 

οδηγίες από το βιβλίο: Οδηγός Επισκεπτρίας 
Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική 

θεμελίωση 

10.Το έκτο διαμάντι 
σ.262-263 

Nora Piper Απόδοση: 
Σόνια Κονιόρδου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Μια πωλήτρια σε κατάστημα διαμαντιών συλλαμβάνει ένα 
νεαρό κλέφτη κι αντί να κάνει σκηνή ή να τον απειλήσει, τον 
‘χτυπάει’ στο φιλότιμο, λέγοντάς του ότι η δουλειά της είναι 
πολύ σημαντική για κείνη και έτσι εκείνος της επιστρέφει το 

κλοπιμαίο 

Διδακτικό  
 

(η ιστορία διαδραματίζεται στο Βανκούβερ 
του Καναδά και η εποχή που περιγράφει 
έχει καταπληκτική ομοιότητα με τη δική 
μας, ως προς την οικονομική κρίση, την 

ανεργία, τα χαμένα όνειρα των νέων, την 
έλλειψη των αναγκαίων στα σπίτια...!!!) 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

11.Μικρά μικρά 
θέματα σ.264 Η.Σ. Διάφορα άρθρα  Αντιπαραβολή των αντιδράσεων δύο ηλι-κιωμένων ανθρώπων, 

ενός άνδρα και μιας γυναικάς, απέναντι στα γηρατειά. Ο πρώ-
Διδακτικό – Πνευματικού 

προβληματισμού  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
τος αντιμετωπίζει τον ερχομό των χρόνων της σύνταξης με τρό-
μο καθώς δεν βρίσκει και δεν ξέρει με τι να ασχολείται και να 
γεμίσει τη ζωή του και η άλλη είναι γεμάτη όρεξη και κέφι για 
τη ζωή σα να ξεκινάει τώρα, καθώς φροντίζει να ανανεώνεται 

πνευματικά – Η στάση και η αντιμετώπιση των γηρατειών 

12.Η προκατάληψις 
της καλαμιάς σ.265 Από το Γαλλικό Χ.Β. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η νεαρή καλαμιά με την απειρία της και την υπεροψία της 
αντιπαραθέτει τα προτερήματα της μ’ εκείνα της αιωνόβιας 

δρυός, που χαρακτηρίζεται για τη σοφία της και την αντοχή της  

Διδακτικό – Αλληγορικό  
 

1φ: το κείμενο πάνω σε μια φωτογραφία/ 
Φόντο που απεικονίζει μια δρυ και μια 

καλαμιά και στο ελεύθερο χωράφι μεταξύ 
τους βόσκει ένα ζώο 

--- 

13.Ένα θαυμάσιο 
πλάσμα. Η Μητέρα 

μου... Μαρία 
Μοντεσσόρι σ.266-

269 

Απόδοσις εκ του 
Γαλλικού Κ.Δ.Σπήλιου Μορφές  Η ζωή και το έργο της Μ.Μ. μέσα από την αφήγηση του γιου 

της  

Βιογραφία – Διδακτικό  
 

1φ:η ηλικιωμένη κυρία περιτριγυρισμένη 
από μικρά παιδιά 

Αγιογραφική 
θεμελίωση: η 

έμπρακτη πίστη και 
αγάπη 

14.Στο ξεκίνημα της 
Ζωής του Παιδιού – 

Γυρνώντας 19 χρόνια 
πίσω σ.270-271 

Κ.Π. Διάφορα άρθρα  
Αναδρομή στα πρώτα χρόνια έκδοσης της Ζ.Π. μέσα από τις 
αναμνήσεις της συγγραφέως και αναφορά και στη σημερινή 

ποιοτική προσφορά του  

Επετειακό  – Εγκωμιαστικό  
 

1φ: ένα εξώφυλλο από το περιοδικό με το 
σκίτσο ενός αγοριού 

--- 

15.Στο Σταυραητό 
σ.271 Ελένη Τσικρίτη Ποίηση  

Καμάρι για τις αρετές και την ελευθερία του σταυραετού και 
ανα-μονή για το πότε θα καταφέρει να ξαναπε-τάξει σα πουλί 

που μόλις έβγαλε φτερά! 
Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 

16.Μια όψη της 
Αθήνας και... ένα 

πρόβλημα της σ. 272-
273 

(σαλόνι) 

---  
Τόποι τουριστικοί 

και αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Η έλλειψη πρασί-νου και διακόσμη-σης στους δρόμους και στα 
μπαλκόνια της Αθήνας 

Ενημερωτικό  
 

3φ: από αξιοθέατα της Αθήνας και τους 
δρόμους της  

--- 

17.Η τελευταία 
εκλογή  

σ.274-276 

Απόδοσις: Κατερίνα 
Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Κάποτε – και πρέπει νάμαστε ευγνώμονες που στους 
περισσότερους από μας έρχεται με τόση διακριτικότητα – όλοι 
μας φτάνουμε στο σταυροδρόμι που αργά ή γρήγορα πρέπει να 

αποφασίσωμε ποιον δρόμο θα τραβήξωμε. Τον σωστό ή τον 
στραβό; 

1σκ: μια κοπέλα σκεφτική και 
στεναχωρημένη  

18.Διαβάζοντας σ.277 Ιω. Μενούνος – Η.Σ. Διαβάζοντας Βιβλιοπαρου-σιάσεις – Βιβλιοκριτικές 
  

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
 

1σκ: ένας άντρας ανεβασμένος σε μια 
σκάλα μπροστά σε μια βιβλιοθήκη και 

από κάτω ένα κοριτσάκι του υποδεικνύει 
ποιο βιβλίο να πιάσει 

--- 

19.Τα εκατό χρόνια 
του γηροκομείου 

Αθηνών  
σ.278-280 

Χάρις Βάρδα  Κοινωνική Πρόνοια  
Η ιστορία ιδρύσεως του Γηροκομείου από το 1864 και η 

λειτουργία του μέχρι σήμερα. Δ.Σ., δωρεές, κληροδοτήματα, 
μεταστεγάσεις, οι τρόφιμοι και η ζωή τους 

Κοινωνική πρόνοια  
 

2φ: μια γριούλα αγναντεύει πίσω από μια 
μεγάλη, μισάνοιχτη ξύλινη πόρτα και 
γριούλες που τρώνε στο εστιατόριο του 

γηροκομείου 

Αγιογραφική 
θεμελίωση: τιμή, 

σεβασμός και 
περίθαλψη των 
ηλικιωμένων 

 
 

«κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι» 
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20.Το θέατρο απ’ τη 

σκοπιά μας  
σ.280 

Η.Σ.  Καλλιτεχνική 
κίνηση – Θέατρο  

Κριτική της θεατρικής παράστασης το «ΕΚΚΡΕΜΕΣ» του Άλντο 
Νικολάϊ (θίασος Δ. Μυράτ – Β. Ζουμπουλάκη) 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  --- 

21.Στιγμή χαράς  
σ.281-282 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα  Η χαρά στη ζωή μας, έτσι όπως τη βίωσε η αρθρογράφος μετά 

το ταξίδι της στην Τήνο 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: ένα παιδί που γελάει 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

22.Ήρωες της εποχής 
μας σ.283-284 

Απόδοσις: Σόνια 
Κονιόρδου Διάφορα άρθρα  Τα σύγχρονα ιδανικά της κοινωνίας και η έκπτωσή τους από τις 

αξίες, ως σύμπτωμα του μεταπολεμικού κόσμου 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

 
 
 

(Εκπληκτική η ομοιότητα με το σήμερα. 
Την ηθική έκπτωσή του και τα ινδάλματα 

που προβάλλει) 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

23.Ανακοίνωσις σ.284 --- Ανακοινώσεις  Συναυλία  Ενημερωτικό  --- 

24.Είναι μια κάποια 
λύσις σ.285 

Ρούλα Δ. 
Βαρβαρρήγου 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια 

Προβληματισμός και σχολιασμός για τα κέρδη και τις ζημίες, 
σε προσωπικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, από την έξοδο της 

γυναίκας στο χώρο της εργασίας και την εγκατάλειψη της 
αποστολής της ως μητέρας και νοικοκυράς. Προτάσεις για 
ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών σε προσωπικό και 

πολιτειακό επίπεδο   

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

 
 

1σκ: ένα βάζο με λουλούδια 

--- 

25.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.286-287 
Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής: -Κώστα Κηλαηδόνη –Γεωργίου 
Πατριαρχέα –Νικήτα Γρίσπου 

-Ζωγραφικής, Αγιογραφίας, Κεραμεικής, Κοσμήματος Νίνας 
Μάντικα Βετούλη 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό  
 

2φ: Νίνας Μάντικα Βετούλη: Ύδρα και 
Κεραμικά -  Κοσμήματα 

--- 

26.Έργα που 
παίζονται σ.287-288 Α.Δ. 

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Κινηματογράφος  
Κριτική κινηματογραφικών ταινιών  

Ενημερωτικό  
 

1φ: η πρωταγωνίστρια της ταινίας Ωραία 
μου Κυρία με τουαλέτα εκθαμβωτική και 

καπέλο τεράστιο 

--- 
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10ο (46) Τεύχος – Δεκέμβριος 1965 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ομιλίες για νέους  

σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι Ομιλίες του καθ. Πανεπ. Αλέξ. Τσιριντάνη στα πλαίσια 
του έργου του Ελληνικού Φωτός  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού   --- 

2.Η καλή πράξις των 
Χριστουγέννων σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η στεγνή τυπικότητα των καλών πράξεων, που γίνονται 

χωρίς ‘καρδιά’, εν όψει των Χριστουγέννων  
Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Πρωτοβουλίες για το 
παιδί σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σύντομη παρουσίαση των πρωτοβουλιών του Δήμου 
Αθηναίων γύρω από την προστα-σία και τη φροντίδα του 
παιδιού και επι-σήμανση των ελλεί-ψεων και όσων μπο-

ρούν ακόμα να γίνουν 

Ενημερωτικό  --- 

4.Οι ήρωες δεν 
λείπουν σ.289-290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ο θάνατος του αυστριακού ιατρού ερευνητή, αφορμή για 

σχολιασμό για τα πρότυπα της εποχής   Κοινωνικού προβληματισμού --- 

5.Οι καλοί τρόποι  
σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σκέψεις για τους ‘καλούς τρόπους’ με αφορμή την ταινία 

‘Ωραία μου Κυρία’ 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού και οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Τα άχρηστα που 
γίνονται χρήσιμα 

σ.290 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η εφαρμογή της πρακτικής του αββά Πιέρ στο Παρίσι, 
στο Πέραμα, με τη συλλο-γή των άχρηστων αντι-κειμένων 
των σπιτιών και τη μεταποίηση τους σε χρήμα ή τρό-φιμα 

για τα Συσσίτια των παιδιών. Έπαινος σ’ αυτούς που 
κάνουν τη δύσκολη δουλειά της συλλογής και επιλογής  

Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Χριστούγεννα σ.290 Σία 
Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  Τι έφερε ο Χριστός στον κόσμο με τη γέννηση Του και 

παρόλο το σύντομο του βίου Του  Θεολογικό – Εορταστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Χριστουγεν-νιάτικο 
οδοιπορικό σ.291-

292 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου Διάφορα άρθρα  

Μια σειρά από απαντήσεις της σ. στο βασικό ερώτημα που 
θέτει στην αρχή, με ποιον τρόπο μπορεί να ανταποκριθεί 
ο άνθρωπος στην Ευδοκία του Θεού και να δείξει έτσι την 

αποδοχή και την ανταπόκριση του στην αγάπη του 
Ουρανού που ξεχύθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων 

Θεολογικό και πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής 

 
 

3φ: 3 ολόσωμα αγγελάκια που παίζουν από 
ένα μουσικό όργανο 

 «Επί γης ειρήνη, εν 
ανθρώποις ευδοκία» 

 

9.Το Βαυρώνειον της 
Αττικής – Η λατρεία 
της Ιφιγένειας και οι 
Άρκτοι σ.293-294 

Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι τουριστικοί 
και 

Αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Ο αρχαιολογικός χώρος της Βαυρώνας και οι δύο μύθοι 
που συνδέονται μ’ αυτόν καθώς και όσα επιβεβαιώθηκαν 
από τις τελευταίες ανασκαφές του Ιω. Παπαδημητρίου το 

1950-55 

Επιμορφωτικό  --- 

10.Παγκόσμιος 
εκστρατεία κατά της 

πείνας – 
Επιστράτευση όλης 

της νεότητος  
σ.295-296 

Α.Ρ. Διάφορα άρθρα  

Άρθρο προβληματισμού σχετικά με τη γνησιότητα των 
ανθρωπίνων αισθημάτων και χριστιανικών βιωμάτων τη 
στιγμή που εκατομμύρια άνθρωποι λιμοκτονούν στον 

πλανήτη. Ενημέρωση για κίνηση παγκόσμιας 
επιστράτευσης των νέων, προκειμένου να εξευρεθούν 

οικονομικοί πόροι και βοήθεια για τις χώρες που 
μαστίζονται από την πείνα  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας σ.297-299 

Αρχιμ. Νικόδημος 
Γκατζιρούλης  

Χριστιανική 
Κοινωνική 
Πρόνοια  

Οι βασικές θέσεις για την άσκηση της διακονίας της 
αγάπης από τις σύγχρονες εργάτριες της αγάπης, μέσα 
από τις επιστολές του Αγίου Ιω. Χρυσοστόμου προς τη 

Διακόνισσα Ολυμπιάδα. Σύντομος βίος της αγίας. 

Πνευματικής οικοδομής και διδαχής – 
Αγιολογικό (σύντομος βίος της αγ. 
Ολυμπιάδος) – Κοινωνική Πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Ο Θεός είναι πολύ 
κοντά μας τα 

Χριστούγεννα σ.300-
301 

Ουΐλλιαμ Άντερσον 
Απόδοσις εκ του 

Αγγλικού: Κ.Δ.Σπήλιου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ένα μικρό αγόρι είχε το ρόλο του μάγου σε μια σχολική 
γιορτή. Καθώς πήγαινε με τον πατέρα του, χάλασε το 

αυτοκίνητό τους και αναγκάστηκε να πε-ράσει πεζό μέσα 
από μονοπάτια κι έτσι τον είδαν μέσα από σπί-τια, 

πιστεύοντας ότι ήταν ένας από τους μάγους των Χριστου-
γέννων. Ο πατέρας του δεν είπε τίποτα στις γειτόνισσες 

Διδακτικό  
 

1φ: ένας λαμπερός ήλιος φωτίζει τα βουνά 
και την έρημο 

(Αγιογραφική θεμελίωση: 
βασισμένο στη βιβλική 

αφήγηση για την 
προσκύνηση των μάγων) 
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που ήρθαν για να διηγη-θούν το ‘όραμά’ τους, για να τους 

διαψεύσει αυτό που ‘είδαν’! 

13.Μαμά έχω κάτι να 
σου πω  

σ.302-304 

Διασκευή: Κατερίνα 
Περίδου 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η 18χρονη κόρη επιλέγει την παραμονή των 
Χριστουγέννων να μιλήσει στην μητέρα της για την 

εγκυμοσύνη της. Περιγράφονται από τη μητέρα όλα της 
τα συναισθήματα και το πώς χειρίστηκε την κατάσταση, 

μέχρι να καταφέρει, μετά από την προσευχή της τη νύχτα 
των Χριστουγέννων να αποδεχτεί το γεγονός και να σταθεί 

στο πλευρό του παιδιού της 

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
1φ: μάνα και έφηβη κόρη σκεφτικές και 
σοβαρές φορώντας νυχτικά και ρόμπες 

1σκ: μία άμαξα που τη σέρνει ένα άλογο, 
προσπαθώντας να φτάσει το καρότο που του 
δείχνει ο αμαξάς και η καρότσα γεμάτη από 

κυρίους και κυρίες εποχής 

--- 

14.Υπάρχει πράγματι 
ο Άη-Βασίλης; σ.305-

306 

Ουΐλλιαμ Λεντερέρ 
Μετάφρασις: Νάντια 

Δουρίδα 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ο σ. πρέπει να έχει να διηγηθεί μια ιστορία στα 
γειτονόπουλα του σχετικά με το αν υπά-ρχει άγ. Βασίλης. 
Τα-ξιδεύοντας από Ν.Υ. για Λ.Α. συναντά στο αεροδρόμιο 

έναν τύπο που έσπευδε να φρο-ντίσει και να εξυπηρε-
τήσει τους πάντες κι αυτό το έκανε πάντα, κάθε χρόνο, 

παραμονές Χριστου-γέννων για δυο βδο-μάδες. Ήταν μια 
ζω-ντανή απόδειξη ότι υπάρχει Άγ. Βασίλης 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

15. «Το Αυγό» του 
Φελισιέν Μαρσώ  

σ.306 
Η.Σ. Το θέατρο απ’ τη 

σκοπιά μας 
Αρνητική κριτική για την υπόθεση του έργου και τις ιδέες 

που πρεσβεύει  

Κριτική θεατρικών παραστάσεων Πν. 
προβληματισμού/Ενημερωτικό  

1φ: Ο Δημ. Χορν σε μια χαρακτηριστική 
σκηνή του έργου 

--- 

16. Κάτω από τη σκιά 
του Λουδοβίκου 

Παστέρ  
σ.307-309 

Διασκευή: Μαρία 
Ζαχαριάδου Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία του Ινστιτούτου Παστέρ και η προσφορά του 
στην παγκόσμια κοινότητα. Από τις πρώτες επιτυχίες του 
ιδρυτού του κατά φυματίωσης, της λύσσας και του τύφου 
μέχρι την επέκταση του Ινστιτούτου και των ερευνών του 

από τους συνεχιστές του έως σήμερα 

Επιμορφωτικό – Επιστημονικό/ Ιατρικό  
1σκ: ο Παστέρ στο εργαστήριο του – 1σκ: 1 
βάζο με λουλούδια στο τέλος του άρθρου 

--- 

17.Δεκά εννιά 
κάλτσες στο τζάκι  

σ.310-311 

Περλ Μπακ Μετάφρασις: 
Μίκα Ντόρτα 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Σκέψεις μιας μητέρας για τη ζωή της, τα παιδιά της και τα 
εγ-γόνια της, καθώς γε-μίζει τις χριστουγεν-νιάτικες 

κάλτσες τους με δώρα. 

Εορταστικό  
1φ: ένα φωταγωγημένο λευκό 

χριστουγεννιάτικο δέντρο  
--- 

18.Μικρά μικρά 
θέματα σ.312 Η.Σ. Διάφορα άρθρα 

Η περιπέτεια της σ. με μια φούστα που έδωσε κι ακόμα 
δεν της την επέστρεψαν, χωρίς συγγνώμη και χωρίς ίχνος 

μεταμέλειας 
Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Ο Μεγάλος 
Πατέρας σ.313-314 Άννα Ράπτη Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ένας πατέρας μοιράζει τα δώρα του στα παιδιά αλλά αυτά 
αρχίζουν να τσακώνονται, μιας και κανένα δεν ήταν 
ικανοποιημένο με το δικό του κι ήθελε το δώρο του 

αδελφού του. ο καυγάς σταμάτησε όταν ο πατέρας κάθισε 
μαζί τους και τους εξήγησε γιατί είχε επιλέξει το 

συγκεκριμένο δώρο για τον καθένα  

Αλληγορικό – Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
1φ: ένας πιτσιρικάς σκεφτικός ενώ γύρω 
του απλωμένα τα παιχνίδια του κι ένα 

ανοιχτό βιβλίο 

Αγιογραφική θεμελίωση (η 
συμπεριφορά του Θεού 

Πατέρα έτσι όπως 
περιγράφεται στην Π.Δ. 

και στην Κ.Δ. απέναντι στα 
παιδιά Του, στους ανθρω) 

20.Ταξιδεύο-ντας...  
σ.315 Εύφη Καρδαρά Ταξίδια  

Οι εντυπώσεις της σ. από το ταξίδι της στη Γκρενόμπλ της 
Γαλλίας κυρίως όσον αφορά τους κατοίκους της, τους 

νέους και τον πολιτισμό της 
Επιμορφωτικό  --- 

21.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.316-317 
Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Εικαστικά  
Εκθέσεις ζωγραφικής  

3φ: -Τέτσης: Αθήνα, Σπουδή φωτός Δ. 
Καλούμενος: Σκόπελος 

-Αγριεμένη θάλασσα με κύματα  
--- 

22.Έργα που 
παίζονται σ.318-319 --- Καλλιτεχνική 

κίνηση – Κιν/φος  Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών  Ενημερωτικό  
1φ: σκηνή από μια ταινία  --- 

23.Πίναξ 
περιεχομένων 1965  

Περιεχόμενα  
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1ο (125) Τεύχος – Ιανουάριος 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Οι Ανοικτοί Δρόμοι  
σ.1 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 
Ο σκοπός της ζωής που θέτει ο καθένας στην αρχή 

της χρονιάς 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 
--- 

2. Πρωτοχρονιάτικοι 
Χρησμοί  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 
Σχόλιο (αρνητικό) για τα ωροσκόπια και τις 

αστρολογικές προβλέψεις 

Σχολιασμός επικαιρότητας – 
Πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

3.Τα Πολεμικά 
Παιχνίδια  

σ.1 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 
Η καλλιέργεια των φιλειρηνικών αισθημάτων των 

παιδιών 
Παιδαγωγικό – 
Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.30 Εκατομμύρια 
Άνθρωποι Χωρίς 

Ηλεκτρικό 
σ.1-2  

Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Η αντιμετώπιση ενός γενικευμένου black out από 
τους κατοίκους της Ν. Υόρκης Ενημερωτικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Η Τεχνική Πνίγει Τον 
Άνθρωπο  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Με αφορμή το προηγούμενο άρθρο αναφορά στον 
τεχνικό πολιτισμό και τους κινδύνους που 

επιφυλάσσει 

Σχολιασμός επικαιρότητας – 
Κοινωνικού και 
πνευματικού 

Προβληματισμού 

--- 

6.Το Δένδρο Ξεριζώθηκε  
σ.2  

Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  Ο ξεριζωμός ενός δένδρου και η βλάστηση ενός νέου, 

από ένα κλαράκι του Αλληγορικό  --- 

7.Καλή Χρονιά σ.3-4 Αγλ. Μπίμπη - 
Παπασπυροπούλου 

Διάφορα άρθρα – 
Επίκαιρα (Εορταστικά- 

Επετειακά) 

Ο φόβος της θλίψης που μπορεί να φέρνει κάθε νέα 
χρονιά 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση: *Αναφορά στον 
Ιώβ της Π.Δ. και το παράδειγμά του 

*Τα στάδια της θλίψεις και τα αισθήματα 
απομάκρυνσης και χωρισμού από το 
Θεό, που σταδιακά αναπτύσσονται  

*Η πρόνοια του Θεού για καθένα από τα 
πλάσματά Του και η ανταπόκρισή μας 

με την υπακοή  

8.--- σ. 4 --- 
Αποφθέγματα – 

Σκέψεις – 
Αποσπάσματα Σοφίας 

Η αύξηση της συζυγικής αγάπης Διδακτικό  --- 

9.--- σ. 4 --- 
Αποφθέγματα – 

Σκέψεις – 
Αποσπάσματα Σοφίας 

Προϋπόθεση σωστής αγωγής Παιδαγωγικό  --- 

10.Τότε και... Τώρα  
σ.5-6 Ε. Α. Κ.  Διάφορα άρθρα  Η ζωή στις γειτονίες των παιδικών χρόνων και στις 

πολυκατοικίες του σήμερα 

Κοινωνικού 
Προβληματισμού 

  
1σκ 3σπίτια με στέγες από 

κεραμίδια ενωμένα 

Αναφορά στους Χαιρετισμούς, τις 
νηστείες, τα Συναξάρια των αγίων, τις 
γιορτές, τις αρτοκλασίες, την τιμή των 
αγίων, τις επισκέψεις των ιερέων στα 

σπίτια των εορταζόντων  

11. Χρυσόστομος 
Σμύρνης  
σ. 7-11 

Κ. Δ. Σπήλιου Μορφές  Η ζωή και το έργο του Χρυσοστόμου Σμύρνης 

Ιστορικό – Βιογραφία  
 

1φ μεγάλη του Ιεράρχη με 
την πατριαρχική ράβδο και 

το εγκόλπιο  

«νέος οίνος δεν εναποτίθεται εις 
παλαιούς ασκούς» 

*«κατά τον Απ. Παύλον το κομάν τον 
άνδρα ισχρότερον ή το μη κομάν τη 

γυναίκα» 
*«οι σπείροντες εν δάκρυσιν εν 

αγαλλιάσει θεριούσι» 
*«Πιστός άχρι θανάτου» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

12.Χρυσό Νόμισμα 
σ.12-13 

Χάρης Βάρδα 
(μετάφραση) 

Του Φρ. Κοππέ 

Λογοτεχνία – 
Χριστουγεν-νιάτικο 

Διήγημα 

Η ιστορία ενός δεινού και απελπισμένου 
χαρτοπαίχτη, που άλλαξε τη ζωή του και αφιερώθηκε 

στην προσφορά και την ελεημοσύνη, χάρη σ’ ένα 
όνειρο που είδε και τον συντάραξε 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
 

1σκ με μάρκες καζίνου 

Αγιογραφικές αναφορές: ελεημοσύνη, 
μετάνοια, προσφορά. 

 
*«Δόξα τω Θεώ...» 

13.Δια Την Ορθήν 
Διαπαιδαγώγησιν της 

νεότητος  
Α΄Η Πρόνοια Επί Του 
Ζητήματος Των Δύο 

Φύλων  
σ.14-15 

--- Σελίδες Χριστιανικής 
Προνοίας  

Οι αιτίες, οι λόγοι «... που καθιστούν το πρόβλημα 
της γενετησίου διαφωτίσεως των παιδιών δύσκολον.» 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό – 

Παιδαγωγικό  

«... ένας μεγάλος Πατήρ της Εκκλησίας, 
ο άγιος Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, λέγει, ότι 

«δεν είναι καθόλου εντροπή να μιλάμε 
για πράγματα, τα οποία ο Θεός 

εδημιούργησε» 

14.ΘΕΟΦΙΛΟΣ σ.16-17 Σάσα Ε. Μόσχου Μορφές Σύντομη βιογραφία, χαρακτηριστικά της 
τεχνοτροπίας του και κριτικές νεοτέρων  

Ενημερωτικό – 
Καλλιτεχνικό 

 
2φ με έργα του Θεόφιλου 

--- 

15.Μια Παιδική Κλινική 
στο Κάσσελ  

σ.18 
Κική Σώχου  Κοινωνική Πρόνοια 

Η ίδρυση και η λει-τουργία της παιδι-κής κλινικής 
χάρη στην ευαισθησία, το ενδιαφέρον και την 

προσφορά κάποιων πιστών 

Κοινωνική Πρόνοια – 
Ενημερωτικό  

 
1φ εξωτερική άποψη του 

κτιρίου της κλινικής 

Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη στο Θεό 
και προσφορά στο συνάνθρωπο 

16.Έξη ημέρες Διακοπές 
 σ.19-22 

Α. Ευθυμίου 
 

της Στέλλας Μόρτον 
Λογοτεχνία – Διήγημα  Οι δυσκολίες της ζωής μια μητέρας και συζύγου 

επιστήμονος 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια γυναίκα σκεπτική 
--- 

17.Ανακοίνωσις  
σ.22 

Σύλλογος «Ελληνικόν 
Φως»  

Πρόνοια 
Κοινωνική Πρόνοια Συλλογή «δεμάτων αγάπης» για να αποσταλούν σε 

χωριά της Ελληνικής επικράτειας 
Ενημερωτικό – Κοινωνική 

Πρόνοια Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Μικρά - Μικρά 
Θέματα 

σ.23 
Η.Σ. 

Διάφορα άρθρα – 
(Γυναικεία) Θέματα 

Γάμου 

Η στάση της γυναίκας απέναντι στο επάγγελμα του 
συζύγου της και πόσο αυτό επηρεάζει το γάμο  

Κοινωνικό – Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό  

 
1σκ μία γυναίκα συναντά 

τρεις φίλες της 

Αγιογραφική θεμελίωση: η γυναίκα 
βοηθός του άντρα και όχι επικριτής του, 
ούτε εκμεταλλευτής του, προκειμένου να 

ικανοποιήσει τη ματαιοδοξία της 

19.Μια Ημέρα Γεννιέται  
σ.24-25 

Hal Borland  
Μετάφραση: Μαρίας 

Ζαχαριάδου 
Διάφορα άρθρα   Ο άνθρωπος μπρος στην ανατολή μιας καινούργιας 

μέρας 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Φιλοσοφικού 
στοχασμού - Σκέψεις 

*«... θα απευθύναμε προσευχές 
ευχαριστίας στον Θεό» 

20.Το Χαμόγελο  
σ.25 -  

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις – 

Αποσπάσματα Σοφίας 
Πόσα προσφέρει στη ζωή των άλλων ένα χαμόγελο Διδακτικό  --- 

21.Ο Ζωντανός Θάνατος  
σ.26-27 Ελένη Αναστασιάδου Διάφορα άρθρα   

Η πνευματική νέκρωση του ανθρώπου. Τα 
χαρακτηριστικά του πνευματικά νεκρού ανθρώπου. 

Και πώς καταστρέφονται οι νέες γενιές που 
εμποτίζονται σιγά-σιγά από τον ωχαδερφισμό, την 
αδιαφορία, την απελπισία, την άμετρη αισιοδοξία 

Πνευματικής οικοδομής  – 
Κοινωνικού 

προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

*«έχει ο Θεός αύριο» 

22.«Ξαφνικά»  
σ.27 Αθαν. Τσιάμας  Ποίηση  Οι απροσδόκητες χαρές στη ζωή του ανθρώπου Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: θυμίζει τη 
Βιβλική εικόνα που ο Χριστός κρούει 
την πόρτα της καρδιάς του πιστού και 

περι-μένει να του ανοίξουν  
23.Το Σκεφθήκατε Ποτέ Σ.Α.Μ. Διάφορα άρθρα Η φλυαρία Κοινωνικό – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση: Καταδίκη της 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Εσείς;  
σ.28 

φλυαρίας 

24.Σοφές Σκέψεις σ.28 --- 
Αποφθέγματα – 

Σκέψεις – 
Αποσπάσματα Σοφίας 

Κοινωνική άνοδος και ηθική καθαρότητα 
Πνευματικού και 

κοινωνικού 
προβληματισμού  

--- 

25.Σοφές Σκέψεις σ.28 --- 
Αποφθέγματα – 

Σκέψεις – 
Αποσπάσματα Σοφίας 

Κοινωνικές συναναστροφές και εγωκεντρισμός 
Πνευματικού και 

κοινωνικού 
προβληματισμού  

--- 

26.Σοφές Σκέψεις σ.28 --- 
Αποφθέγματα – 

Σκέψεις – 
Αποσπάσματα Σοφίας 

Κοινωνικές συναναστροφές και εγωκεντρισμός 
Πνευματικού και 

κοινωνικού 
προβληματισμού  

--- 

27.Σοφές Σκέψεις σ.28 --- 
Αποφθέγματα – 

Σκέψεις – 
Αποσπάσματα Σοφίας 

Κοινωνικές συναναστροφές και εγωκεντρισμός 
Πνευματικού και 

κοινωνικού 
προβληματισμού  

--- 

28.Για Μια Ανακαίνισι 
της Αγωγής και της 
Μορφώσεως σ.29 

Νίκη Γραμματικού  

Από Τις Σελίδες του 
Ημερολογίου μας – 
Ελληνικόν Κέντρον 

Αγωγής 

-Οι ομιλίες του Αλ. Τσιριντάνη: «Η νεολαία ως 
πρόβλημα» 

 
-Το θέμα της νέας σειρά του Φροντιστηρίου 
Μητέρων: «Η σεξουαλική σφαίρα και ο νέος 

άνθρωπος» 
 

-Παιδαγωγική συγκέντρωση γονέων των μαθητών του 
εκπαιδευτηρίου «Αι Αθήναι» με θέμα: «Οι όροι της 

μορφώσεως των σημερινών παιδιών» 

Ενημερωτικό  --- 

29.Από την 
Καλλιτεχνική μας 
Κίνηση σ.30-31 

Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική Κίνηση Εκθέσεις ζωγραφικής και μουσικά νέα 

Ενημερωτικό  
 

2φ Κώστας Φάσσος: Από τα 
Καλάβρυτα – Μπάμπης 
Τσιμιγκάτος: Περτούλι, 

Πίνδος 

--- 

30.Έργα που Παίζονται  
σ.32 Α.Δ. Έργα που Παίζονται Σύντομη παρουσίαση των υποθέσεων 6 ταινιών με 

σχόλια και κριτική 
Ενημερωτικό – Κοινωνικό – 
Κριτική κινηματογράφου --- 
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2ο (126) Τεύχος – Φεβρουάριος 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Τα Πυρομαχικά 

σ.33 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Ο πνευματικός αγώνας και η βοήθεια που 
προσφέρει ο ΚτΕ Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Ο Ρόλος των 
Μικρών Κρατών  

σ.33 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Ομιλία του Αλ. Τσιριντάνη για το ρόλο των 
μικρών κρατών στο σύγχρονο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι 
Διδακτικό – Κοινωνικό   --- 

3.Η Ελλάδα Έξω 
Από Τα Σύνορα  

σ.33  
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 

Τα τραγούδια και τα επιτεύγματα της 
επιστήμης, της τέχνης και του πολιτισμού με 

τα οποία η Ελλάδα γίνεται γνωστή στο 
εξωτερικό  

Κοινωνικό – Πολιτιστικό  «Δόξα τω Θεώ..» 

4.Από τις μικρές 
Ειδήσεις των 

Εφημερίδων σ.33-
34 

Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Δύο ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ, 
που υπογραμμίζουν την ανάγκη περισσότερης 

κοινωνικής μέριμνας για τους νέους 
Κοινωνικό – Διδακτικό  --- 

5.Ένας Άξιος 
Αρχηγός  

σ.34 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός - Απόψεις 
Η αυτοθυσία που επέδειξε ένας νεαρός άντρας 

σ’ ένα ατύχημα με τελεφερίκ στη Γαλλία Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση:  

θυσία για τον συνάνθρωπο-
αδελφό 

6.Μόνον να 
Μπορής να το 

Ειπής  
σ.34 

Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Σχόλιο σε άρθρο αμερικανικού περιοδικού, 
για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών Παιδαγωγικό – Διδακτικό  --- 

7.Το Χριστιανικό 
Θέατρο  
σ.34 

Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 
Μηνός - Απόψεις 

Η έναρξη των παραστάσεων του Χριστιανικού 
Θεάτρου και ευχαριστίες στους υποστηρικτές 

του 
Κοινωνικό – Ενημερωτικό  --- 

8.Inter Alia σ.35-
37 

Αγλ. Μπίμπη 
Παπασπυρο-πούλου 

Διάφορα άρθρα – 
Γυναικεία θέματα  

Οι καρποί και τα οφέλη της αυτοσυγκέντρω-
σης, της περισυλλογής, του στοχασμού, της 

υγιούς μόνωσης 

Προβληματισμού και πνευματικής οικοδομής 
 

1σκ μία γυναίκα σκεφτική μπροστά σ’ ένα τραπέζι με 
βιβλία 

Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Το Ποτάμι σ.37 Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  Οι σχέσεις των ανθρώπων μέσα στο ποτάμι της 

ζωής και του χρόνου Αλληγορικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

10. Από τις Σελίδες 
του Ημερολογίου 

μας  
σ.38 

Νίκη Γραμματικού 

Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής – Για μια 
Ανακαίνισι της 
Αγωγής και της 

Μορφώσεως 

-Η συγκέντρωσι των συνεργατών και φίλων του 
«Ελληνικού Φωτός» με θέμα την επισκόπησι 

της μέχρι τούδε πορείας του έργου του 
Συλλόγου 

 
-Η δημοσίευση των 3 ομιλιών του Α. 

Τσιριντάνη στις «Εικόνες» 
 

-Προβληματισμοί από το φροντιστήριον των 
Μητέρων για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 

των παιδιών 

Πνευματικής οικοδομής – Ενημερωτικό  
 (συμπεράσματα) Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Άραγε ξέρεις ν’ 
αγαπάς;  
σ.39-42 

Κατερίνα Περίδη 
(Διασκευή) 

Διάφορα άρθρα – 
Γυναικεία θέματα – 

Θέματα γάμου 
Κρίση γάμου 

Διδακτικό  
 

1φ ενός ζευγαριού που διαφωνεί  

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
ιερότητα του γάμου (και ο 

αγώνας για τη σωστή 
λειτουργία του) 

12.Οι έλεγχοι 
Στους Δρόμους Της Σ.Α.Μ. Διάφορα Η ρίψη ευθυνών στους καθηγητές και όχι στα 

παιδιά τους, για τους χαμηλούς τους 
Διδακτικό – Παιδαγωγικό - Κοινωνικού και  

πνευματικού προβληματισμού 
Ένας αυτόκλητος ιερέας, 

βάζει τα πράγματα στη σωστή 
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Αθήνας  

σ.43 
βαθμούς, εκ μέρους των γονιών τους βάση και θέτει τον 

προβληματισμό  
13.Έφυγε για 

Πάντα ο 
Πολυταξιδεμένος 

σ.44 

Κ. Δ. Σπήλιου Μορφές  Η ζωή και το έργο του άγγλου θεατρικού 
συγγραφέα Σώμερσετ Μωμ Βιογραφία – Ενημερωτικό  --- 

14.Η Πρώτη 
Συνάντηση σ.45-46 

Α. Κωστάκου - 
Αρβανίτου Κοινωνική Πρόνοια 

Οι αγωνίες και οι προβληματισμοί μιας 
κοινωνικής λειτουργού κατά τη επιτέλεση της 

κοινωνικής έρευνας 

Ενημερωτικό – Κοινωνικής Πρόνοιας – Διδακτικό  
 

1φ ενός μικρού αγοριού που κρύβεται σε μια γωνία, 
με ύφος μάγκα και τα χέρια στις τσέπες 

 

15. «Οι Σύντροφοι» 
σ.46 Έριχ Μαρία Ρεμάρκ Αποσπάσματα 

βιβλίων 
Σχόλιο για το σύγχρονο τρόπο ζωής, όπου 
χάρη στην ποσότητα θυσιάζεται η ποιότητα Κοινωνικού και Πνευματικού προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση: 
εμμέσως πλην σαφώς οδηγεί 

σε ύμνο της ολιγάρκειας 
16.Μικρά-Μικρά 

Θέματα  
σ.47 

Η. Σ.  Διάφορα άρθρα 
Η ευλογία του να έχει κανείς οικογένεια και η 

αχαριστία του να τα θεωρεί όλα αυτά 
δεδομένα και να μην τα εκτιμά 

Διδακτικό – Κοινωνικό  
 

1σκ: 3 φίλες συναντούν μια αγαπητή φίλη  
(Αγιογραφική θεμελίωση) 

17.Τι Να Μη Λέτε 
Στα Παιδιά Για Το 

Θεό  
σ.48-49 

Μαρία Ζαχαριάδου 
(Μετάφραση) 

 
Άρθρο που αναφέρεται 

στην Αμερικανική 
κοινωνία 

 
Παιδαγωγικά – 
Γύρω στο Παιδί   

Οι απορίες των μικρών παιδιών γύρω από τα 
θέματα της πίστης και τι πρέπει να 

αποφύγουν οι γονείς στις απαντήσεις τους 

Παιδαγωγικό – Θεολογικό  
 

1φ ένα παιδί προβληματισμένο και στενοχωρημένο, 
έχει παραμελήσει τα παιχνίδια του και ακουμπά το 

κεφάλι του σε μια άδεια καρέκλα. 

Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Δια Την Ορθήν 
Διαπαιδαγώγησιν 

Της Νεότητος  
Β’ Πώς Πρέπει Να 

Γίνεται Η 
Διαφώτισις σ.50-52 

Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ  
Σελίδες 

Χριστιανικής 
Προνοίας 

Οι τρόποι σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης των 
παιδιών και των νέων Επιμορφωτικό – Παιδαγωγικό – Διδακτικό  

*«Τον Συνάναρχον Λόγον» 
 

*«Εγώ είπα, Θεοί εστε και Υιοί 
του Υψίστου πάντες˙ υμείς δε 

ως σάρκες θνήσκετε» 

19.Σπορά Μυστική  
σ.52 

Ζακελίνα Ρ. 
Σαραντίδου 

Ποίηση  
(από τα τραγούδια 

του γυιου μας) 

Η αθόρυβη και καθημερινή ενστάλαξη στην 
ψυχή του παιδιού, της αγάπης για το Χριστό 

και την πατρίδα 
Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

19.«Τα Χέρια» 
σ.53-54 

Nikolas Arjac μτφ: Τ. 
Αθανασιάδου  

Λογοτεχνία – 
Νουβέλα 

«... αποκαλύπτει ένα πραγματικό κομμάτι 
μέσα από το παραπέτασμα, όπου η Θρησκεία 
αγωνίζεται να στηρίξη τον λαό, όπου μάρτυρες 

ιερείς προσφέρονται στον βωμό της...» 

Ιστορικό  
 

«...Η νουβέλλα δημοσιεύθηκε τελευταία στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής με την υπογραφή Nikolas 

Arjac. Πρόκειται για ψευδώνυμο και παραδέχονται 
γενικά ότι κάλυπτε τον Ρώσο συγγραφέα J. Daniel που 
μαζί με τον Siniavski βρίσκονται φυλακισμένοι στην 
Σοβιετική Ένωση γιατί δημοσίευσαν με ψευδώνυμο 

νουβέλλες τους στο εξωτερικό. Τα χέρια 
μεταφράστηκαν στα γαλλικά-από τα ρωσικά-από τον 
Jacques Michel και δημοσιεύθηκαν στην φιλολογική 
εφημερίδα Le Figaro Litteraire της 25ης Νοεμβρίου 

1965, απ’ όπου μετέφρασα την νουβέλλα...» 

--- 

20.Το Κορίτσι Από 
Το Μόρχοφ Α΄ 

σ.55-60 

Σέλμας Λαγκέρλεφ 
Απόδοσις Γεωργίου Λ. 

Τσέλικα 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα σε 

συνέχειες  

Η εντιμότητα και η θυσία μιας φτωχής 
χωριατοπούλας, που δεν δέχτηκε να πάρει 

διατροφή από τον πλούσιο πατέρα του 
παιδιού της, για να μην τον στιγματίσει και 

Ηθοπλαστικό – Διδακτικό  
 

1σκ μιας κοπέλας με τσεμπέρι εργασίας και φαρδιά 
ρούχα, αλλά πολύ όμορφη 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
έννοια του καθήκοντος, της 

δικαιοσύνης και της 
ανεξικακίας 



409 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
καταστρέψει το μέλλον του! 

21.Ο Κλωντέλ και η 
έννοια της 

Χριστιανικής 
θυσίας  
σ.61-62 

Γεωργ. Ν. Καντιάνης Από Το Θέατρο 

Κριτική του θεατρικού έργου του Κλωντέλ, 
που ανεβάστηκε από το Χριστιανικό Θέατρο, 
με θέμα την εκμετάλλευση μέχρις εσχάτων 

της καλοσύνης της μεγάλης αδελφής από τη 
μικρότερη και την παθητική στάση της 
πρώτης, στα δεινά που υφίσταται, με τη 

σκέψη πως έτσι επιτελεί το χριστιανικό της 
καθήκον και εκφράζει τη γνήσια χριστιανική 

πίστη και ήθος 

Θεατρική κριτική – Ενημερωτικό – Διδακτικό  
 

1φ: σκηνή από το έργο 

*«ως εν ουρανώ και επί της 
γης» 

 
*«..το πνεύμα του 

Χριστιανισμού, δεν είναι 
αρνητικό και παθητικό, αλλά 
μαχητικό και θετικό, όπως 
παρουσιάζεται με μοναδική 
ενάργεια στα εννέα σκληρά 

ουαί του Κυρίου στους 
Φαρισαίους» 

22.Από την 
Καλλιτεχνική 

Κίνηση  
σ.62-63 

Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική 
Κίνηση Εκθέσεις ζωγραφικής 

Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό  
3φ: έργα των καλλιτε-χνών που παρουσιάζο-νται στο 

άρθρο 
 

23.Έργα Που 
Παίζονται σ.64 Α.Δ. Έργα Που 

Παίζονται 
Παρουσίαση και κριτική τριών 

κινηματογραφικών έργων.  Ενημερωτικό – Καλλιτεχνικό – Διδακτικό  

*Προς Κορινθίους Α’ επιστολή 
ιγ΄ 12: «Βλέπομεν γαρ άρτι δι’ 
εσόπτρου, τότε δε πρόσωπον 

προς πρόσωπον» 
 

*«Ο Θεός είναι αγάπη!» 
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3ο (127) Τεύχος – ΜΆΡΤΙΟΣ 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ο Ηρωισμός Της 
Καθημερινής Ζωής  

σ.65 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  

Οι διαφορετικές μορφές με τις οποίες 
εμφανίζονται η αγάπη για την ελευθερία, το 
θάρρος, η θυσία, ο ηρωισμός στην εποχή 

μας 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση (ο σταυρός του 
κάθε πιστού) 

2.Υπόθεσις Με Πολλές 
Πλευρές  

σ.65 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  

Η συνεργασία γονέων και σχολείου για τη 
σωστή διαπαιδαγώγηση των παιδιών και την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων τους 
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό    

3.Η Συμπόνια Που 
Μένει Μόνον Συμπόνια 

σ.65-66 
Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  

Αναφορά στους πρόσφατους σεισμούς στην 
Ευρυτανία και η στάση συμπόνιας που 

μένει μόνο στα λόγια 

Κοινωνικής Πρόνοιας – 
Κριτική  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.«Δεν Με Κάνει 
Ευτυχισμένη» σ.66 

Μ.Β.Κ. 
 

(από «το τελευταίο πολύκροτο 
βιβλίο του γνωστού αμερικανού 
κληρικού Dr. Norman Vineent 

Peale») 

Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – Απόψεις  

Η ευτυχία στο γάμο, προϊόν αγώνα και 
προσωπικής ωρίμανσης των συζύγων 

Διδακτικό – 
Εποικοδομητικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

5.Ο Πόλεμος Στο 
Παιχνίδι σ.66 Μ.Β.Κ. Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  Τα πολεμικά παιχνίδια των παιδιών Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Η Οικογένεια και η 
Χριστιανική Αγωγή  

σ.67-69 
Η ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΑ 

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας 

Η πνευματική ανάπτυξη της παιδικής και 
νεανικής ηλικίας 

Παιδαγωγικό – Κοινωνικής 
Πρόνοιας – Πνευματικής 

κατάρτισης και οικοδομής 

*«Πας οίκος κατασκευάζεται υπό τινος˙ ο δε 
τα πάντα κατασκεύασας Θεός» 

7.Φλόγα Ελλάδος  
σ.69 Φαίδων Γρ. Μαηδώνης Ποίηση  Οι ρίζες μας Πατριωτικό – Διδακτικό  --- 

8.Η Ψυχοσωματική 
Ενότης Μέσα Στο Γάμο  

σ.70-72 

Κατερίνα Πετρίδη (άρθρο του 
Dr Walter R. Stokes από το 

περιοδικό Documenta Geigy. 
Mariage etmedecin) 

Ψυχολογία – 
Θέματα Γάμου 

Οι δυσκολίες της ψυχοσωματικής ενότητας 
των συζύγων. 

  
(Ποιες οι αιτίες και τι μπορεί να κάνη ο 

γιατρός για να τις προσδιορίση και να τις 
υπερνικήση και πώς μπορούμε να τον 

χρησιμοποιήσουμε κι εμείς) 

Επιμορφωτικό – Ψυχιατρικό  
 

3σκ με ζευγάρια  
---  

9.Το Τραίνο σ.73 Χάρις Βάρδα Διάφορα άρθρα Η πορεία της ζωής και τα πρόσωπα που 
συναντάμε 

Αλληγορία 
1φ: τραίνα στους συρμούς --- 

10.Στο Βωμό Της 
Πατρίδος σ.74-75 

Κ. Δ. Σπήλιου (αφιερώνεται στη 
μνήμη του Ευαγγ. Γ. 

Πρωτοπαππά που έπεσε στην 
Κολοκυθιά Λιδωρικίου στις 

13/4/1949) 

Επετειακά  Η θυσία ενός νέου για την πατρίδα Διδακτικό – Επετειακό – 
Ιστορικό  --- 

11.Η Τηλεόρασις 
Έρχεται  
σ.76-77 

Αμαλία Κ. Γερακανάκη Καινούργια 
Προβλήματα  

Παρουσίαση ερευνών στην Αμερική και την 
Ευρώπη για τις επιδράσεις της τηλεόρασης 

στα παιδιά και τους νέους και 
προβληματισμός για την κατεύθυνση που 

θα πάρει η ελληνική T.V. 

Ενημερωτικό – Κοινωνικό  
 

1φ ένα νεαρό ζευγάρι μ’ ένα 
μικρό παιδάκι στη μέση, 

παρακολουθούνε τηλεόραση 

--- 

12.Από Την Αυλή Των 
Θαυμάτων σ.78 Ανδρούλα Μ. Πετρίδου Κοινωνική Πρόνοια 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μια 
άγαμη μητέρα, μεγαλώνοντας το παιδί της 
και η στάση της «χριστιανικής» κοινωνίας - 

προβληματισμός 

Κοινωνική Πρόνοια – 
Διδακτικό  

*«... μην είσαι τόσο βιαστική όταν πρό-
κειται να λιθοβολή-σης κάποιον... έλα στη 

θέσι της...» 
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*«... παιδιά στο τραπέζι δεν κάθο-νται έτσι... 

ύστερα δεν λένε πως δεν τους αρέσει το 
φαγητό γιατί το στέλνει ο Θεός... ύστερα 

κάνουν και προσευχή... Θεέ μου ευλόγησον 
την τράπεζα...» 

13.Το Πάρτυ σ.79 Μ. Φ. Σ. Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή τις ετοιμασίες για ένα παιδικό 
πάρτυ αποφοίτησης, προβληματισμός 

σχετικά με πόσο εύκολα το καθήκον γίνεται 
μέριμνα και χάνουμε την ηρεμία μας και 

την ισορροπία μας 

Διδακτικό – Πν. οικοδομής  
2σκ: παιδάκια που 

διασκεδάζουν χορεύοντας 
και τρώγοντας,  φορώντας 

αποκριάτικες στολές 

--- 

14.Και Καλώς Γ’ Έχει 
Και Σεμνώς Ο Έπαινος 
(Πλάτων, Συμπ. 199α) 

σ.80-81 

Αγλαΐα Μπίμπη – Παπασπυρο-
πούλου  

Διάφορα άρθρα – 
Από την 

πνευματική μας 
κληρονομιά 

Η χριστιανική θεώρηση του χρόνου, του 
προσώπου και της ιστορίας που αυτό 

διαγράφει, με αφορμή τον εορτασμό της 
25ης Μαρτίου 

Θεολογικό – Επετειακό   «Και Καλώς Γ’ Έχει Και Σεμνώς Ο Έπαινος» 
(Πλάτων, Συμπ. 199α, ρήση του Σωκράτη)  

15.Το Κορίτσι Από Το 
Μόρχοφ Β΄  

σ.82-87 

Σέλμα Λάγκερλεφ (απόδοσις: 
Γεωργ. Λ. Τσέλικα) 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα σε 

συνέχειες  

Ο ανομολόγητος έρωτας του Γκούντμουντ 
για τη Χέλγκα, η αποπομπή της από το 

σπίτι εν όψει του γάμου του, το μπλέξιμό 
του σε καυγά και διάπραξη φόνου, τα ηθικά 

διλλήματα του 

Διδακτικό  
1σκ: μια κοπέλα με 

τσεμπέρι εργασίας και 
φαρδιά ρούχα, αλλά πολύ 

όμορφη 

Αγιογραφική θεμελίωση:  
*ο πατέρας που παρακολουθεί άγρυπνα το 
γιο του, περιμένει υπομονετικά τη μετάνοια 
του, τον δέχεται και τον στηρίζει/η αγάπη 
όλων είναι που τσακίζει τη σκληρότητα του 

νέου και ομολογεί το έγκλημά του 
16.Ταξιδεύο-ντας 

(μερικές διαπιστώσεις 
από το Λονδίνο) 

σ.88-89 

Εύφης Καρδαρά  Ταξιδεύοντας  Ταξίδι στο Λονδίνο και διαπιστώσεις για την 
αύξηση της θρησκευτικότητας εκεί 

Επιμορφωτικό – 
(Ηθοπλαστικό) 

2φ: χαρακτηριστικά 
αξιοθέατα του Λονδίνου 

--- 

17.Προβλήματα Της 
Τρίτης Ηλικίας  

σ.90-91 
Μετάφρασις: Ε. Ι. Κοτζιά  Επιστημονικά – 

Ιατρικά  

Τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας και 
τρόποι αντιμετωπίσεως τους. απευθύνεται 

από ηλικιωμένους σε ηλικιωμένους  

Κοιν. Πρόνοια-Ιατρικό:  
1φ: ηλικιωμένη 

χαμογελαστή σε πολυθρόνα 
--- 

18.Μικρά-Μικρά 
Θέματα σ.92 Η. Σ. 

Μικρά-Μικρά 
Θέματα – Διάφορα 

άρθρα   

Προβληματισμός για τη στάση των φίλων 
απέναντι στο διαζύγιο κοινής φίλης 

Κοινωνικό – Διδακτικό – 
Πνευμ. προβληματισμού 

*«κλαίειν μετά κλαιόντων» 
*«... και όταν του ήλθε μια χαρά, χάρηκα-
αν είχα βέβαια την ικανότητα να χαρώ μαζί 

του!» 
19.Μητέρες Της Κύπρου  

σ.93-94 Ρούλα Παπαδημητρίου  Διάφορα άρθρα  Η θυσία των παλικαριών της ΕΟΚΑ και το 
αντρειωμένο φρόνημα των μητέρων τους 

Πατριωτικό – Ιστορικό – 
Διδακτικό   --- 

20.--- σ.94 

Γραμμένο από τον  
Τάκη Καπράλο,  

που έπεσε ηρωικά στον εθνικό 
αγώνα της ελληνικής νεολαίας, 

τον καιρό της Κατοχής 

Αποσπάσματα  Το όραμα και η επιθυμία ενός νέου της 
κατοχής, για την ελευθερία Πατριωτικό  --- 

21.Από Την 
Καλλιτεχνική Κίνηση  

σ.95-96  
Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνική 

Κίνηση – Εικαστικά 
Εκθέσεις ζωγραφικής με σύντομο 

βιογραφικό των καλλιτεχνών:  

Καλλιτεχνικό – 
Ενημερωτικό  

1φ έργο της Αγλ. Παπά: 
«Λουλούδια» 

--- 

22.Έργα Που Παίζονται 
σ.96 Α. Δ.  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – Έργα Που 

Παίζονται 

Κριτική των κινηματογραφικών παραγωγών, 
γενικότερα στην Ελλάδα Κριτική κινηματογράφου *... παραβολής του ασώτου 

*«ουκ εν τω πολλώ το ευ» 
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4ο (46) Τεύχος – Απρίλιος 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Για τη χαρά σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η χαρά που ευαγγελίζεται ο Χριστός και η 
Ανάσταση Του και η έλλειψη της από τη 

σύγχρονη ζωή  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής 
Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Μικρές Ινδίες  
σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η προσωπική ευθύνη και η προσωπική 

αντίδραση απέναντι στην πείνα  
Πνευματικού και κοινωνικού 

προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση: η 

προσωπική δράση και η ελεημοσύνη 
3.Σεξοταινίες και 

σεξοεικόνες σ.97-98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Προβληματισμός με αφορμή διαφημιστική 
αφίσα κινηματογραφικής ταινίας σεξ 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

4.Μία ακόμη 
απάντησις σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Συζήτηση που οργάνωσε ο Σύνδεσμος για τα 
δικαιώματα της γυναίκας με βασικό ερώτημα 
κατά πόσον έχει η γυναίκα το δικαίωμα και τη 

δυνατότητα, να ασχολείται, εκτός από την 
οικογένεια και με το επάγγελμα ή με κάτι άλλο 

που τη γεμίζει 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Ο μέσος τόπος σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Δύο σημεία του μέσου τόπου που προτείνει η σ. 
της προηγούμενης άποψης 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6.Δάσκαλοι σε φτωχά 
παιδιά σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή τα γράμματα στο περιοδικό 
δασκάλων της επαρχίας, αναφορά και 

προβληματισμός για τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν και τις λύσεις που δίνονται και 

κυρίως θαυμασμός γι’ αυτούς τους νέους 
δασκάλους και το ηρωικό έργο που επιτελούν  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

7.Η διαλεκτική της 
αυτοθυσίας σ.99-100 

Αγλαΐα Μπίμπη Παπασπυρο-
πούλου  Διάφορα άρθρα  Ανάλυση της έννοιας της αυτοθυσίας και η 

ιδιαίτερη εφαρμογή της στο γυναικείο φύλο 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού (φεμινιστική 

θεολογία) 
 

1φ: πίνακας ζωγραφικής 
G.B.Castiglione (17ος αιών) 

«Σταύρωση» 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«... στις πιο σημαντικές στιγμές της 
θρησκευτικής μας Ιστορίας υπέροχες 

γυναικείες μορφές μένουν σαν 
σύμβολα αυτοθυσίας και προσφοράς. 
Κάτω από το Σταυρό και μπρος στον 
Τάφο, μέσ’ στις Κατακόμβες και στην 
σκόνι του Κολοσσαίου προσφέρθηκε 

η θυσία της γυναίκας...» 

8 Ο άρτιος άνθρωπος. 
– Δια την ορθήν 

διαπαιδαγώγησιν της 
νεότητος –σ.101-103 

Η Επισκέπτρια  
Σελίδες 

Χριστιανικής 
Προνοίας  

Τα χαρακτηριστικά της άρτιας προσωπικότητας 
και η μέθοδος διαπαιδαγώγησης που οδηγεί στον 
άρτιο άνθρωπο. Η Χριστιανική Αγωγή των νέων. 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Ίνα άρτιος η ο του Θεού άνθρωπος» 
«το άνηθο και το κύμινο» «αγρόν 
ηγόρασα, έχε με παρητημένον» 

9. «... Κάνε όμορφη 
την καλωσύνη...» 

σ.104 
Σ.Α.Μ. Στους δρόμους της 

Αθήνας 

Περιγραφή ενός περι-στατικού μέσα σ’ ένα 
λεωφορείο, όπου μία κυρία φρόντιζε ένα 

κουρασμένο εργαζό-μενο κοριτσάκι κι όταν ο 
εισπράκτορας του ζήτησε να προ-σφέρει τη θέση 

του σ’ έναν ηλικιωμένο, ε-κείνη το υπερασπί-
στηκε λέγοντας του: ‘Το παιδί αυτό βρήκες να 

σηκώσης, χριστια-νέ μου! Δε βλέπεις τι κούρασι 
έχει το φτω-χό! Δουλάκι είναι...’ 

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση (κάνε το 
καλό με καλό τρόπο) 

10.Επί τη 
εκατονταετηρίδι της Η Ερανίστρια  Διάφορα άρθρα – 

Επετειακά  
Η συμπλήρωση 100 χρόνων από την Κρητική 

επανάσταση του 1866. Απόσπασμα από το 
Ιστορικό – Επετειακό – 

Επιμορφωτικό  --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
Κρητικής 

Επαναστάσεως (1866-
1966) σ.105-106 

‘τρίτομον έργον του Κρητός ιατρού και ηρωικού 
εθνικού αγωνιστού Νικ. Α. Τσιριντάνη υπό τον 
τίτλον: Η πολιτική και διπλωματική Ιστορία της 

εν Κρήτη εθν. Επαναστάσεως του 1866-68, έργον 
το οποίον εβραβεύθη υπό της Ακαδημίας 

Αθηνών’ 

 
1σκ: ένα σκαλιστό 

καρυοφύλλι  

11.Θυσία σ.106 Σία Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  
Το Θεανθρώπινο Πάθος και ο Πόνος του 

Σταυρού και ο πόνος της Παναγίας για το Παιδί 
Της 

Θεολογικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Πασχαλινά αρνιά  
σ.107-108 Άννα Ράπτη  

Διάφορα άρθρα – 
Εορταστικά – 

Επετειακά  

Με αφορμή μια εκδρομή στην εξοχή και τη 
φύση, σκέψεις σχετικά με  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
1φ: Pieter Brugel (χαρακτική) 

«Ο καλός ποιμήν οδηγεί το 
πρόβατο» 

«Εγώ είμαι ο ποιμήν ο καλός!» 
«Όποιος πηδήξη απ’ τη μάντρα είναι 

κλέφτης» 
 «Απελθέτω απ’ εμού το ποτήριον 

τούτο...» Ίδρωσες αίμα!...  
«Αγαπάτε αλλήλους» 

 

13.Το Σκαλιστήρι 
σ.108 Φ.Γ. Ποίηση  

Η σημασία του πό-νου στη ζωή του ανθρώπου, 
για την πνευματική του ω-ρίμανση. Εργαλείο στα 

χέρια του Θεού  
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

(διά πολλών θλίψεων...) 

14.Πρωινό σ.109 Χάρις Βάρδα  Διάφορα άρθρα  

Η απόλαυση και η ξεκούραση που προσφέρει η 
φύση αλλά και η ειρήνη του ανθρώπου που ζει 
σε αρμονία μαζί της. Ταυτόχρονα και σκέψεις 
για το εφήμερο της ζωής και του χρόνου που 

κυλάει αδυσώπητα και ασταμάτητα 

Διδακτικό  
 

1σκ: ένα πλαίσιο με διάφορα 
λουλούδια μέσα 

--- 

15.Ματιές από το 
παράθυρό μου  

σ.110 
Μαρία Ζαχαρίου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για την ψυχική απομάκρυνση των 
ανθρώπων των πόλεων και το κενό που αφήνει 

στη ζωή τους  

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση (η αποτυχία 
της εφαρμογής του ‘κλαίει μετά 

κλαιόντων...’) 

16.Κυττώντας τη 
θάλασσα σ.111 Ιω. Μενούνου  Διάφορα άρθρα  Η γαλήνη που προσφέρει η φύση – Η φύση 

κομμάτι και δώρο του Παραδείσου  

Διδακτικό  
1φ: ένα μικρό αγόρι στέκεται 

στην ακτή και κοιτάζει τη 
θάλασσα 

--- 

17.Κι άλλοι έλεγχοι 
σ.112-113 Φ. Γεωργιάδου  

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια – Γύρω 
από το παιδί και 
την οικογένεια  

Παρουσιάζεται η κατάσταση στα σύγχρονα 
γυμνάσια, οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

παιδιά, από τα πιο αδύναμα μέχρι τους πιο 
γερούς μαθητές, οι αντιδράσεις των γονιών και 

ασκείται κριτική στο εκπαιδευτικό σύστημα αλλά 
κυρίως στην τακτική και στη στάση των 

καθηγητών και στη βαθμοθηρία που έχει 
αντικαταστήσει την πραγματική εκπαίδευση  

Κοινωνικού προβληματισμού 
– Παιδαγωγικό  

1φ: τρεις μικρές μαθήτριες 
παρακολουθούν προσεχτικά 
όσα τους αφηγούνται πολύ 

παραστατικά οι συμμαθητές 
τους που τις έχουν 

περικυκλώσει 

Αγιογραφική θεμελίωση (εφαρμογή 
στην παιδαγωγική του ‘η αλήθεια 

ελευθερώσει υμάς’) 

18.Το κορίτσι από το 
Μορχόφ Γ΄ σ.114-118 

Από τη συλλογή «Τα ωραιότερα 
διηγήματα της Selma Langerlof» 

του εκδοτ. οίκου 
“Nymphenburger 

Verlagshandlung” Απόδοσις: 
Γεωργίου Λ. Τσελίκα, Δικηγόρου 

Λογοτεχνία – 
Μυθιστόρημα  

Η ομολογία της ενοχής του, ελευθερώνει τον Γ 
από το κυνήγι του πλούτου κι από ένα γάμο από 

συμφέρον με την Χιλ. Ταυτόχρονα 
συνειδητοποιεί τα πραγματικά του αισθήματα για 

τη Χέλγκα και της ομολογεί τον έρωτα του. 
Τέλος, εξακριβώνεται και η αθωότητα του κι 

εντελώς σίγουρος επιστρέφει στη Χέλ.  

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1σκ: μία νεαρή γυναίκα με 

τσεμπέρι και ρούχα εργασίας 
έχει κλειστά τα μάτια και 

δείχνει να πονά 

Αγιογραφική θεμελίωση: η ομολογία 
της όποιας ενοχής ελευθερώνει και 

γαληνεύει τον άνθρωπο και η αγάπη 
και οι καλές σκέψεις για τους άλλους 

βγάζουν πάντα σε καλό 

19.Μικρά μικρά 
θέματα σ.119 Η.Σ. Μικρά μικρά 

θέματα 
Σκέψεις για την εφηβική ηλικία και τα 

προβλήματα της με αφορμή ένα βιβλίο που 
Παιδαγωγικού και κοινωνικού 

προβληματισμού  
«Και την χαράν υμών ουδείς αίρει αφ’ 

υμών» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
διάβασε τυχαία 1σκ: μια γυναίκα υποδέχεται 

τρεις φίλες της κι όλες είναι 
γελαστές 

20.Είμαι πολύ μόνη 
σ.120 Σία Παπακυριακοπούλου  Διάφορα άρθρα  Η φιλία Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

21. --- σ.120 --- Αποφθέγματα - 
Σκέψεις Ο προσωπικός δρόμος του Θεού και η αγιότητα Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

22. --- σ.120 --- Αποφθέγματα - 
Σκέψεις 

Η έμπρακτη προσφορά συμπάθειας οδηγεί στην 
αγάπη Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

23. --- σ.120 --- Αποφθέγματα - 
Σκέψεις 

Η απαραίτητη ανοχή και σεβασμός στην 
ετερότητα για την ειρήνη  Κοινωνικού προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

24.Μια εξόρμηση 
αγάπης  
σ.121 

Αγγέλα Μαρσέλου 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια – Από την 
εργασία των 

Κύκλων 

Οργάνωση και αποστολή βοήθειας σε ρουχισμό 
και οικιακά σκεύη, σε πληγέντες άστεγους 

σεισμόπληκτους σε χωριά του Καρπενησίου. 
Περιγραφή του ταξιδιού και των δυσκολιών 

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση (το όλο 
εγχείρημά τους βασισμένο στην 

Ευαγγελική προτροπή για 
αλληλεγγύη στους πάσχοντες, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο) 

25.Αυτοί που 
αγωνίζονται σ.121-122 Κ.Δ.Σπήλιου  

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια – Από την 
εργασία των 

Κύκλων 

Η τυχαία γνωριμία και η συνεργασία που άρχισε 
μεταξύ, των κυριών του κύκλου μ’ ένα νέο 

δάσκαλο σε χωριό της Κέρκυρας, που παλεύει 
μόνος του να καλύψει τις πλείστες όσες ανάγκες 

των μαθητών του και των οικογενειών τους 

Κοινωνική πρόνοια  

Αγιογραφική θεμελίωση (το όλο 
εγχείρημά τους βασισμένο στην 

Ευαγγελική προτροπή για 
αλληλεγγύη στους πάσχοντες, καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο) 
26.Στην Τασία 

Θεοφιλάκη σ.122 Β. Έρ. Ποίηση  Η προσφορά της Τ.Θ. και ο θάνατός της  Βιογραφία – Εγκωμιαστικό  
1σκ:αναμμένο λυχνάρι Αγιογραφική θεμελίωση  

27.Κάτι αξιοζήλευτο 
σ.123 Κατερίνα Σταμάτη  

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

«... η προσφορά του Ινστιτούτου Γκαίτε, (στη 
Γερμανία) στο θέμα που αφορά την... ‘Πρόνοια 
για την Νεότητα’ και την ιδιαίτερη απασχόλησί 

της σε πρότυπα σχολεία, σταθμούς, λέσχες, 
ιδρύματα...» 

Κοινωνική πρόνοια  
 

1σκ: ένα κοριτσάκι κι ένα 
αγοράκι πιασμένα χέρι-χέρι 

Αγιογραφική θεμελίωση  

28.Ρόμπερτ Μπερνς 
σ.124-125 Μαρία Ζαχαριάδου  Μορφές  

Σύντομη βιογραφία του Σκωτσέζου ποιητή και 
σταχυολόγημα από τις απόψεις του καθώς και 

απόσπασμα από ένα ποίημά του 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό 
 

1φ: πορτραίτο του ποιητή  

Αγιογραφική θεμελίωση (οι απόψεις 
του που παρατίθενται) 

29.Στην Αθηνά 
Μεσολωρά σ.125 Β. Έρ. Ποίηση  Η προσφορά της αδελφής Α.Μ. στον πόνο και 

στον άρρωστο  
Βιογραφία – Εγκωμιαστικό – 

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση:  
(ο δρόμος για τον Ουρανό περνά μέσα 

από τον πόνο της γης) 
30.Ελένης Κούκκου:  
Η Ορδόδοξος Μονή 

των ευγενών 
Ελληνίδων της 

Βενετίας  
1599-1829  σ126-127 

Μ.Ι.Α. Διαβάζοντας Βιβλιοπαρου-σιάσεις – Βιβλιοκριτικές   Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό 
– Ιστορικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

31.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.127-128 
Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά  
Εκθέσεις ζωγραφικής και κυκλοφορία νέων 

δίσκων από την Columbia 

Ενημερωτικό  
 

2φ: -Γ.Χατζηκωνσταντή: 
Αναμονή 

-Π.Παχατουρίδη: Σαντορίνη  

--- 
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5ο (129) Τεύχος – Μάιος 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Ο καλός καιρός  

σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η αξιοποίηση όλων των ευκαιριών στη ζωή για πνευματική 
ανάταση και ανάπτυξη Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

(εξαγοραζόμενοι τον καιρό...) 

2.Ένα κοινό 
ελάττωμα σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή τη γιορτή της Μητέρας, αναφορά στο κοινό 
ελάττωμα των μητέρων που δεν δέχονται ή πληγώνονται από 

την κριτική των άλλων για τα παιδιά τους, ακόμα κι όταν αυτή 
απλά τη μαντεύουν στο βλέμμα. 

Πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ταπείνωση για να δεχόμαστε 

την κριτική) 

3.Η κριτική είναι 
δύσκολη σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Οι προϋποθέσεις για την αποδοχή της κριτικής αλλά και για 

την έκφρασή της  
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

4.Όπ-Άρτ σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Αρνητική κριτική για τη νέα τάση της τέχνης, όπου όσο καλή 
πρόθεση κι αν έχει κανείς, δεν κατανοεί τα μηνύματα που οι 

καλλιτέχνες της θέλουν να δώσουν  
Κριτική τέχνης  --- 

5.Από όσα γίνονται 
σ.129-130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Τα Συνέδρια στα οποία συμμετείχαν Ελληνικές αποστολές και 

η προβολή της πατρίδος μας στο εξωτερικό   Ενημερωτικό  --- 

6.Γνωριμία με τον 
κόσμο σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Οι κρουαζιέρες που οργανώνουν για παιδαγωγικού σκοπούς, 
φέτος το καλοκαίρι η Γαλλία και η Βρετανία για τους νέους 

τους και οι κατασκηνώσεις του ΠΣΕ 
Ενημερωτικό  --- 

7. --- σ.130 Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η δημιουργική παρουσία του ανθρώπου στη γη και η ευθύνη Διδακτικό  --- 

8. --- σ.130 Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η γνώση του εαυτού μας μέσα από την πάλη με τους 
πειρασμούς Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

9. --- σ.130 Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο κοινός αγώνας συνδέει τους ανθρώπους Διδακτικό  --- 

10. --- σ.130 R. Guardni Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Το υψηλό των ιδανικών και η παραποίησή τους 

Πνευματικού 
προβληματισμού – 

Διδακτικό  
--- 

11.Μικρό 
intermezzo σ.131-

132 

Αγλαΐα Μπίμπη 
Παπασπυροπούλου  Διάφορα άρθρα  Το πανηγύρι της φύσης την Άνοιξη και τα αισθήματα που 

ξυπνά στον άνθρωπο, τον μικρό και τον μεγάλο  

Διδακτικό – Πνευματική 
οικοδομής 

 
1φ: τα κλαδιά μιας 

ανθισμένης αμυγδαλιάς 

Αγιογραφική – Πατερική  
θεμελίωση (η γνώση του Θεού 

μέσα από τη (γνώση/ γνωριμία) 
με τη φύση. Η γνώση της 

φύσης των όντων οδηγεί στη 
γνώση του Θεού) 

12.Το Δεύτερον 
Διεθνές 

Κρητολογικόν 
Συνέδριον σ.133 

Ελένη Ε. Κούκκου  Διάφορα άρθρα  Το Κρητολογικό Συνέδριο στην Κρήτη. Οι Σύνεδροι, οι 
εισηγήσεις, η οργάνωση και οι εντυπώσεις που άφησε σε όλους Ενημερωτικό  --- 

13.Όταν το παιδί 
μας είναι 16 

χρονών σ.134-135 
Μάννα Κατερίνα Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Η εκδήλωση της μητρική, της γονικής αγάπης στους εφήβους. 
Οι ιδιαιτερότητες αυτής της ηλικίας και οι κίνδυνοι που 

ελλοχεύουν στη σχέση μητέρας-εφήβου 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: 3έφηβοι σκεπτικοί, με 
βιβλία στα γόνατα, σε 
πρώτο πλάνο και πίσω 

πολλά παιδιά της ηλικίας 
τους 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
πραγματική αγάπη 

14.Εάν ο Χριστός 
ξαναγύριζε... σ.136 

«...μια σειρά άρθρων που 
εδημοσιεύθησαν στο Daily 

Sketch του Λονδίνου και που 
έφερε ως επικεφαλίδα ‘Ένα θέμα 

Διάφορα άρθρα  

«Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού υπήρξε πάντα θέμα ζωηρού 
ενδιαφέροντος... εκτίθενται αποσπάσματα αυτής της σειράς 
εκφράζοντας τη γνώμη μιας μερίδος ανθρώπων, με απώτερο 

σκοπό την έξαψιν του ενδιαφέροντος διά την Δευτέραν 

Έρευνα - Πνευματικού 
προβληματισμού  

«ελάτε σε μένα όλοι εσείς που 
εργάζεσθε και μοχθείτε και θα 
σας ξεκουράσω» «Δεν μπορώ να 
βοηθήσω ανθρώπους που δεν 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σοβαρώτερον του πολέμου’...» Παρουσίαν και την προτροπή διά μίαν έρευναν των Γραφών...» με έχουν ανάγκη» 

«εν τούτοις πρέπει να είσθε 
έτοιμοι: ο Υιός του Ανθρώπου 
θα έλθη σε μια στιγμή που δεν 

θα την ξεύρετε» 

15.Η μάννα σ.137-
140 Μαρία Κουμαριανού Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Η αποστολή της μητέρας και ιδιαίτερα η αποστολή και η 
επιρροή της χριστιανής γυναίκας στα παιδιά της. Στο α΄ μέρος 

γίνεται σύντομη αναφορά στη ζωή και στην ανατροφή που 
πρόσφεραν οι μητέρες των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου 

Αυγουστίνου, στα παιδιά τους. στο β΄ μέρος γίνεται λόγος για 
τη σύγχρονη χριστιανή μητέρα και τη χριστιανική οικογένεια, 
με υπογράμμιση της ταπείνωσης και της ανάθεσης των πάντων 

στο Θεό  

Επετειακό – Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής - 

Βιογραφίες 
 
 

1φ: μια μάνα κρατά το 
παιδάκι από τα χέρια και 

το βοηθά να κάνει τα πρώτα 
του βήματα 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 
 

«ούτως ευλογηθήσεται 
άνθρωπος ο φοβούμενος τον 

Κύριον» 

16.Λίγοι φίλοι 
αλλά... αληθινοί 

σ.141-143 
Βενετία Δραγώνα  Διάφορα άρθρα  

Η περιπέτεια της ζωής του Παύλου που ξαφνικά διαγνώστηκε 
με λέπρα. Η παραμονή του για θεραπεία πέντε χρόνια, η 

επιστροφή του στη πόλη του και η απόρριψή του από τους 
φίλους και την οικογένεια του μέχρι που βρίσκει στήριγμα 

ζωής και αγάπης στον επίσκοπο που του ανοίγει καινούργιους 
ορίζοντες ζωής και καινούργιες φιλίες  

Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

Αναφορά στο θαύμα της 
θεραπείας των 10 λεπρών  

17.Όταν θαφτή ο 
ζωντανός ο σπόρος  

σ.143 
Φ.Γ. Ποίηση  Ο σπόρος του λόγου του Θεού, που κάποτε βλαστάνει Αλληγορικό – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

18. Ταξιδεύοντας 
σ.144-145 Εύφη Καρδάρα  

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Ταξιδιωτικές εντυπώσεις και εμπειρίες από την επίσκεψη στο 
Σαμπερύ στην Άνω Σαβοΐα και την γραφική πόλη του Αννεσύ. 
Ιδιαίτερη αναφορά στις ευκαιρίες πνευμα-τικής συγκρότησης 

και οικοδομής 

Επιμορφωτικό  
 

2φ: Σαβοΐα – Αννεού και 
ένας ξύλινος Σταυρός 

υψωμένος σε χιονισμένα 
βουνά 

--- 

19.Εγώ η άσχημη 
σ.146-150 Απόδοση: Κατερίνα Περίδη  Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ιστορία της άσχημης Κολέτ, με όλες τις απορρίψεις και τις 
απογοητεύσεις της, που ποτέ δεν εκτίμησε τον εαυτό της και 
τα χαρίσματά της, μέχρι που έδειξε την ευστροφία της, την 
αλληλεγγύη της και την ανθρωπιά της, και τα εκτίμησε ο 

συνάδελφός της που τη ζήτησε σε γάμο 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
 

1φ: μια κοπέλα ανεβαίνει 
με προσοχή και 

επιφυλακτικά μια σκάλα, 
ενώ από πάνω της ένα 

ρολόι τοίχου δείχνει ώρα 2 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(σημασία έχει η εσωτερική 

ομορφιά που ποτέ δεν χάνεται) 

20. ΔΑΝΤΗΣ 700 
χρόνια από τη 

γέννησι του 
μεγάλου ποιητή  

σ.151-152 

Γεωργ. Ν. Καντιάνης Μορφές  

Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο του ποιητή του 
Μεσαίωνα και περιγραφή και ανάλυση της ‘Θείας Κωμωδίας’ 

του. Αρχικά ένα σύντομο πέρασμα από τον Όμηρο, τον 
Αριστοτέλη, τον Βιργίλιο και τη Χριστιανική εποχή, με 
εκπρόσωπο του Δυτικού Μεσαίωνα τον Αλιγκιέρη Δάντη 

Επιμορφωτικό – Βιογραφία  Αγιογραφική θεμελίωση  

21.Ελασάβετ 
Μούτζα –

Μαρτινέγκου σ.153-
156 

Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδου 
 

Η.Σ. 
Μορφές  

Η αυτοβιογραφία της Ζακυνθινιάς νέας της εποχής της 
Ελληνικής Επαναστάσεως, που είχε εξαιρετική έφεση στα 

γράμματα και ήθελε να γίνει μοναχή αλλά οι γονείς της δεν 
της το επέτρεψαν κι έτσι παντρεύτηκε και πέθανε πάνω στη 

γέννα του πρώτου της παιδιού   

Αυτό-βιογραφία «Άγιος ο Θεός, άγιος ισχυρός, 
άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

22.Μικρά -  μικρά 
θέματα σ.157 Η.Σ. 

Διάφορα άρθρα – 
Μικρά –μικρά 

θέματα  

«Θα σας μεταφέρω σήμερα μερικές σκέψεις που έκανε μια 
φίλη μου την εποχή που επρόκειτο να γίνη μητέρα. όπως 

καταλαβαίνετε, είναι μια κατάστασις βασική για τη ζωή μιας 
γυναίκας. Γιατί από τη στιγμή που γίνεται μητέρα, έστω και 
για μια φορά, περνά από μια κατηγορία γυναικών σε μιαν 

άλλη...» 

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Παιδαγωγικό  
 

1σκ: μια γυναίκα 
υποδέχεται με ανοιχτές 

αγκάλες και χαμόγελα τρεις 
φίλες της 

«Εαυτούς και αλλήλους και 
πάσαν την ζωήν ημών...» 

23.Από την 
καλλιτεχνική 

κίνηση  
σ.158-159 

Καίτη Κομίνη  
Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Εικαστικά  

-Διεθνής Έκθεσις Σύγχρονων Μεταλλίων 
-Μουσική: Ρεσιτάλ για 2 Πιάνα Μαρία Ζαχαριάδου, Μάρω 

Χειμωνίδου 
-Ζωγραφική: Σούλα Κουμπή 

Ενημερωτικό  
 

1φ: Σούλας Κουμπή: Τοπίο 

Αγιογραφική θεμελίωση: η 
καλλιέργεια των ταλάντων 

 

24.Έργα που 
παίζονται σ.160 Α.Δ. 

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Κινηματο-γράφος 
Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών ταινιών 

Ενημερωτικό – Κριτική 
κινηματογράφου 

1φ: σκηνή από την ταινία: 
Η μελωδία της ευτυχίας 

--- 

25.Διαβάζοντας 
σ.160 Στ. Ζ. Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική Ενημερωτικό  --- 

26.Στήλη 
Αλληλογραφίας 

σ.160 
--- Στήλη 

Αλληλογραφίας  Απάντηση σε πρόβλημα αναγνώστριας  Συμβουλευτικό  --- 
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6ο (130) Τεύχος – Ιούνιος 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Η συνάντησις των 

Αθηνών σ.161 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Η Συνάντηση κορυφαίων επιστημόνων και διανοουμένων, κάθε 
δύο χρόνια στην Πνύκα  Ενημερωτικό  --- 

2.Το αυτόματο 
διαζύγιο  
σ.161 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή την ψήφιση του νόμου για το αυτόματο διαζύγιο και 
τις συζητήσεις που προκάλεσε, πρόταση για μελέτη του άρθρου 

του Τσιριντάνη στο περιοδικό ‘Συζήτησις’ για την ορθή τοποθέτηση 
επί του θέματος  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  --- 

3.Σ’ αυτό τι έχουν ν’ 
απαντήσουν; σ.161-

162 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Παράθεση ενός από τα επιχειρήματα του καθηγητού έτσι όπως 

διατυπώνεται στο άρθρο του 
Ενημερωτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  --- 

4.Η λαχτάρα για το 
τέλειο σ.162 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή τις σχολικές εξετάσεις σκέψεις για τις απαιτήσεις των 
γονιών από τα παιδιά τους, που ξεπερνούν τις δυνατότητες των 

τελευταίων  
Ψυχό-παιδαγωγικό  --- 

5.Ξενώνες για 
μητέρες  
σ.162 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι ξενώνες για μητέρες που λειτουργούν σε Ευρωπαϊκά κέντρα. Ο 
τρόπος λειτουργίας τους, οι προδιαγραφές και οι στόχοι τους  Κοινωνική πρόνοια  Αγιογραφική θεμελίωση 

6. --- σ.162 R. Guardini Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η μεγαλοσύνη των ανθρώπων και ο φθόνος που δημιουργεί Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

7. --- σ.162 R. Guardini Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η γνήσια ταπείνωση και αγάπη Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

8. --- σ.162 R. Guardini Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η ευλογία του Θεού μέσα από τις ατυχίες και την αρρώστια  Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Μια έρευνα πάνω 
στο φλερτ (Μεταξύ 

των νέων στη Γαλλία, 
“La Madeleine”) 

σ.163-164 

Α.Ρ. Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Παρατίθενται κάποιες από τις απόψεις που διατυπώθηκαν τα 
πλαίσια μιας έρευνας για το φλερτ στη Γαλλία, χωρίς να καταλήγει 
σε συμπεράσματα αλλά να ζητείται η γνώμη των αναγνωστριών για 

τα προσεχή τεύχη  

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού 

1φ: 2 έφηβοι παίζουν ένα 
παιχνίδι με λά-στιχο στα χέρια 
κι άλλοι 2, λίγο μεγα-λύτεροι 

κοιτιούνται στα μάτια και 
χαμο-γελούν ο ένας στον άλλο 

--- 

10.Από μια ομιλία 
για την εξωσχολική 
μόρφωσι σ.165-166 

Κ.Δ.Σπήλιου Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική Πρόνοια  

Η ομιλία της Επιτίμου Δ/ντού του Υπουργείου Παιδείας κ. Ελ. 
Μαλαφέκα- Περπέσα , με θέμα ‘Η συμβολή των Οργανώσεων 
ιδιωτικής πρωτοβουλίας εις την ανάπτυξιν της εξωσχολικής 

μορφώσεως και του λαϊκού πολιτισμού’ 

Ενημερωτικό – Κοινωνική 
πρόνοια  

 
(Αυτό που λέμε σήμερα ‘Διά βίου 

εκπαίδευση’!) 

--- 

11. Άρειος                                             
Πάγος  

Ο ταπεινός λόφος με 
την μεγάλη αποστολή  

σ.167 

Λίνα Αγγελοπούλου 
Τόποι Τουριστικοί 

και Αρχαιολογικοί – 
Ταξείδια  

Αναφορά στην ιστορία του τόπου και στις εκ-δοχές της 
ετυμολογίας της λέξεως ‘Άρειος’ καθώς και στα βιβλι-κά γεγονότα 

των Πρά-ξεων των Αποστόλων, κατά την επίσκεψη του Παύλου 
στην Α-θήνα και την γνωριμία των Αθηναίων με τον Άγνωστο Θεό 

και την μεταστροφή του Αρεοπαγίτη Διονυσίου  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αναφορά στα γεγονότα των 

Πράξεων 
 

«Ον ουν αγνοούντες ευσεβείτε, 
τούτον εγώ καταγγέλλω υμίν» 
«ου μακράν από ενός εκάστου 

ημών υπάρχει» 

12.Μικρά-μικρά 
θέματα σ.168 Η.Σ. Διάφορα θέματα – 

Μικρά-μικρά θέματα  
Οι μικρές ομορφιές που μας χαρίζει η ζωή και τις οποίες 

αφήνουμε να χάνονται ανυποψίαστοι ότι υπάρχουν  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση (η χαρά 
της ζωής και όσα προσφέρει) 

13.Δια την 
συγκρότησιν της Η Εντεταλμένη  Σελίδες Χριστιανικής 

Προνοίας  
Η περισυλλογή 

-Γνωριμία του εαυτού μου Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  
«Δεύτε εις έρημον τόπον και 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
κοινωνικής εργάτιδος 

–  
Η Περισυλλογή 

σ.169-170 

-Συνάντησις και επικοινωνίας με τους άλλους 
-Συνάντησις και διάλογος με τον Θεόν 

αναπαύεσθε ολίγον» 
«Ην υποχωρών εν ταις ερήμοις» 
«Η δε Μαρία πάντα συνετήρει τα 
ρήματα ταύτα, συμβάλλουσα εν 
τη καρδία αυτής»: Λουκ.2,19 

«δεύτε προς με πάντες οι 
κοπιώντες και πεφορτισμένοι 

καγώ αναπαύσω υμάς» 
«Πλήρεις Πνεύματος Αγίου» 

«ουκ εν τω συσσεισμώ ο Θεός, 
αλλ’ εν τη αύρα τη λεπτή» 

«... Οι Πατέρες της Εκκλησίας 
τονίζουν... ανάγκη ‘σχολάσαι και 

γνώναι Θεόν’./ ‘Εν σιγή, εν η 
μυστική του νου αγωνία, μυείται 
ούτος εις τα θεία μυστήρια και 

θεάται τον Θεόν’» 

14.Γαλάνης σ.171-
172 Σάσα Μόσχου Μορφές  

Γνωριμία και συνάντηση με τον μεγάλο Έλληνα χαράκτη της 
Γαλλίας στο σπίτι του. Τα χαρακτηριστικά του έργου του και της 

προσωπικότητας του, έτσι όπως τον γνώρισε η σ. 

Επιμορφωτικό  
1φ του καλλιτέχνη και 1φ ενός 

έργου του: ένα κοριτσάκι 
σκεπτικό, πάνω σ’ ένα ξύλινο 

αλογάκι 

--- 

15.Εκείνο το 
καλοκαίρι σ.173-175 Ευαγγελία Κοτζιά  

Διάφορα θέματα/ 
Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια   

Η ιστορία των κοινών διακοπών δύο οικογενειών φίλων, που στο 
τέλος κατέστρεψαν την πολύχρονη φιλία τους. Διδάγματα και 

γενικεύσεις για τους κίνδυνους που εγκυμονούν για τις φιλίες οι 
κοινές διακοπές και οι τρόποι για να αποφύγουμε τις παγίδες και 

να κάνουμε σωστή επιλογή  

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
5σκ με σκηνές από την 

καθημερινή ζωή 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(παράβλεψη των σφαλμάτων και 
των ελαττωμάτων των άλλων και 

ανοχή...) 

16.Το παιδί στο 
νοσοκομείο σ.176-

177 (σαλόνι) 

Από το 
Φροντιστήριο 

Μητέρων   

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Η προβολή δύο φιλμ στο Φροντιστήριο Μητέρων, στα πλαίσια της 
ερευνητικής εργασίας του Ινστιτούτου Tavistock του Λονδίνου, 

σχετικά με την παραμονή μικρών παιδιών στο νοσοκομείο και τι 
σηματοδοτεί γι’ αυτά και την ανάπτυξή τους, ο χωρισμός τους από 

τη μητέρα τους   

Ψυχο-παιδαγωγικό – Ιατρικό   
 
 

6φ με μικρά παιδάκια σε 
νοσοκομειακά κρεβάτια με 

κάγκελα 

--- 

17.Ερρίκος 
Πεσταλότζι σ.178-181 Κ. Δ. Σπήλιου Μορφές  Βιογραφία του Ε.Π. Βιογραφία  Αγιογραφική θεμελίωση 

18.Όχι πάντα σ.181 Henrik Ibsen  Αποφθέγματα - 
Σκέψεις Το χρήμα  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

19.Η ουσία της 
Πίστεως σ.181 Spurgeon Σκέψεις  Σε τι συνίσταται η πραγματική πίστη Πνευματικού προβληματισμού 

και οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Μια θερμή 
αγκαλιά σ.182 Α. Γερακανάκη Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Η έγκυος σ. μαζί με το ενός έτους κοριτσάκι της παρακολουθεί ένα 
ζευγαράκι εφήβων και κάνει σκέψεις για την εφηβική ηλικία, για 

το εφήμερο των συναισθηματικών της δεσμών αλλά και για τον 
καθοριστικό και βασικό ρόλο που παίζει η παρουσία μιας θερμής, 

μητρικής αγκαλιάς σ’ αυτή τη δύσκολη φάση της ζωής τους  

Παιδαγωγικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού ;;; 

 
 

1φ: ένα νεαρό ζευγάρι 

Αγιογραφική θεμελίωση:  
η σπουδαιότητα της παρουσίας 

της αγάπης στη ζωή του 
ανθρώπου γενικά και ειδικά του 

εφήβου 

21.Μετά από τη 
γιορτή της μητέρας 

σ.183-184 

Α. Κωτσάκου – 
Αρβανίτου 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Με αφορμή το γράμμα μιας 18χρονης που θέτει στο προσκήνιο τη 
μάνα Μήδεια με όλα τα ελαττώματα της και σε όλες τις 

παραλλαγές της,  εκφράζονται κάποιες σκέψεις και ζητείται η 
γνώμη των αναγνωστριών σχετικά με την ύπαρξη ή μη της γνήσιας 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

«... και η αλήθεια ελευθερώσει 
υμάς» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
μητρικής αγάπης και την θεμελιακή ανάγκη του ανθρώπου γι’ 

αυτή 

22.Ζάκυνθος σ.184 Ζακελίνα Ρ. 
Σαραντίδου Ποίηση Υμνείται η ομορφιά της Ζακύνθου και η πληθώρα των ποιητών 

της, που γεννιούνται από την ομορφιά του νησιού  Εγκωμιαστικό  --- 

23.Μια θέση για το 
κάθε πράγμα σ.185-

188 
Κατερίνα Περίδη Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Ένα νιόπαντρο ζευγά-ρι αντιμετωπίζει τις πρώτες διαφωνίες. Η 
ακαταστασία της συ-ζύγου ξύπνα στο σύζυγο αισθήματα ανωτε-

ρότητας και ‘δασκαλέ-ματος’ για να τη διορ-θώσει με κίνδυνο αυτό 
να εξελιχθεί σε σοβα-ρό και να οδηγήσει στο διαζύγιο. Η κατά-

σταση σώζεται από την επίσκεψη της μητέρας του, η οποία 
εκτίμησε την καλοσύνη και την αγάπη της νύφης της κι είχε την 
ωριμότητα να ιεραρχήσει τα σπουδαιότερα ελαττώ-ματα για ένα 

γάμο  

Διδακτικό  
 

2σκ: ένας άντρας με γυαλιά και 
κοστούμι κοιτάζει το ρολόι του 
και μια γυναίκα βάζει το χέρι 
της σα χωνί και του φωνάζει 

--- 

24.Τα κάτασπρα 
τριαντάφυλλα σ.188 

Μαρία 
Κωνσταντινίδου  Ποίηση  Η αγνότητα της ψυχής που δεν φοβάται τη θολούρα, το χαμό, το 

οποιοδήποτε κακό γύρω της, γιατί έχει την ακτινοβολία του ήλιου Αλληγορικό και Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Δύο μαγικές λέξεις 
σ.189 

James A. Farley 
Απόδοσις από το 

Αγγλικό: Ν. 
Δουρίδα 

Διάφορα άρθρα  Η αρετή της ευγνωμοσύνης. Η καλλιέργεια της, οι τρόποι που 
εκδηλώνεται, τα στάδια της ωρίμανσης της  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

(εν παντί ευχαριστείται) 

26.Μικρά 
πραγματάκια σ.190 Σ.Α.Μ. Στους δρόμους της 

Αθήνας 

Οι καθημερινές απρέ-πειες στο κέντρο της Αθήνας – Γρασίδι που  
ποδοπατείται, πράσι-νο που παραβιάζεται, εισιτήρια που πετιού-
νται μέσα στο λεωφο-ρείο κι όχι στο κουτί των αχρήστων! – και 

πόσα πολλά φανερώ-νουν για την παιδεία μας, το χαρακτήρα μας, 
την πνευματική μας κατάσταση, τον πολιτισμό μας... 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  --- 

27.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.191-192 
Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική κίνηση 

– Εικαστικά  Εκθέσεις ζωγραφικής  

Ενημερωτικό  
1φ: πίνακας που με το 

πρόσωπο μιας κοπέλας, έργο 
της Μ. Ορφανου-δάκη: 

Δακρυσμένη αξιοπρέπεια  

--- 

28.Έργα που 
παίζονται – 

Εντυπώσεις από μια 
«δημοσία συζήτησι»  

σ.192 

Α.Δ. Καλλιτεχνική κίνηση 
– Κινηματογράφος  

Εντυπώσεις, σχόλια και προβληματισμός από την εκδήλωση στο 
ξενοδοχείο ‘Χίλτον’, που διοργάνωσε το περιοδικό ‘Μόδα’, με θέμα 
‘Δημόσια συζήτηση για το μέλλον του Ελληνικού κινηματογράφου’ 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

29. --- σ.192 Bossuet  Αποφθέγματα - 
Σκέψεις 

Η σημασία της ύπαρξης ιδανικών και στόχων στη ζωή του 
ανθρώπου Διδακτικό  --- 

30. --- σ.192 Pierre Dumaine Αποφθέγματα - 
Σκέψεις Η ευτυχία  Διδακτικό  --- 

31. --- σ.192 Gabriel Palau Αποφθέγματα - 
Σκέψεις Η σπουδαιότητα του παρόντος  Πνευματικής οικοδομής – 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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7ο (131) Τεύχος: ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Μια Καινούργια 
Προοπτική σ.193 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις 

Η αξιοποίηση των θερινών διακοπών 
με σκοπό να γίνει επανεκτίμηση της 
ζωής και του έργου, που ο καθένας 

έχει επιτελεί στην καθημερινότητά του 

Πνευματικής οικοδομής 
και προβληματισμού --- 

2.Οι Αστροναύτες και 
η Συνάντησις των 

Αθηνών  
σ.193 

Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – Απόψεις 

Η πρόοδος του τεχνικού πολιτισμού 
και η στασιμότητα του πνευματικού 

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

Προβληματισμού  
--- 

3.Πώς Ακούσαμε Την 
Επίκληση σ.193 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις 
Η απήχηση του προηγούμενου 

μηνύματος στο γυναικείο πληθυσμό  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

Προβληματισμού  
--- 

4.Η Μεγάλη Δυσκολία 
σ.193-194 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις 

Σχόλιο σε γράμμα αναγνώστριας για 
το πώς η καθημερινότητα φθείρει και 

πνίγει τις αρετές και τη ζωή  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

Προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση (Μάρθα και Μαρία) 

5.Οι Ντεμπντάντ σ.194 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – Απόψεις 

Η επίσημη είσοδος των νεαρών 
κοριτσιών στην κοσμική και κοινωνική 
ζωή του τόπου, με την εμφάνιση στον 

πρώτο επίσημο χορό  

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

Προβληματισμού  
--- 

6.Ελπίδα  
σ.194 

Α. Κωτσάκου – 
Αρβανίτου  Ποίηση  

Οι σκοτεινές περίοδοι ενός γάμου 
μοιάζουν με τη φύση το χειμώνα, που 

μ’ ελπίδα περιμένει την Άνοιξη 
Αλληγορικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Η Γλώσσα Της Αφής  
σ.195-196 

Κ. Δ. Σπήλιου 
Απόδοση 

Διάφορα άρθρα – 
Επιστημονικά/ 

Ιατρικά  

Η δύναμη του αγγίγματος για τη 
μετάδοση αγάπης και ζεστασιάς σε 

όλες τις ανθρώπινες σχέσεις 
Ιατρικό – Ψυχολογία  

«... Πάντα αισθανό-μουνα θερμό θαυμα-σμό για τον πατέρα του 
άσωτου γιου της Βιβλικής παραβολής. Όταν κάποτε ο άσωτος 
εγύρισε σπίτι, ο πατέρας δεν περίμενε στην πόρτα με λόγια 

επιπλήξεως για να τον καλοσωρίση και με μια ακούσια χειραψία 
έπεσε στο λαιμό του και τον εφίλησε...» 

8.Όταν Οι Γονείς 
γκρεμίζουν... Δυο 

Αγόρια Οικοδομούν 
σ.197-198 

Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ  
Σελίδες 

Χριστιανικής 
Προνοίας 

Οι ιστορίες δύο αγοριών που ενώνουν 
τις οικογένειες τους, χάρη στη 

μεσολάβηση, τη στήριξη και την 
παρότρυνση των κυριών της Προνοίας 

/ 
Το έργο που επιτελούν οι κυρίες της 

χριστιανικής προνοίας. Δύο 
περιστατικά από τη δράση τους. 

Διδακτικό – 
Ηθοπλαστικό – 

Κοινωνική Πρόνοια 
Αγιογραφική θεμελίωση  

9.Καλοκαίρι 1966  
σ.198 Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ  

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας 

Ευχαριστίες στο Θεό για την ευλογία 
και σύντομη ανασκόπηση του έργου 

των κυριών κατά τον περασμένο 
χειμώνα. Κατάλογος με ερωτήματα για 

αυτοεξέταση, όσον αφορά την 
επιτέλεση του έργου τους!!! 

Ηθοπλαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση: αυτοεξέταση και αυστηρότητα στον εαυτό 
μας 

10.Ιστορίες Σκύλων  
σ.199 Αμαλία Γερακανάκη Διάφορα  

Περιστατικά με πρωταγωνιστές 
σκύλους σε ξενοδοχεία και 

μεταφορικά μέσα της Ελλάδας και του 
εξωτερικού 

Χιουμοριστικό – 
Κοινωνικού 

Προβληματισμού 
 

1φ: ένα μικρό άσπρο 
σκυλάκι 

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

11.Μια Πολύ Μεγάλη 
Μέρα σ.200-203 

Κατερίνα Πετρίδη 
Απόδοσις 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  Η κρίση στο γάμο  

Διδακτικό – 
Εποικοδομητικό  

 
1σκ ολοσέλιδο: ένα 

ζευγάρι που παίρνει το 
πρωινό του 

Αγιογραφική θεμελίωση: το αδιάλυτο του γάμου και ο διαρκής 
αγώνας, η διαρκής καλλιέργεια και επαγρύπνηση για τη διατήρησή 

του 

12.Ένας Ύμνος στη 
«Μάνα» σ.203 

Μέλπω Γιάννη 
Πηλαβάκη Ποίηση  

Η πολύπλευρη προσφορά της κάθε 
μάνας και της Μητέρας των Μητέρων, 

την Παναγία  
Εγκωμιαστικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Τομ Ντούλεϋ 
σ.204-207 

Εύφη Καρδαρά 
Απόδοσις Μορφές  Η ζωή, η δράση, η προσφορά και ο 

θάνατος του γιατρού Tom Dooley 

Βιογραφία – Διδακτικό   
 

2φ του γιατρού την ώρα 
της δουλειάς του, με 
παιδιά από την Ασία 

Αγιογραφική θεμελίωση: διάκονοι όλων 
 

*«Φύγε ψυχή, πήγαινε να συναντήσης Κύριον τον Θεόν σου» 
 
 

14. --- σ.207 Gustave Thibou Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η μετάνοια και η αλλαγή  Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

15. --- σ.207 P. de Ravignan Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η κινητήριος δύναμη του πόνου Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

16. --- σ.207 Honore Esquerre Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η αισιοδοξία πηγή ευτυχίας Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

17. --- σ.207 St. Francois de 
Sales 

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η σπουδαιότητα του παρόντος Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

18. --- σ.207 Raoul Plus Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η εντός ημών ζωή  Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

19. --- σ.207 Ernest Psichari Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Το περαστικό του ανθρώπου απ’ αυτό 
τον κόσμο και η σπουδαιότητα του 

αγώνα 

Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

20. --- σ.207 Gaetan Bernovill Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η διάπλαση της προ-σωπικότητα μέσα 
από τις εμπειρίες, τα βιώ-ματα και την 

πράξη 

Διδακτικό – 
Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

21. --- σ.207 Henry Bordeax  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει ζωή Διδακτικό – 

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

22. «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»: 
Αυτός ο Άγνωστος – 
100 χρόνια ζωής και 
κοινωνικής δράσεως 

σ.208-212 

Ελένη Κόλμαν  Διάφορα άρθρα 
Συνοπτική παρουσίαση του έργου του 

Φιλολογικού Συλλόγου από την 
ίδρυση του μέχρι σήμερα 

Ιστορικό –Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: φιλανθρωπική και επιμορφωτική δράση του 
Συλλόγου 

23.Η Θέσις Της 
Γυναικός Εν Τηι 

Ελληνικήι Κοινωνίαι 
Δια Μέσου Των Αιώνων  

σ.213-220 

Του επιτίμου 
Γυμνασιάρχου κ. Β. 

Δ. Πατριαρχέα 
Διάφορα άρθρα Μελέτη για τη θέση της γυναίκας ανά 

τους αιώνες, στην ελληνική κοινωνία Επιμορφωτικό  

*«ουκ ένι άρσεν και θήλυ, αλλά πάντες υμείς εις έστε εν Χριστώ Ιησού» 
 

*«... ο δε Απόστολος Παύλος εδίδαξεν ότι η γυνή πρέπει να 
υποτάσσηται εις τον άνδρα. Εις δε την προς Εφεσίους επιστολήν 

αναφέρει ότι: ‘ο ανήρ είναι κεφαλή της γυναικός όπως ο Χριστός είναι 
κεφαλή της Εκκλησίας’. Εννοών εκουσίαν και ηθικήν υποταγήν της 

γυναικός επιβαλλομένην εκ κοινωνικών συνθηκών.» 
 

*«Εις ετέραν επιστολήν προς Κορινθίους λέγει ότι ο ανήρ μεν είναι το 
ομοίωμα και η δόξα του Θεού η δε γυνή είναι η δόξα του ανδρός: 

δηλ. δια της συνέσεως και ευπρεπείας αυτής τιμά και εξυψώνει τον 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σύζυγον εν τη κοινωνία, αύτη δε έχει την ικανότητα να καταστήση 

την ζωήν του ευχάριστον και ευτυχή: Άλλως τε ‘ου γαρ έστιν ανήρ εκ 
γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός’ και ‘ουκ επλάσθη ανήρ δια την 

γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα’» 
*«Εις δε το κατά Ματθ. Ευαγγέλιον, κεφ.Ε΄27 αναγινώσκομεν: 

‘Ηκούσατε ότι ερρέθη τοις αρχαίοις, ου μοιχεύσεις. Εγώ δε λέγω υμίν 
ότι πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσαι αυτήν ήδη εμοίχευσεν 
αυτήν εν τη καρδία αυτού˙ ει δε ο οφθαλμός σου ο δεξιός σκανδαλίζει 

σε, έξελε αυτόν και βάλε από σου. Συμφέρει γαρ σοι ίνα απόλυται εν εκ 
των μελών σου και μη όλον το σώμα σου βληθή εις Γέενναν˙ και ει η 

δεξιά σου χειρ σκανδαλίζει σε, έκκοψον αυτήν και βάλε από σου˙ 
συμφέρει γαρ σοι ίνα απόληται εν των μελών σου και μη όλον το σώμα 
σου βληθή εις Γέενναν. Ερρέθη δε ος αν απολύση την γυναίκα αυτού 

δότω αυτή αποστάσιον. Εγώ δε λέγω υμίν ότι, ος αν απολύση την 
γυναίκα αυτού παρεκτός λόγου πορνείας, ποιεί αυτήν μοιχάσθαι, και 

ος αν απολελυμένην γαμήση, μοιχάται’» 

24.Αγρυπνία σ.221-
222 Μαρία Ζαχαρίου Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Μια κοπέλα αναπολεί τη ζωή της και 
τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, με 
αφορμή τη διακοπή του ηλεκτρικού 

που την αφήνει ξάγρυπνη μα ανίκανη 
για κάποια εργασία, εκείνες τις ώρες 

Κοινωνικό  
 

1φ: μια νεαρή 
σκεπτόμενη γυναίκα 

Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Από Τα Γράμματα 
Που Μας Στέλνουν 

σ.223 
Α. Ν.  Αλληλογραφία 

αναγνωστών 
Εντυπώσεις από ένα ταξίδι σε χωριό 

της ελληνικής επαρχίας 
Διδακτικό – Κοινωνικού 

προβληματισμού --- 

26.Από Τα Γράμματα 
Που Μας Στέλνουν 

σ.223 

Μια Αναγνώστρια 
Φίλη Σου 

Αλληλογραφία 
αναγνωστών 

Προβληματισμός μιας μάνας για το 
πώς μπορεί να προστατεύσει το παιδί 

της από το κακής ποιότητας 
πρόγραμμα του ραδιοφώνου, το οποίο 

αποτελεί το μοναδικό τρόπο 
ψυχαγωγίας, ειδικά το καλοκαίρι! 

Κοινωνικού και Ηθικού 
Προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

27.Από Την 
Καλλιτεχνική Κίνηση 

σ.224 
Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνική 
Κίνηση – 
Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής σε αίθουσες των 
Αθηνών 

Ενημερωτικό – 
Καλλιτεχνικό 

 
2φ: Γ. Προκοπίου 

«Καμένα Βούρλα» και P. 
B. Brand «Λεμβούχος 

στο Isleworth»  

--- 
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8ο (132) Τεύχος: ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Επιστροφή 

σ.225 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – Απόψεις  

Η επιστροφή στα καθημερινά καθήκοντα μετά 
τις καλοκαιρινές διακοπές  

Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Η Εστία Του 
Κοριτσιού σ.225 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  Η ίδρυση και η λειτουργία της Εστίας Κοριτσιού Ενημερωτικό – Διδακτικό – 
Κοινωνικής Πρόνοιας  Αγιογραφική θεμελίωση 

3.Το Ραδιόφωνο 
Και Οι Ακροατές 

Του σ.225 
Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  
Κριτική (αρνητική) στις ραδιοφωνικές εκπομπές 

αναμετάδοσης μυθιστορημάτων Ενημερωτικό  --- 

4.Ο Πρώτος Που 
Ταξίδεψε Στην 
Σελήνη σ. 225-

226 

Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – Απόψεις  

Σύντομη αναφορά στη ζωή και στο έργο του 
Ιουλίου Βερν Επιμορφωτικό  --- 

5.Μπεστ-σέλλερς  
σ.226 Μ. Β. Κ.  Από Τη Ζωή Του 

Μηνός – Απόψεις  

Βιβλιοκριτική (αρνητική) για δύο πρόσφατες 
εκδόσεις-βιογραφίες. Ενός μανεκέν και μιας 

σχεδιάστριας μόδας 
Ενημερωτικό  --- 

6.Η Γη  
σ.227 Ν. Ε. Χωριανοπούλου Διάφορα άρθρα  Η επιλογή μιας κοπέλας να γίνει δασκάλα, οι 

ανησυχίες και η πίστη της για το έργο της  

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1φ ένα κοριτσάκι 
Δημοτικού ανεβαίνει μια 
μεγάλη σκάλα έχοντας 
στην πλάτη μια μεγάλη 
σχολική τσάντα (σάκα)  

Αναφορά στην παραβολή του καλού σποριά και 
παραλληλισμός του έργου της με το δικό της  

7.Stratford Upon 
Avon σ.228-229 Σάσα Ε. Μόσχου  Διάφορα άρθρα Περιήγηση στα μέρη που γεννήθηκε και έζησε ο 

Σαίξπηρ 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

2φ: -Το μουσείο του 
ποιητού στο Στάφορντ και – 
Υπνοδωμάτιο της εποχής 
του ποιητού στο Στάφορντ 

--- 

8.Ρόδο Και 
Μνήμα  
σ.229 

Victor Hugo 
Μετάφραση: Ελένης 

Δρομάζου 
Ποίηση  Η μεταποίηση του πόνου και του θανάτου σε 

χαρά και αιώνια ζωή Αλληγορικό  --- 

9.Η UNESCO 
και οι Νέοι σ.230 Σ. Δ. Διάφορα άρθρα Οι δράσεις της UNESCO αναφορικά με τους 

νέους Ενημερωτικό  --- 

10. - σ.231 La Rochefoncald Αποφθέγματα  Η υποκρισία Διδακτικό  Απλότητα και ειλικρίνεια στη συμπεριφορά  

11.«Οι Καλοί 
Τρόποι» Δεν 

Είναι Πάντοτε 
Καλοί  

σ.232-233 

Ε. Ι. Κ.  Διάφορα άρθρα Συμβουλές καλής συμπεριφοράς 

Διδακτικό  
 

2σκ μαύρες φιγούρες μιας 
νοικοκυράς με ποδιά και 
πιάτα στα χέρια κι ενός 

άντρα 

Αγιογραφική θεμελίωση: απλή καρδιά και εγκάρδια 
συμπεριφορά προς όλους 

12.Η Θεία 
Μπελονία 

σ.234 και 2391 
Ειρήνη Τζιροπούλου Λογοτεχνία – 

Διήγημα 

Η ιστορία της ηλικιωμένης θ. Μπελονίας, που, 
κρυφά απ’ όλο το νησί, έπαιρνε από την 

εκκλησία της αγίας Άννας το καντήλι και το 
άδειαζε στη θάλασσα, όταν είχε φουρτούνα, για 

να φυλάει τους ναυτικούς 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη, επίκληση της θείας 
βοήθειας 

13.Αββάς Στοκ 
σ.235-239 Κ. Δ. Σπήλιου Μορφές  Η ιστορία ενός γερμανού στρατιωτικού 

καθολικού ιερέα, που πρόσφερε τα μέγιστα 
 

Βιογραφία – Ιστορικό  *«Εκ του καρπού το δένδρον γινώσκεται» 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
στους κρατούμενους Γάλλους αντιναζιστές – 

Ήταν ο θεμελιωτής της Γερμανό-Γαλλικής φιλίας  
 
 

1φ Ο αββάς Στοκ μαζί με 
τον καρδινάλιο Ρονκάλλι, 

τον μετέπειτα Πάπα 
Ιωάννην 23ον  

14.Οι Προσευχές 
των Αιώνων 
σ.240-241 

(Γραμμένο από τη σύζυγο 
του Αμερικανού 
στρατηγού του Β’ 

Παγκοσμίου Πολέμου 
Ντάγκλας Μακ Άρθουρ.) 

  
Απόδοσις  
Κ. Δ. Σ. 

Διάφορα άρθρα 

Η δοκιμασία της πίστης της συζύγου του 
στρατηγού κατά τη διάρκεια του πολέμου, όταν ο 

άντρας της κινδύνευε και πως το αντιμετώπισε 
με όπλο την προσευχή και την καταφυγή στους 

Ψαλμούς του Δαυίδ 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

 
 

1φ λεπτομέρεια αγάλματος: 
το πρόσωπο ενός 

προσευχομένου αγγέλου 
που κοιτά στον ουρανό 

 
*στο τέλος 1σκ ένα 

λυχναράκι αναμμένο   

*121ος Ψαλμός: «Υψώσω τους οφθαλμούς μου προς τα 
όρη. Πόθεν θέλει έλθει η βοήθειά μου; η βοήθειά μου 

έρχεται από τον Κύριον» 
 

*93ος Ψαλμός: «Ο Κύριος εβασίλευσεν, ευπρέπειαν 
ενεδύσατο...» 

 
*40ος Ψαλμός: «Αναρίθμητα κακά μ’ εκατέβαλαν, οι 

αμαρτίες μου μ’ εκυρίευσαν, γι’ αυτό η καρδιά μου δεν 
έχει δύναμη. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, ελευθέρωσέ με... 
Είμαι αμαρτωλός κι έχω την ανάγκη σου. Σκέψου με, 
Θεέ μου. εσύ είσαι η βοήθεια μου, ο απελευθερωτής 

μου.» 
 

*23ος Ψαλμός: «Βεβαίως, καλωσύνη κι ευσπλαγχνία θα 
μ’ ακολουθούν σ’ όλες τις ημέρες της ζωής μου˙ και θα 

κατοικήσω στο σπίτι του Θεού για πάντα.» 

15.Ο νέος Με 
Τους Μενεξέδες 

σ.242-244 
Διασκευή: Άννα Ράπτη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

 
 (η υπόθεση 

διαδραματίζεται 
στη Γαλλία)  

Το φλερτ ενός νέου προς μια νέα ανθοπώλισσα 
της οποίας η ζωή περνά μια κρίσιμη καμπή  

Διδακτικό  
 

1σκ ενός ζευγαριού, σχεδόν 
ολοσέλιδο 

--- 

16.Τρία Βήματα 
Προς Την 

Ευτυχία σ.245-
246 

Απόδοσις Σόνιας 
Κονιόρδου Διάφορα άρθρα 

Η καλλιέργεια της προσωπικότητας και των 
ταλάντων, η αποφασιστηκότητα και η πίστη στο 

Θεό τα κλειδιά για μια ευτυχισμένη ζωή 

Πνευματικής οικοδομής  
1σκ: 3 χελιδόνια σε 

κλαράκια 

*«Γένοιο οίος έση» 
*«όπως ο Πατήρ με απέστειλε ούτω και εγώ αποστέλλω 

υμάς» 
*Προσευχή: «Κύριε, εκείνο που θέλω είναι να κάνω το 

θέλημα Σου και αν μου το φανερώσης υπόσχομαι να το 
κάνω όσο κι’ αν μου κοστίση» 

 
*«... Στο ΙΧ κεφ του κατά Μάρκον Ευαγγελίου... ένας 

πατέρας είχε φέρει στους μαθητάς του Χριστού το 
άρρωστο παιδί του για να το γιατρέψουν. Οι μαθητές 

όμως είχαν αποτύχει και ο πατέρας ήταν 
απελπισμένος. Τότε παρουσιάσθηκε ο Χριστός. «Πάντα 
δυνατά τω πιστεύοντι» είπε ο Διδάσκαλος κι’ ο πατέρας 

απάντησε με λαχτάρα «Πιστεύω Κύριε»» 
*«Η Πίστις μπορεί και όρη να σηκώση» 

*«Πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» 
*... λόγων του Αποστόλου Παύλου: «Πάντα ισχύω εν τω 

ενδυναμούντι με Χριστώ» 
 

17.Δίλημμα Dr. Frederica Loomis, Διάφορα άρθρα Το δίλλημα της γιατρού κατά την ώρα του Διδακτικό – Πνευματικής Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
σ.247-248 M.D. Μαιευτήρας – 

Γυναικολόγος  
Απόδοσις  
Σ. Α. Μ. 

τοκετού να θανατώσει ένα κοριτσάκι που 
γεννιόταν με ένα πόδι, για να το σώσει από τη 

δυστυχία και η συνάντησή της μαζί του 17 
χρόνια αργότερα 

οικοδομής 
 

1σκ ενός γιατρού με μάσκα 
σε ώρα εργασίας 

18.Ο 
Προσκυνητής 
Της Ασσίζης 
σ.249-253 

Alexandre Masseron 
Απόδοσις  
Ξ. Α. Γ.  

Μορφές  

Η ζωή και η πνευματική πορεία, μέχρι τη 
μεταστροφή του στο χριστιανισμό, του Δανού 

ποιητή και συγγραφέα-αγιογράφου αγίων 
Johannes Jeorgensen 

 
*«... Ο ποιητής, που στάθηκε στα 1887, σε μια 

από τις πρώτες θέσεις της νεαρής δανικής 
φιλολογίας, έμελλε να γίνη ο αγιογράφος, που 

εγκαθίδρυσε το όνομά του στην παγκόσμια 
φιλολογία του 20ου αιώνα. Μπορεί να πη κανείς 

ότι μετά τη μεταστροφή του, δεν έζησε παρά 
δίπλα στους αγίους...» 

Βιογραφία – Πνευματικής 
οικοδομής 

*«... άνοιξε την Καινή Διαθήκη και βρήκε τρεις 
φράσεις, που του ξεκαθάριζαν το κάθε τι: Πρώτα τα 
λόγια της Μαρίας Μαγδαληνής στον Εσταυρωμένο, 
όταν τον αναγνώρισε: «Ραββί»... έπειτα τα λόγια του 
Αιθίοπα στο Φίλιππο: «Πιστεύω, ότι ο Ιησούς Χριστός 
είναι ο γυιος του Θεού». Τέλος τα λόγια του Πέτρου: 

«Πιστεύουμε, ότι θα σωθούμε με τη χάρη του Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού»...» 

19.Το Θέατρο 
Μεταξύ Μας 

σ.254 
Ελένη Κόλμαν Το θέατρο Μεταξύ 

Μας (νέα στήλη) 

«Σκοπός της στήλης... να παρουσιάζη σε κάθε 
τεύχος τα έργα που θ’ ανεβάσουν οι διάφοροι 

θίασοι στην Αθήνα, κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής σαιζόν και να εκφέρη τη γνώμη 

της...» 
Σ’ αυτό τεύχος «... μια γενική εικόνα των έργων 

που έχουν ως τώρα προγραμματισθή, προς 
κατατοπισμόν...» 

Ενημερωτικό  
 

1σκ κάτοψη αρχαίου 
θεάτρου 

--- 

20.Γύρω Από Το 
Θέμα Του Φλερτ  

σ.255-256 

Αποσπάσματα από 
επιστολές αναγνωστριών, 

γύρω από το θέμα 
Έρευνα  Το φλερτ  Ηθοπλαστικό – Διδακτικό  --- 

21.Από Την 
Καλλιτεχνική 
Κίνηση σ.256 

Καίτη Κομίνη 
Από Την 

Καλλιτεχνική 
Κίνηση 

Φεστιβάλ Αθηνών 1966 Ενημερωτικό – 
Καλλιτεχνική Κριτική  --- 
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9ο (133) Τεύχος: Νοέμβριος 1966 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Στη Μνήμη Του 
Αρκαδίου σ.257 Μ. Β. Κ.  

Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – 
Απόψεις  

Σύντομη παρουσίαση ιστορικών λεπτομερειών από το 
ολοκαύτωμα στο Αρκάδι και των εκδηλώσεων που 

διοργανώνονται με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων 

Ιστορικό – Επετειακό – 
Ενημερωτικό  --- 

2.Ένα Δύσκολο 
Επάγγελμα σ.257 Μ. Β. Κ.  

Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – 
Απόψεις  

*«... μια λίστα από πράγματα που πρέπει πάντοτε να κάνουν για 
να βοηθούν τα παιδιά τους και από πράγματα που δεν πρέπει 

ποτέ να κάνουν, όπως τη δίνει μια γαλλίδα παιδαγωγός...» 
Παιδαγωγικό  --- 

3.Η «Ζωή Του Παιδιού» 
σ.257-258 Μ. Β. Κ.  

Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – 
Απόψεις  

Παρουσίαση των θετικών σημείων του περιοδικού «η Ζωή του 
παιδιού», με αφορμή τη συμπλήρωση 20 χρόνων κυκλοφορίας Ενημερωτικό  --- 

4.Πάλι τα «Δικαιώματα» 
σ.258 Μ. Β. Κ.  

Από Τη Ζωή Του 
Μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο στο θέμα που θα απασχολήσει τη φετεινή σύνοδο του 
Ο.Η.Ε. με τίτλο: «Διακήρυξις για την κατάργησι των διακρίσεων 

κατά των γυναικών» 
Ενημερωτικό  --- 

5.Ότι Την Ανομίαν Μου 
Εγώ Γινώσκω... σ.258 Αθαν. Τσιάμας Ποίηση – 

Προσευχή  Καθημερινή ζωή, ανθρώπινες αδυναμίες και προσευχή  Πνευματικής 
οικοδομής 

*«Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω..» 
*«Κύριε βοήθει μοι» 

*«Κύριε βοήθει μοι τη απιστία» 
*«Και η αμαρτία μου ενώπιόν μου... εστί 

διαπαντός» 

6.Η Τέχνη Να Μένη 
Κανείς Νέος  

σ.259 
___ Διάφορα άρθρα Συλλογή συμβουλών και απόψεων διαφόρων ανθρώπων του 

πνεύματος (κυρίως του εξωτερικού), πάνω στο θέμα 

Πνευματικής 
οικοδομής  

 
2φ νέων αγοριού και 

κοριτσιού 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«...εκείνοι που υπολογίζουν στο Θεό, 
ανανεώνουν τη δύναμι τους σαν αετοί...» 

7.Η Ημέρα Της 28ης 
Οκτωβρίου 1940  
σ.260 και 287 

Β. Δ. Πατριαρχέα  
(Γυμνασιάρχου)  Εθνικαί Επέτειοι  

Σύντομη αναφορά στις ένδοξες σελίδες της Ελληνικής ιστορίας 
από την αρχαιότητα, τα χρόνια του Βυζαντίου μέχρι τα 
τελευταίο πόλεμο. Τόνωση της Εθνικής υπερηφάνειας  

Ιστορικό  *«... γιγαντούται εν τη πίστει ως ο Δαυίδ κατά 
του Γολιάθ...» 

8.Μια Νέα Πόρτα Στον 
Κόσμο  
σ.261 

Ευ. Γ.  Διάφορα άρθρα  Η γέννηση ενός παιδιού από ένα ζευγάρι μεγάλο σε ηλικία, που 
οι γιατροί τους το είχαν αποκλείσει  

Κοινωνικό 
 

1φ μια νοσοκόμα και 
μια μητέρα πάνω από 
την κούνια ενός μωρού  

--- 

9.Κάρολος Ντίκενς 
σ.262-263 Σάσα Ε. Μόσχου Μορφές  

Σύντομη αναφορά σε έργα του συγγραφέα, από τα οποία προκύ-
πτει ο βασικός του προβληματισμός για τα κοινωνικά θέματα 

και προβλήματα της εποχής του, που εξακολουθούν να 
υφίστανται  

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού 
 

3σκ από ιστορίες του 
Ντίκενς και 1φ του 

συγγραφέα 

Αγιογραφική θεμελίωση; Χωρίς πουθενά να 
γίνεται αναφορά στις θρησκευτικές του 
πεποιθήσεις, όλο το έργο του αποτελεί 
κριτική και καταδίκη της κοινωνικής 

αδικίας και σκληρότητας 

10.Μια Ελληνίδα στο 
κοιμητήριο του 
Arlington σ.264 

--- Μορφές  

Σύντομη αναφορά στη ζωή και το έργο της Δάφνης 
Παπαδοπούλου ιατρού-καρκινολόγου, που αφιέρωσε τη ζωή της 
στην έρευνα κατά του καρκίνου σε διάφορα πανεπι-στήμια του 

κόσμου 

Επιμορφωτικό  --- 

11.Η συμπεριφορά μας 
προς τον άρρωστο σ.265-

266 

Suzanne Lukas 
Απόδοσις: Μαρία 

Ζαχαριάδου  
Διάφορα άρθρα Η σωστή στάση και αντιμετώπιση των ασθενών 

Κοινωνικό – Διδακτικό  
 

3σκ με σκηνές από την 
περιποίηση αρρώστων  

--- 

12.Δελφοί  Λίνα Αγγελοπούλου Τόποι Ξενάγηση στους χώρους των Δελφών Ιστορικό – --- 
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(το φυσικό αμφιθέατρο 
με την πανανθρώπινη 

απήχησι) 
σ.267-269 

τουριστικοί και 
αρχαιολογικοί  

Επιμορφωτικό  
 

1φ με τις αρχαιότητες 
του χώρου 

13.Προς τις 
αναγνώστριες του ΚτΕ  

σ.269 
--- Ανακοίνωση  Διάδοση του περιοδικού  Ενημερωτικό  --- 

14.Οι νέοι και το μέλλον  
σ.270-271 

Γεώργιος Ν. 
Καντιάνης  Διάφορα άρθρα  Η θέση των νέων στον σύγχρονο κόσμο και οι προοπτικές τους 

για το μέλλον που διαγράφεται μπροστά τους 
Κοινωνικού 

προβληματισμού --- 

15.Δύο ψυχές σ.271 Ι. Πολέμης Ποίηση  Το διττό της φύσεως του ανθρώπου, η εσωτερική πάλη στην 
καρδιά του ανθρώπου μεταξύ καλού και κακού 

Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Πληροφορίες 
παρακαλώ σ.272-273 

Μαρία Θ. Δραγώνα 
(Διασκευή από το 

αγγλικό) 
Διάφορα άρθρα  Η γνωριμία ενός παιδιού με μια τηλεφωνήτρια και η προσωπική 

σχέση που ανέπτυξαν, χωρίς ποτέ να γνωριστούν από κοντά 

Διδακτικό  
 

1φ μισής σελίδας ενός 
νεαρού που μιλάει στο 

τηλέφωνο  

Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη στην 
Ανάσταση και την μεταθανάτια ζωή 

17.Αυτοσυγκε-ντρωση  
σ.274-275 

William Marston 
Απόδοση:  

Κ. Δ. Σπήλιου 
Διάφορα άρθρα  Η τέχνη, η αναγκαιότητα και τα οφέλη της αυτοσυγκέντρωσης Πνευματικής 

οικοδομής  --- 

18.Ο γιος μας 
παντρεύεται σ.276-280  

Απόδοση: Κατερίνα 
Περίδη Διάφορα άρθρα  

Οι σκέψεις και οι αντιδράσεις ενός πα-τέρα μπροστά στο γε-
γονός της ενηλικίωσης του γιού του και της απόφασής του να 

παντρευτεί στα 21 του 

Διδακτικό  
1σκ με ένα νεαρό 

ζευγάρι να συνομιλεί 
--- 

19.Από ένα ημερολόγιο 
σ.280 Κ.  Διάφορα άρθρα 

– Αποσπάσματα  

Δύο αποσπάσματα από ένα ημερολόγιο:  
-Το πέταγμα των πουλιών παραλληλίζεται με το πέταγμα που 

δίνει η Πίστη! 
-η άμεση ανταπόκριση και παρηγοριά που προσφέρει ο 

Χριστός, όταν του απευθύνουμε την προσευχή μας 

Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση: η δύναμη της 
πίστης και της προσευχής 

20.Φαύλοι Κύκλοι – Ο 
φόβος φέρνει φόβο, ο 

θυμός φέρνει θυμό και η 
αγάπη αγάπη  

σ.281-284 

Απ’ το Γαλλικό:  
Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Οι φαύλοι κύκλοι της λογικής και των συναισθημάτων. Πώς 
μπλέκεται κανείς σ’ αυτούς, τα αίτια τους, πώς τους βιώνει, με 

ποιους τρόπους, με ποια βήματα μπορεί να βγει 

Διδακτικό  
 

1φ τα μάτια μιας 
τρομαγμένης γυναίκας 

Αγιογραφική θεμελίωση: ο φαύλος κύκλος 
των παθών (εγωισμός, έλλειψη θάρρους και 
διαύγειας πνεύματος, αγωνία, θυμός, βία, 

αδιαφορία, φόβος, δεισιδαιμονία, απο-
γοήτευση, βόλεμα...) και οι καταστροφικές 

συνέπειες του στη ζωή των ανθρώπων  

21.Η αγωγή της πίστεως 
σ.285-286 

Μαρία Ζαχαριάδου 
 Γύρω στο παιδί  

Τα προβλήματα των νέων στην αναζήτηση της πίστεως και στη 
θέση τους μέσα στην Εκκλησία. Από μια συνέντευξη στην 

Ντομινίκ Μπερτράν, του πατρός Πιέρ Μπαμπέν, πασίγνωστος 
στη Γαλλία για την πολυσχιδή δράσι του: υπεύθυνος των 

Κατηχητικών σχολείων στο Παρίσι και στη Λυών, συγγραφεύς 
πολλών θεολογικών βιβλίων, δ/ντής των ιεραποστολών των 

διακοπών, κ.α. 

Πνευματικού 
προβληματισμού  

1φ μισής σελίδας 2 
γυναίκες 

παρακολουθούνε με 
προσοχή κάποιον  

Αγιογραφική θεμελίωση: πίστη εν ελευθερία 
και ευθύνη. Παράδειγμα ενηλίκων προς τα 
παιδιά. – Πίστη στην Ανάσταση του Χριστού 

και των ανθρώπων 
*«...Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε να σώση ό,τι 

ήταν χαμένο...» 

22.Το Θέατρο μεταξύ 
μας σ.287 Ε. Κόλμαν Καλλιτεχνική 

κίνηση Κριτική για τρεις θεατρικές παραστάσεις 
Ενημερωτικό 

 1σκ κάτοψη αρχαίου 
θεάτρου 

--- 

23.Από την καλλιτεχνική 
κίνηση σ.288 Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική 

κίνηση 

Εκθέσεις ζωγραφικής και εικαστικών που έγιναν σε διάφορες 
αίθουσες και γκαλερί των Αθηνών, κατά τους περασμένους 

μήνες 

Ενημερωτικό  
1φ από το έργο του 

Βασίλη Σίμου 
«Πλένοντας στο ποτάμι» 

--- 
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1.Μπροστά στη Γέννησι σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Επίλογος από ένα βιβλίο του Σβάιτσερ, ως απάντηση στο 
ερώτημα ‘ποιος ήταν ο Χριστός’ και ως ανανέωση της 

απόφασης μας να Τον ακολουθήσουμε! 
Πνευματικής οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

«Ακολουθήστε με!» 

2.Το L.S.D. σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Ενημέρωση για το L.S.D. και τις συνέπειες της χρήσης 
του στις νεολαίες των ΗΠΑ και της Γαλλίας 

Ενημερωτικό – κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

3.Στις ώρες της δυστυχίας 
σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Μια είδηση από την Ουαλία προκαλεί το σχόλιο για την 

ανθρωπιά των πονεμένων  Διδακτικό  --- 

4.Νέοι τρόποι στις νέες 
συνθήκες σ.289 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Προβληματισμός και πρόταση για συλλογική 
αντιμετώπιση της έλλειψης οικιακών βοηθών ακόμα και 

σε περιπτώσεις που η παρουσία τους είναι εντελώς 
απαραίτητη 

Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

5.Διαβάζοντας σ.290 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για τα θέματα κοινωνικής πολιτικής που 
απασχολούν τη Γαλλική Κυβέρνηση και 

προβληματισμός για την εν Ελλάδι κοινωνική πολιτική 
που εφαρμόζεται 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνικά θέματα – Κοινωνική πρόνοια --- 

6.Το πρώτο τραύμα  
σ.290 

Ζακελίνα Ρ. 
Σαραντίδου Ποίηση  Περιποίηση από τη μαμά του πρώτου τραύματος και των 

δακρύων! Μητρική αγάπη  
--- 

7.Μια αληθινή ιστορία  
σ.291-292 Διασκευή: Η.Σ. Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η σοβαρή ασθένεια του συζύγου της που τον οδήγησε 
στο χείλος του θανάτου και η επιστροφή του στη ζωή. 

Όλη η περιπέτεια, οι σκέψεις και τα συναισθήματα που 
γεννήθηκαν στην καρδιά της συζύγου του.  

Διδακτικό  
 
 

1φ: μια γυναίκα σκυμμένη στο γραφείο 
της και γράφει 

--- 

8.Όταν οι γονείς είναι 
απαιτητικοί σ.293-296 C.B. Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Οι απαιτήσεις των γονιών για την απόδοση του παιδιού 
και οι συνέπειες αυτής της τακτικής στο παρόν του 
παιδιού και στο προσεχές και απώτερο μέλλον του 

Παιδαγωγικό  
2φ: ένα κοριτσάκι κλαίει  --- 

9.Μικρό μου παιδί 
(Από τα πεντάστιχα του γιού 

μας)  
σ.296 

Ζακελίνα Ρ. 
Σαραντίδου Ποίηση  

Μητρική αγάπη για τα πρώτα ‘τιτιβίσματα’, τις πρώτες 
άναρθρες κουβέντες του παιδιού που γεννούν 

πρωτόγνωρα αισθήματα στην καρδιά της  
Ψυχολογία  --- 

10.Η χαρά της θυσίας σ.297-
300 Ειρ. Φιλ. 

Διάφορα άρθρα – 
Κοινωνικά θέματα 

– Λογοτεχνία   

«Η υιοθεσία είναι πάντοτε ένα μεγάλο πρόβλημα. Επειδή 
γνωρίζομε ότι υπάρχει ένας αριθμός γυναικών που 

απασχολεί αυτό το θέμα, παραθέτουμε την συνεργασία 
αναγνώστριάς μας όπου πολύ παραστατικά μας 

περιγράφει τις αγωνίες, τα συναισθήματα της και τις 
πολλές δυσκολίες που αντιμετώπισε» 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ: μια νεαρή γυναίκα έχει αγκαλιά ένα 

σκεφτικό αγοράκι 

--- 

11.«Προς τις αναγνώστριες 
του Κόσμου της Ελληνίδος» 

σ.300 
--- Ανακοινώσεις  Εγγραφή νέων συνδρομητών  Ενημερωτικό  --- 

12.Αιώνιες Αλήθειες της 
Βίβλου  

σ.301-302 

Smiley Blanten, 
M.D. 

Διάφορα άρθρα – 
Επιστήμη  

«Ένας διακεκριμένος ψυχίατρος διακηρύττει την 
υπερβολική σοφία της Βίβλου εν σχέσει με προβλήματα 
που παρουσιάστηκαν εξ αρχής στο ανθρώπινο γένος και 
παρουσιάζονται σε μας σήμερα περισσότερο από άλλες 

φορές» 

Ψυχολογία – Ψυχιατρική / επιστήμη/ 
Ποιμαντική ψυχολογία  

«τις 10 εντολές και τον 
χρυσούν κανόνα» 

Προς Εφ: «Και άπαντα 
κατεργασμένοι στήναι» 
‘Η Βασιλεία του Θεού 

εντός ημών εστί’ 
Δευτερονόμιο: ‘Υπό ισχύν 

βραχιόνων αενάων’ 
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‘Αγάπα τον πλησίον σου 

ως εαυτόν’ 
Ιστορία του Ασώτου Υιού 
‘Μη μεριμνάτε δια την 

αύριον’ = Μην 
στεναχωρήσαι για το 

μέλλον 
‘Αρκετόν τη ημέρα η 

κακία αυτής’ 
Ησαΐας: ‘Οι ελπίζοντες 

επί Κύριον θα 
ανανεώσουν τις δυνάμεις 
τους. θα ανέβουν υψηλά 

με πτέρυγες αετού’ 
Παροιμίες: ‘Καθώς 

λογίζεται τις εν τη καρδία 
αυτού, ούτως ει’ 

‘Όπου εστίν ο θησαυρός 
υμών εκεί και η καρδία 

υμών εστίν’ 
‘Μη επιδυέτω ο ήλιος επί 

παροργισμώ υμών’ 
‘Γνώσεσθε την αλήθειαν 

και η αλήθεια 
ελευθερώση υμάς’ 
Το βιβλίο του Ιώβ 

13.Κάτι που λείπει  
σ.303-304 Ελένη Κόλμαν  

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Επισήμανση ότι λείπουν οι χώροι που μπορούν να 
προσφέρουν ποιοτική ψυχαγωγία στην εργαζόμενη 
γυναίκα και πρόταση-ιδέα για τη δημιουργία μιας 
τέτοιας Λέσχης από κάποια Γυναικεία Οργάνωση, 

Σύλλογο ή Σωματείο 

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Κοινωνική πρόνοια  

1φ: Ένας άδειος καναπές και 
παρατημένα πάνω του ένα ανοιχτό 

βιβλίο και ένα ζευγάρι γυαλιά  

--- 

14.Το ασημένιο ψάρι  
σ.304 

Αφρικανικό 
παραμύθι Απόδοσις: 

Ε.Κ. 
Λογοτεχνία  

Μια γυναίκα βρίσκει στην ακτή ένα ψάρι που 
ξεψυχούσε. Το οδήγησε μέσα στο νε-ρό και κοιτούσε στο 

βυθό μια παράξενη, άγνωστη και υπερκό-σμιας 
ομορφιάς πολι-τεία. Όταν πήγε σπίτι της, ανακάλυψε 
πως αντί για τις σανίδες που νόμιζε ότι μάζε-ψε, για τη 

φωτιά της, κουβαλούσε θησαυρό! 

Διδακτικό  
1σκ: μια γυναίκα με σκεπασμένο το 
κεφάλι της με ένα μαντίλι και με μια 
μαγκούρα στο χέρι, μπροστά της ένα 

μεγάλο ψάρι και στον ουρανό ένα 
ολόγιομο φεγγάρι κι ένα πουλί που 

πετάει προς το μέρος της 

--- 

15.Εμπρός, Μαίρη, 
προχώρει! σ.305-307 

Μετάφραση: 
Κ.Δ.Σπήλιου  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία της μικρής Μ, που μέσα στο ίδρυμα ούτε που 
μιλούσε και χρειαζόταν ενθάρρυνση και προ-τροπή και 
για τα αυτονόητα, αλλά η ζωή της άλλαξε δραστικά και 

ριζικά όταν την ανέλαβε ένα ηλικιω-μένο ζευγάρι και στη 
συνέχεια την υιοθέτη-σε ένα νεαρότερο. Περιγραφή της 
ζωής της από τη θετή ‘γιαγιά’ της μέχρι τη στιγμή του 

γάμου της. 

 
Διδακτικό – Κοινωνική πρόνοια  

 
1φ: ένα σοβαρό, αγέλαστο κοριτσάκι με 

ίσια μαύρα μαλλιά και πουκαμισάκι 
καρό, ποζάρει ευθεία μπροστά στο φακό 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(τα θαύματα που επιτελεί 

η αγάπη) 

16.Ο Άγιος (Από τη συλλογή 
«Οι ώρες της Τήνου» που 

κυκλοφορεί εντός των ημερών 
από τις εκδόσεις ΤΗΝΟΣ) 

Ελένη Καριτά  Ποίηση  Η παρουσία και οι μεσιτείες του αγίου στη ζωή των 
πιστών  Πνευματικής οικοδομής – Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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σ.307 

17.Αξιοποιούμε τα ταλέντα 
μας;  

σ.308-309 

Διασκευή: Μαρία Θ. 
Δραγώνα  Διάφορα άρθρα  Ο κόπος που χρειάζεται να καταβληθεί προκειμένου να 

αξιοποιηθούν τα ταλέντα μας  

 
Διδακτικό – Πνευματικού 

προβληματισμού  
 

2φ: ένα αγοράκι παίζει βιολί κι ένα 
κοριτσάκι ζωγραφίζει με πινέλα 

Αγιογραφική θεμελίωση  

18.Σχολή βοηθών μητέρων 
σ.309 --- 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 
πρόνοια – 

Ανακοινώσεις  

Η δημιουργία του Σπουδαστηρίου Βοηθών Μητέρων, του 
Συλλόγου των Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος. Οι 

στόχοι του, το πρόγραμμά του, τα δίδακτρα  
Κοινωνική πρόνοια – Ανακοίνωση  --- 

19.Το Γεύμα σ.310-311 
Elinor G. Smith 

Μετάφρασις: Σοφία 
Οικονομοπούλου 

Διάφορα 
άρθρα;;;;;; 

Οι ερωτήσεις και οι α-παντήσεις μιας μάνας κατά τη 
διάρκεια του γεύματος, προκειμέ-νου να ανταποκριθεί 

όχι μόνο στις υποχρεώσεις της άλλα και στα ‘γούστα’, τις 
παραξενιές, τις απροσεξίες όλων  

 
Διδακτικό  

 
1φ: μια πολυμελής οικογένεια κάθεται 
γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι και τρώνε 

--- 

20.Η απόφαση ήταν άδικη  
σ.311-312 

Ανδρούλα Μ. 
Πετρίδου 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  

Με αφορμή όλα τα περιστατικά γύρω από μια δίκη και 
μια άδικη δικαστική απόφαση, σκέψεις για τη θεία 

Δικαιοσύνη, την αγάπη και την συγχώρεση 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής – 

Διδακτικό  
Αγιογραφική θεμελίωση  

21. --- σ.312 Samuel Mc Grea 
Gavert 

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Αθεΐα και ευγνωμοσύνη  Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
ευγνωμοσύνη προς το 

Θεό  

22. σ. 312 Soren Kierkengaard Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η δυναμική πορεία της ζωής  Διδακτικό  --- 

23.Ένα χριστουγεννιάτικο 
δώρο για το γιατρό  

σ.313-314 

Απόδοσις: Αμαλία 
Γερακανάκη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η ιστορία ενός νέου γιατρού που τον κυρίευαν τακτικά οι 
ανασφάλειες του και οι αμφιβολίες του για την ικανότητά 
του να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του και πως πήρε το 
θάρρος που χρειαζόταν από το ευχαριστήριο δώρο μιας 

ασθενούς του.  

Διδακτικό - Εορταστικό 
2σκ: μέσα σε μια γυάλινη μπάλα που 

πέφτει χιόνι, ένα κορίτσι με μπαλωμένο 
φόρεμα τοποθετεί αναμμένα κεριά και 
στολίζει ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 
και ένα κοριτσάκι έχει αγκαλιά μια 

ανθοδέσμη 

«και ανοίξαντες τους 
θησαυρούς αυτών 
προσήνεγκαν αυτώ 

δώρα...» 

24.Ένα τραγούδι της αυγής  
σ.315-316 

Απόδοση: Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Μια 17χρ. έχει ραντε-βού με το φίλο της για ιστιοπλοΐα. 
Στο δρόμο βρίσκει ένα ψαράκι σε μια λακκούβα που 

κινδύνευε από ένα γλάρο κι αποφασίζει να καθίσει εκεί 
μέχρι να ξαναγίνει παλίρ-ροια. Την βρίσκει ο φίλος της 

και μαζεύει το ψαράκι για να το ξαναρίξει στο νερό 

Ψυχαγωγικό  
1σκ: ένας νεαρός σκυμμένος στην ακτή, 

δίπλα του μια μοντέρνα νεαρή  
--- 

25.Το θέατρο μεταξύ μας 
σ.317 Ελ. Κόλμαν  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Θεατρικές 
παραστάσεις  

Παρουσίαση και κριτική θεατρικών παραστάσεων Ενημερωτικό  --- 

26.Τι μπορούμε να κάνωμε 
για σας  
σ.318 

Σ.Κ.Γ. Τι μπορούμε να 
κάνωμε για σας 

Απάντηση σε μια αναγνώστρια που ζει με την αγωνία του 
πότε θα παντρευτεί Ποιμαντική ψυχολογία  --- 

27.Από την καλλιτεχνική 
κίνηση  
σ.319 

Καίτη Κομίνη  
Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Εικαστικά 

Εκθέσεις ζωγραφικής  
Ενημερωτικό  

1φ: έργο του Σπύρου Δαγλαρίδη: 
Νησιώτικο 

--- 

28.Πίναξ Περιεχομένων 1966 --- --- --- --- --- 
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1ο (135) Τεύχος – Ιανουάριος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Οι ευθύνες και η 
ευθύνη σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η έλλειψη υπευθυνότητας στην κοινωνία αλλά και 
στη αγωγή των παιδιών και οι ολέθριες συνέπειες 
της, με τρανταχτό το πρόσφατο παράδειγμα του 

ναυαγίου του ‘Ηράκλειον’ 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Το ωροσκόπιο σ.1 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Τα συμπεράσματα της στατιστικής έρευνας του 
περιοδικού ‘Time’ για την έκταση της μόδας της 

αστρολο-γίας μεταξύ των κατοί-κων του Παρισιού 
(1 μάγος/120 κατοί-κους, 1 γιατρός/514 κι 1 

ιερεύς/5000) 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(σχόλιο για την πίστη στα είδωλα και 

όχι στο Χριστό) 

3.Χωρίς φεμινιστική 
προκατάληψι σ.1-2 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η ανισότητα που επικρατεί στους χώρους εργασίας, 
όσον αφορά την κατάληψη υπεύθυνων θέσεων από 

γυναίκες 
Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

4.Το νοσοκομείο στο 
σπίτι  
σ.2 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Παρουσίαση της ειδικής υπηρεσίας της κατ’ οίκον 
νοσηλείας, που εφαρμόζεται στο Παρίσι από το 

1960 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Παιδιά της 
αλήθειας  

σ.2 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για τα επαναστατημένα νιάτα της εποχής, 
που παρόλη την άρνηση και την αμφισβήτηση στην 
ουσία ζητούν την αλήθεια και αποστρέφονται την 
υποκρισία που τους προσφέρει η προηγούμενη 

γενιά 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

6.Οι ώρες της Τήνου 
– Ποιήματα της 
Ελέν. Καριτά  

σ.2 

Αντώνιος Καρατζάς 
Βιβλιοπαρου-

σίαση – 
Βιβλιοκριτική  

Σχόλιο και παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της 
Ελ. Καριτά Ενημερωτικό  

«Πάντα γαρ υμών εστιν... είτε κόσμος 
είτε ζωή είτε θάνατος είτε ενεστώτα είτε 

μέλλοντα πάντα υμών εστιν...»: 
Α΄Κορινθ.  
γ, 22-23 

7.Το επίπονο 
επάγγελμα του 
γονέως σ.3-5 

Απόδοσις από το 
Γαλλικό Η.Σ. 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια  

Παραδείγματα συμπεριφορών γονέων και εφήβων 
και προβληματισμός για τις τακτικές που 

ακολούθησαν  

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένας κύριος με κοστούμι, πιάνει 
από μπράτσο έναν έφηβο και τους 

παρακολου-θούν ακόμα ένας κύριος 
κι ένας έφηβος, όλοι με ύφος 

θυμωμένο  

--- 

8.Οι σιωπηλοί 
σύντροφοι της ζωής 

μας  
σ.6-7 

Απόδοσις Ε.Κ. Διάφορα άρθρα  
Η ιστορία καταμέτρη-σης του χρόνου και 

κατάσκευής των ρολο-γιών από την αρχαιό-τητα 
μέχρι σήμερα 

Επιμορφωτικό  
2φ: δύο διακοσμητικά ρολόγια 
μπαρόκ τοίχου και επιτραπέζιο 

--- 

9.Walt Disney σ.7-8 Κατερίνα Περίδη Μορφές  Η ζωή και το έργο του W.D. 

Βιογραφία – Διδακτικό – 
Επιμορφωτικό  

 
7σκ: φιγούρες ηρώων του Disney 

--- 

10.Πώς τα άστρα 
ανέβηκαν στον 

ουρανό σ.9  

Αφρικάνικο παραμύθι 
Απόδοση:  
Ε. Κόλμαν 

Διάφορα άρθρα  
Αφρικάνικη μυθολογία που εξηγεί το πώς έφτασαν 
τόσο ψηλά στον ουρανό ο ήλιος, η σελήνη και τα 

αστέρια  
Επιμορφωτικό  --- 

11.Μια θαρραλέα 
γυναικεία φωνή  

σ.10-11 

Σταματία Δ. 
Μαστρογιαννοπούλου Διάφορα άρθρα  

Η σ Λύδια Τσουκόφ-σκαγια αντιτίθεται στο 
Νομπελίστα σ Σολό-χωβ, υπερασπιζόμενη τους 
συναδέλφους της Σινάφσκι και Ντάνιελ, για την 

Πνευματικού προβληματισμού  
Αγιογραφική θεμελίωση: μεσολάβηση 
υπέρ των άλλων, «σας επισκέπτομαι 

δια να ζητήσω έλεος δια τους 
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καταδικαστική απόφαση εναντίον τους από το 

κομμου-νιστικό καθεστώς 
πεσμένους» 

12.Ύμνος προς τον 
γυιο σ.11 

Ο πατέρας σου 
Αναστάσιος Τσιάμας  Ποίηση  Το καμάρι, η παρηγοριά και οι προσδοκίες του 

πατέρα για το γιο του Διδακτικό  --- 

13.Ένα δάκρυ μέσα 
στη θάλασσα  

σ.12-15 

Ray Bradbury 
Μετάφραση: Ελένη 

Ζάκουρα 

Λογοτεχνία – 
Νουβέλλα  

Η φανταστική πραγματοποίηση της ευχής τους να 
εξαφανιζόταν όλοι οι άνθρωποι, να ερήμωνε η γη κι 

αυτοί μόνοι τους να απολάμβαναν ατέλειωτες 
διακοπές, ταξίδια και μια ήσυχη και χωρίς 

φασαρίες και προβλήματα ζωή 

Αλληγορικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1φ:μια οικογένεια σ’ ένα μικρό 

βαγονέτο. Φιγού-ρες από γύψο & το 
σύνο λο κρύο κι απρόσιτο, σαν 

σεληνιακό τοπίο  

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Είναι μια τέχνη 
το να δίνης χαρά 
σ.16-18 (σαλόνι) 

Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  Μυστικά για την επιτυχή προσφορά δώρων και 
χαράς στους φίλους και τους οικείους 

Διδακτικό – Κοινωνική συμπεριφορά 
(σαβουάρ βιρβ) – Πνευματικής 

οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση (Ιλαρόν 
δότη...) 

15.Ο Χρόνος σ.18 Σία 
Παπακυριακοπούλου  Ποίηση  Ο χρόνος που φεύγει και πώς τον αξιοποιούμε  Πνευματικής οικοδομής και 

προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Μεθεόρτια σ.19-
22 Απόδοσις: Κ.Δ.Σπήλιου Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Μια νεαρή μάνα, μό-νη της τα Χριστούγεν-να λόγω 
επαγγελματι-κών υποχρεώσεων του συζύγου, 

καταφέρνει να σκεφθεί και να α-σχοληθεί με τα 
ιδιαί-τερα προβλήματα των κοριτσιών της κι έτσι το 

σπίτι τους ξαναζεί ευτυχισμένες μέρες 

Διδακτικό  
  

1φ: μία γυναίκα διαβάζει ένα βιβλίο, 
καθισμένη με τα πόδια πάνω σε μια 
πολυθρόνα και το κεφάλι το στηρίζει 

στο δεξί χέρι 

«... Και απέκτησε τον πρώτον της γυιο 
και ον τύλιξε στα σπάργανα και τον 

έβαλε στη φάτνη των αλόγων, γιατί δεν 
υπήρχε γι’ αυτούς δωμάτιο στο 

πανδοχείο...» 

17. --- σ.22 Λαροσφουκώ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η αντίληψη για την προσωπική ευτυχία ή δυστυχία  Διδακτικό  --- 

18. --- σ.22 Λαροσφουκώ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η υπεροψία και πλάνη Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

19. --- σ.22 Georges Clemenceau Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο αληθινός φίλος Διδακτικό  --- 

20. --- σ.22 Georges Clemenceau Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Κολακεία και ψέμα  Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

21. --- σ.22 Georges Clemenceau Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η προσπάθεια και η αποτυχία Διδακτικό  --- 

22. --- σ.22 H. L. Mencken Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Το χρήμα και ο ψεύτικος κόσμος που δημιουργεί Διδακτικό --- 

23.Ζυρίχη σ.23-26 Κ.Δ.Σπήλιου 
Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Περιήγηση στη Ζυρίχη: Ιστορία, Μνημεία, Ανώτερα 
Μορφωτικά Ιδρύματα, Ήθη και Έθιμα, Ζωολογικός 

κήπος 

Επιμορφωτικό  
 

1φ: πανοραμική θέα τμήματος της 
πόλης 

--- 

24.Από τις Σελίδες 
του Ημερολογίου 

μας  
σ.27 

Νίκη Γραμματικού  Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής 

«Διεθνής Χριστιανική Ηγεσία»: επίσκεψη και 
συγκέντρωση στην αίθουσα της Αρχαιολογικής 

Εταιρίας, παρουσία του Βασιλέως 

Απόψεις που ακούστηκαν στη 
συνάντηση, με θέμα τη θρησκεία σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(πίστη και πορεία στην οδό του Θεού) 

25.Από τις Σελίδες 
του Ημερολογίου 

μας  
σ.27 

Νίκη Γραμματικού  Ελληνικόν Κέντρον 
Αγωγής 

Το θέμα του φετινών συναντή-σεων του Φροντι-
στηρίου των Μητέ-ρων με θέμα «Ο νέος άνθρωπος 

και η γενετήσια σφαίρα – Παιδαγωγικαί εφαρμογαί» 

Ενημερωτικό – Επιμορφωτικό – 
Παιδαγωγικό  --- 

26.Από τις Σελίδες 
του Ημερολογίου Νίκη Γραμματικού  Ελληνικόν Κέντρον 

Αγωγής 
Οι σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές αρχές που 

εφαρμόζονται πειραματικά εδώ και μερικά χρόνια Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 
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μας  
σ.27 

στο Εκπαιδευτήριον «Αι Αθήναι» 

27.Από τις Σελίδες 
του Ημερολογίου 

μας σ.27 
Νίκη Γραμματικού  Ελληνικόν Κέντρον 

Αγωγής 

Παρουσίαση του 55ου τόμου των Εκδόσεων του 
Ινστιτούτου Ι.Ψ. και Ψ.Υ.: «Το παιδί και ο 

χαρακτήρ» 

Ενημερωτικό – Βιβλιοπαρουσίαση – 
Βιβλιοκριτική  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση και ανακάλυψη της 

μοναδικότητας του προσώπου) 
28.Το πνευματικό 

οδοιπορικό της 
Εύας Λαβαλιέρ 

σ.28-30 

Απόδοσις: Πολυξένη 
Νικολαΐδου Μορφές  

Η ζωή και η μεταστροφή, η βαθειά μετάνοια της 
διάσημης ηθοποιού Ε.Λ., η οποία ξεκίνησε τη ζωή 
της υπό τη σκιά της δολοφονίας της μητέρας της 
από τον πατέρα της και την αυτοκτονία του ίδιου 

Βιογραφία – Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: το πορτραίτο της Ε.Λ.  
Αγιογραφική θεμελίωση (μετάνοια) 

29.Από τις 
παραστάσεις του 

χριστιανι-κού 
θεάτρου  

«Κάθε άνθρωπος»  
σ.31 

Ε.Α. Το Θέατρο μεταξύ 
μας  

Η ιστορία του θεατρικού έργου στο πέρασμά του 
από τις χώρες της Ευρώπης, από τον 13ο αι και 

εξής και σύντομη αναφορά στη υπόθεση του 

Ενημερωτικό  
 

1φ: σκηνή από την παράσταση  
1σκ: η κάτοψη ενός αρχαίου θεάτρου 

Αγιογραφική θεμελίωση 

30.Από την 
καλλιτεχνική 

Κίνηση  
σ.32 

Καίτη Κομίνη  
Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Εικαστικά  

-«Το Ελληνικό Σπίτι» 
-Έκθεσις χειροτεχνίας Θράκης 

-‘Εκθεσις Δώρων. Οργανισμός Ελληνικής 
Χειροτεχνίας 

Ενημερωτικό  --- 
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2ο (136) Τεύχος – Φεβρουάριος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Η αδράνεια των 
πολλών σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η αδράνεια των πολλών που προσφέρεται και καλλιεργείται από τον 
σύγχρονο τρόπο ζωής και κυρίως από την πληθώρα των ανέσεων και την 

αύξηση των ωρών τηλεθέασης! 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Συνταγή ομορφιάς 
σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Η μόδα και η χάρις, η πραγματική ομορφιά της γυναίκας! Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
(χαριτωμένοι άνθρωποι) 

3.Ημέρα του Πατέρα  
σ.33 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σκέψεις και σχόλιο για την καθιέρωση της ‘Ημέρας του πατέρα’ και τον 

νέο τύπο πατέρα της εποχής Κοινωνικού προβληματισμού --- 

4.Αυτό το περιμένουμε 
ακόμη  

σ.33-34 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή την τελευ-ταία ταινία του Γαλλι-κού κινηματογράφου, που 
αναφέρεται στα γεγονότα των εβδομά-δων πριν από την α-πελευθέρωση 
του Πα-ρισιού, σχόλιο πρό-κληση για ανάλογη καλλιτεχνική-πνευμα-

τική δημιουργία με τα γεγονότα του Ελληνι-κού έπους του 1940 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

5.Να συναντάς κάποιον 
που γνωρίζεις  

σ.34 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Η χαρά της συνάντησης και αλλοτρίωση της συνήθειας  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

6. --- σ.34 J. B. Goode  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο πόνος, τα λάθη, το κλάμα και η αμφιβολία στη ζωή του ανθρώπου Διδακτικό  --- 

7.Ένας Δεκάλογος – 
Από την πείρα μιας 
ηλικιωμένης κυρίας  

σ.35 

Ε.Ν.Κ. Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια 

Συμβουλές προς τη γυναίκα για τη συμπεριφορά της προς τον άντρα της 
έτσι ώστε να κρατήσει τις ισορροπίες στο γάμο 

Διδακτικό – Ηθοπλαστικό  
1σκ: ένα ζευγάρι κάθεται 
αντικριστά, σε τραπεζάκι 

καφενείου. 

--- 

8.«Στις Στήλες στις 
Κολώνες» Ολυμπιείον: 

Ο μεγαλύτερος ναός της 
αρχαιότητας σ.36-38 

Λίνα 
Αγγελοπούλου 

Τόποι Τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια 

Περιήγηση στο Ολυμπιείο, στον τόπο και την ιστορία του, διά μέσου των 
αιώνων  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
1φ: οι Στήλες του Ολυμπίου 

Διός  
--- 

9.Να ομολογήσω την 
αλήθεια ή όχι;  

σ.39 
Νικόμαχος  Αλληλογραφία 

αναγνωστών  

«Επιστολή που μας έστειλε αναγνώστρια... ζητώντας τη συμβουλή μας σε 
σοβαρό προσωπικό της πρόβλημα, μας παρακινεί να δημοσιεύσωμε την 
απάντησι πάνω στο ίδιο θέμα που δίδει ο συνεργάτης μας Νικόμαχος και 
που δημοσιεύθηκε σ’ ένα από τα πρώτα τεύχη του ΚτΕ με τον παραπάνω 

τίτλο». Προβληματισμός για το αν πρέπει η κοπέλα να εξομολογηθεί 
παλιές της αμαρτίες στον τωρινό της δεσμό. Κύριο χαρακτηριστικό: η 

διάκριση (ανάλογα με τη ‘βαρύτητα’ και τις συνέπειες της τώρα στη ζωή 
της και την κοσμοθεωρία αλλά και το χαρακτήρα του νυν μνηστήρα) και 

η γνησιότητα στη συμπεριφορά της 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

«εις πολλά πταίομεν 
άπαντες» 

 
«εν καινότητι ζωής» 

 
«τα αρχαία παρήλθε, ιδού 

γέγονε καινά πάντα» 

10.«ΧΑΒΑΗ» σ.40 &60 Κατερίνα Περίδη  Έργα που 
παίζονται  

Σχολιασμός και προβληματισμός πάνω στο θέμα και το σενάριο του 
έργου 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής  

1φ: οι πρωταγωνιστές, Τζούλη 
Άντριους και Μαξ Φον Σύντοβ, 

σε σκηνή του έργου 

Αγιογραφική θεμελίωση 
«Ο ζυγός μου χρηστός και 
το φορτίον μου αλαφρόν 

εστίν» 

11.Καρυάτιδες – 
Πηνελόπειον  Κ.Δ.Σπήλιου 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

Πρόνοια  

Ο σύλλογος «Καρυάτιδες», παράρτημα των «Θυγατέρων της Πηνελόπης», 
τμήμα της οργανώσεως ΑΧΕΠΑ και το Πηνελόπειον Ίδρυμα για τη 

στέγαση και περίθαλψη κοριτσιών 12-18 ετών που έχουν άμεση ανάγκη 
προστασίας 

Κοινωνική πρόνοια  
1φ: εξωτερική άποψη του 
κτιρίου του Πηνελόπειου 

Ιδρύματος 

Αγιογραφική θεμελίωση 

12.Συνάντηση σ.42 Μαρία Ζαχαρίου Διάφορα άρθρα  Η τυχαία συνάντηση δύο φίλων. Οι αναμνήσεις που ξύπνησαν και οι 
προοπτικές για το μέλλον Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση:  
η σημασία του να ζει κανείς 
στο παρόν του Θεού κι όχι 

προσκολλημένος στις 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
αναμνήσεις του 

παρελθόντος 

13.Η Κάρτα σ.43-47 
Mario Soldati 

Απόδοση: Άννα 
Ράπτη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Μια γριά σ’ ένα πτω-χοκομείο, ζει με μόνη ελπίδα να της στείλει ένας 
δικηγόρος, πα-λιός γνώριμος από τον πόλεμο, μερικές λιρέ-τες ν’ 

αγοράσει κρασί! Φαίνεται να φτάνει κοντά στο στόχο της όταν βρίσκει μια 
κάρ-τα για να στείλει, αλλά ζει έκτοτε μόνο με την ελπίδα, γιατί απ’ ότι 

κατάλαβε τα λεφτά τα πήρε η νοσοκόμα! 

Διδακτικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού 

 
1σκ: 1μαύρη φιγούρα μιας 

γυναίκας με μια κάρτα στο χέρι 

--- 

14.Τα παιδιά σας δεν 
είναι οι υπηρέτες σας, 

ούτε εσείς οι δικοί τους. 
Αλλά... σ.48-49 

Μάννα Κατερίνα  Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια  

Ο τρόπος με τον οποίο σταδιακά τα παιδιά αρχίζουν να βοηθάνε στο σπίτι 
και να αναλαμβάνουν το μερίδιο ευθύνης και δουλειάς που τους 

αναλογεί μέσα στην οικογένεια και το νοικοκυριό 

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1φ: ένα κοριτσάκι που 
σιδερώνει 

--- 

15. --- σ.49 Άγιος Αυγουστίνος  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η πίστη  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

16. --- σ.49 Χάρρυ Τρούμαν Αποφθέγματα – 
Σκέψεις Η επιτυχία και οι στόχοι  Διδακτικό  --- 

17.Ήθη και Έθιμα του 
γάμου  

σ.50-56 

Β. Δ. Πατριαρχέα 
Γυμνασιάρχου  

Από την 
Ελληνικήν 

παράδοσιν και 
ζωήν  

-Ορισμός του γάμου,  
-Ο γάμος κατά τους ηρωικούς χρόνους,  

-...κατά τους ιστορικούς χρόνους,  
-...κατά τους Βυζαντινούς χρόνους,  
-Ο γάμος και οι νεώτεροι Έλληνες 

Επιμορφωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  
 

(Στίχοι στη διπλανή στήλη) 

18. --- σ.56 Αβραάμ Λίνκολν  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ο άνθρωπος περήφανος για τους θεσμούς και οι θεσμοί για τον άνθρωπο Διδακτικό  --- 

19. --- σ.56 Robert Louis 
Stevenson 

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Πόλεμος παθών – αδυναμιών  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Ένας φίλος των 
ταπεινών σ.57 & 60 

Απόδοσις: Ε. 
Κόλμαν  Μορφές  Η δράση του γιατρού Δρ. Όσβαλντ Κάουφμαν στο Περού  

Πνευματικής οικοδομής – 
Κοινωνική πρόνοια  

2φ: στιγμιότυπο από τη ζωή των 
ιθαγενών και ο γιατρός εν ώρα 

εργασίας 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(προσφορά και διακονία 

του πλησίον) 

21.Ο Εμπρεσσιονι-σμός 
– Μια δόξα της Ecole 
Francaise σ.58-59 

Α. Γερακανάκη  Διάφορα άρθρα – 
Τέχνη  

Η ιστορία του κινήματος του Ιμπρεσιονισμού στο Παρίσι στα αρχές του 
19ου αιώνα. Γέννηση και εξέλιξη 

Επιμορφωτικό  
2φ: πίνακες εμπρεσιονιστών  --- 

22.Για τον καλό 
άρρωστο καλός γιατρός 

σ.61-62 

Micele Butten 
Απόδοσις: Μαρία 

Ζαχαριάδου 

Διάφορα άρθρα – 
Ιατρικά  

Η σωστή συμπεριφορά και συνεργασία του ασθενή με τον γιατρό του, ως 
βασική προϋπόθεση της σωστής νοσηλείας του & της καλής πορείας της 

υγείας του  

Διδακτικό  
 

2σκ: μια μητέρα προσπαθεί να 
δώσει στο μικρό της που 

κρατάει αγκαλιά, να πιει κάτι 
κι ένας άντρας στο κρεβάτι με 

πυτζάμες πίνει κάτι 

--- 

23.Η Μυγδαλιά σ.62 Γ.Β. Ποίηση  Ύμνος στην αμυγδαλιά και στην ομορφιά της  --- --- 

24.Διαβάζοντας σ.63 Νίκος Αρβανίτης 
και Ι.Γ.Αλεξίου Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρου-σίαση και Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 

25.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.64 
Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – 

Εικαστικά 

Εκθέσεις ζωγραφικής: Λεωνίδας Χαϊκάλης, Τζέημς Λέην και Σοφία Ντόμα 
στην αίθουσα του Παρνασσού. Έκθεσις Κρητών Καλλιτεχνών στην 

αίθουσα Χ.Α.Ν. 

Ενημερωτικό  
 

2φ: πίνακες των καλλιτεχνών 
(Στα Τρίκαλα του Λ.Χ. και 

άρμα του Μ.Σιγανού) 

--- 
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3ο (137) Τεύχος – Μάρτιος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Κρατάτε κλουβιά  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο και προβληματισμός για την κακή συνήθεια των 
περισσοτέρων να βλέπουμε τα άσχημα και ν’ αφήνουμε τις 

ευλογίες απαρατήρητες. 
Διδακτικό  Αγιογραφική 

θεμελίωση 

2.Ακάλυπτα και μόνα  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Αναφορά και έκφρα-ση ανησυχίας για τα ελληνόπουλα 
που φοιτούν στο εξωτερικό και αντιμετωπίζουν μόνα τους 

τόσους κιν-δύνους και δυσκολίες 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

3.Εξετάσεις γάμου  
σ.65 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ενημερωτικό σχόλιο για τις πρώτες παγκοσμίως εξετάσεις 

‘προετοιμασίας γάμου’, που έγιναν στην Αγγλία 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

4.Κομμάτια της ζωής  
σ.65-66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

«... σημειώνομε μια ενδιαφέρουσα και επιτυχημένη 
εκπομπή της παρισινής τηλεοράσεως, όπως την 

περιγράφει γαλλικό περιοδικό...» 

Ενημερωτικό και Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Ο φάκελλος του 
μαθητού σ.66 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η σύγχρονη παιδαγωγική τακτική και αρχή του ‘φακέλου 
του μαθητού’, που εφαρμόζεται στο Εκπαιδευτήριο ‘Αι 

Αθήναι’ 
Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό  --- 

6.Πρόσεξε τούτη την 
μέρα  
σ.66 

Διασκευή  Ποίηση  Η σημασία της αξιοποίησης του ‘σήμερα’ και η 
μικρογραφία ζωής που αντιπροσωπεύει Διδακτικό – Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική 

θεμελίωση  

7.Γιατί καλοί γονείς 
έχουν παιδιά 

«προβλήματα»; σ.67-69 
Απόδοση: Κ.Δ.Σπήλιου Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Η αντιδραστικότητα των εφήβων. Οι ρίζες της, το 
φυσιολογικό της ύπαρξής της και οι κατά το δυνατόν 

καλύτεροι τρόποι αντιμετωπίσεως της 

Παιδαγωγικό  
 

2φ: ένας πιτσιρικάς που καπνίζει 
προκλητικά και ένα κοριτσάκι εκνευρισμένο 

--- 

8.Ανέλπιστο σ.69 Αθαν. Τσιάμας Ποίηση  
Πώς η εμφάνιση ενός ανέλπιστου και δυνατού ανέμου, 

έδιωξε μακριά τα μαύρα σύννεφα, που έφερναν βροχή και 
ήρθαν ‘τα πουλάκια της χαράς’...  

Αλληγορικό – Διδακτικό  --- 

9.Η οικογένεια βυθίζεται 
μεσ’ τη σιωπή  

σ.70-72 
Άννα Ράπτη Διάφορα άρθρα  

Το διαρκώς αυξανόμενο φαινόμενο της μοναξιάς. Οι αιτίες 
του και οι εναλλακτικοί τρόποι αντιμετωπίσεως του, 

μετάλλαξής του. η δυνατότητα προσαρμογής του 
ανθρώπου στις κάθε φορά νέες συνθήκες αποδεικνύεται 

ισχυρότατο όπλο επιβίωσης! 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ: η φιγούρα μιας γυναίκας που κάθεται 

σκεπτική σε μια κουνιστή πολυθρόνα 

--- 

10. --- σ.72 Άρθουρ Σοπενχάουερ Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Οι σωστές αποστάσεις για υγιείς σχέσεις Διδακτικό  --- 

11. --- σ.72 Ουίστον Τσώρτσιλ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Το μη προβλέψιμο της ζωής και των περιστάσεων Διδακτικό  --- 

12.Τα μικρά μου τα 
παιδάκια  
σ.73 & 88 

Η.Σ. Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια 

Η θαυμαστή ανάπτυξη των παιδιών με τις καθημερινές 
εκπλήξεις της και τις χαρές και τα απρόοπτα 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1φ: 2 βρέφη δίδυμα κάθονται πλάτη με 
πλάτη 

--- 

13.Η ιδεολογία του ’21  
σ.74-75 Γ.Ν. Καντιάνης Επετειακά  Η σημασία της ελευθερίας για τον άνθρωπο και ιδιαίτερα 

για τους αγωνιστές του 1821 Επετειακό – Επιμορφωτικό  --- 

14.Αυτό το σπιτικό δε 
χάλασε  

σ.76-79 & 85 
Ευαγγελία Ι. Κοτζιά Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια 

Η φιλοδοξία του συζύ-γου να ανέλθει επαγ-γελματικά, 
οδήγησε σε οικονομικά ανοίγ-ματα και δάνεια και 

υπέβαλε την οικογέ-νεια του σε σοβαρές στερήσεις και τη 
γυ-ναίκα του σε σοβαρή ψυχική δοκιμασία. Τελικά λόγω 

ζήλειας, κατάλαβε τα λάθη και σώσανε το γάμο τους 

Διδακτικό  
 

1φ: ένας πατέρας με τα δυο παιδιά 
παρακολου-θούν τηλεόραση, ενώ η μητέρα 
στέκεται παρα-πέρα σκεφτική. Η σκη-νή 

μέσα σ’ ένα μοντέρνο δωμάτιο 
περιτριγυρισμέ-νο από μια βιβλιοθήκη   

--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

15.Τα μυστικά της 
κληρονομι-κότητας  

σ.80-83 
Μάννα Κατερίνα 

Κοινωνικά θέματα 
–Ιατρικά – 

Επιστημονικά  

Η κληρονομικότητα και η δυνατότητα του ανθρώπου να 
διαχειριστεί τα δώρα του Θεού και τις δυνατότητες του, 

είτε για καλό είτε για κακό  

Ιατρικό – Επιστημονικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
2φ: μια μητέρα θηλάζει το μωρό ης και ένας 

πατέρας αγκαλιάζει σφιχτά ένα κοριτσάκι 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

16.Στέγη εργαζόμενου 
ορφανού σ.84-85 

Κική 
Σπηλιωτακοπούλου 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

πρόνοια  
Το σπουδαίο κοινωνικό έργο της Στέγης  

Κοινωνική πρόνοια  
1φ: 5 νεαροί περπατάνε χαρούμενοι, 

αγκαλια-σμένοι από τους ώμους 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

17.Επίσκεψις – 
Εξακρίβωσις σ.86-87 Η Εντεταλμένη 

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας 

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζει η επισκέπτρια, προκειμένου 
να επιτελέσει σωστά το έργο της. Η άρτια προετοιμασία της Κοινωνική πρόνοια  --- 

18.Πορεία σ.88 Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  Η πορεία της ζωή μας αλλά να μην ξεχνάμε ότι πριν από 

μας βαδίζει ο Χριστός και μας δείχνει το δρόμο Πνευματικής οικοδομής  
Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(Εγώ ειμί η οδός...) 

19.Μεγάλος πόνος σε 
μικρή καρδιά σ.89-91 

Απόδοση: Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

Ένα 5χρονο παιδάκι παρακολουθεί τη θεατρική 
παράσταση που πρωταγωνιστεί ο πατέρας του. Πληγώνεται 

πολύ γιατί ο πατέρας του στο ρόλο του, τρώει ξύλο και 
υφίσταται εξευτελισμούς 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1φ: ένας πιτσιρίκος θλιμμένος, ακουμπά σε 
μια μισάνοιχτη πόρτα 

--- 

20.Φλωρεντία Μια πόλις 
με αθάνατους 

καλλιτεχνικούς 
θησαυρούς σ.92-93 

Διασκευή: Αμαλία 
Γερακανάκη 

Τόποι τουριστικοί 
και αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Με αφορμή τις πρό-σφατες πλημμύρες στη Φλωρεντία 
σύντομη αναφορά στις μεγάλες μορφές που ανέδειξε και 

στα έργα τέχνης που την κοσμούν 

Επιμορφωτικό 
 

1φ: μια πανοραμική άποψη της Φλωρεντίας  
--- 

21.Η καλύτερη συνταγή  
σ.94 

Smiley Blanton 
Απόδοση:  

Μίκα Αγαδάκου 
Διάφορα άρθρα Μία ψυχίατρος δίνει συμβουλές για την καλύτερη 

αξιοποίηση του υποσυνειδήτου Ψυχολογία  

--- 
(αμφισβητήσιμο και 

αμφιλεγόμενο ως προς 
τη θεμελίωση) 

22.Διαβάζοντας σ.95-96 Νίκος Αρβανίτης Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρου-σίαση και βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 
23.Από την καλλιτεχνική 

κίνηση  
σ.96 

Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής: Κώστας Φάσσος, Νέλλη Κυριακού-
Καλλιγά 

Ενημερωτικό  
 

2φ: έργα των καλλιτεχνών 
--- 
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4ο (138) Τεύχος – Απρίλιος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Τραγούδι για την 
Άνοιξι σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Ο ερχομός της Άνοι-ξης συνοδευόμενος από 
ευχαριστίες στο Θεό και τον εορτασμό της 

Ανάστασης 

Πνευματικής οικοδομής – 
Θεολογικό  

(η δημιουργία παραπέμ-πει στο 
Δημιουργό) 

Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Το πίνγκ-πόνγκ της 
κουβέντας σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Τα χαρακτηριστικά της καλής συζήτησης και η 
έλλειψή τους από τους σύγχρονους συζητητές 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

3.Οι ταμπέλλες σ.97 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Οι ταμπέλες στους ψυ χικά ασθενείς & οι κα 
ταστρεπτικές συνέπει-ες για τη ζωή & τη θε-ραπεία 

τους κι εκείνες που κρεμάμε στους άλλους 
καθημερινά  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

4.Τα πειράματα και η 
πραγματικότης σ.97-

98 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η ευγονική  

και τα αμφισβητήσιμα αποτελέσματά της 

Επιμορφωτικό – Ιατρικό – 
Κοινωνικού και Πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

5.Η μίνι φούστα  
σ.98 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η μόδα της  μίνι φούστας και οι βαθύτεροι 

προβληματισμοί που πρέπει να εγείρει 
Κοινωνικού και πνευματικού 

προβληματισμού  --- 

6.Κυριακάτικο 
απόγευμα σ.98 Μαρία Ζαχαρίου  Διάφορα άρθρα  

Η δύναμη που χρειάζεται για να απαρνηθεί κανείς 
το ‘βόλεμα’ και να ταχθεί στον αγώνα, ενάντια στο 

ρεύμα της εποχής και στους πολλούς  

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού Αγιογραφική θεμελίωση  

7.Ατίμωσις και Δόξα 
σ.99-100 

Γιώργος Σ. 
Κρουσταλλάκης Διάφορα άρθρα  

Οι συνέπειες της θυσίας του Χριστού στο Σταυρό 
για τους ανθρώπους και σύντομη αναφορά και 

σύγκριση με τις ‘θυσίες’ ανδρών της αρχαιότητας 
και άλλους ιδρυτές θρησκειών 

Θεολογικό – Εορταστικό 
 

2φ: ένα χέρι καρφωμένο πάνω σε 
ξύλο σταυρού και κεράκια 

αναμμένα που λιώνουν 

«Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον Έλλησι δε 
μωρίαν» 

 
«Θείος Πελεκάν» 

 
Αγιογραφική θεμελίωση  

8.Ευγενίδειον Ίδρυμα 
σ.101-103 

Κική 
Σπηλιωτακοπούλου 

Κοινωνικά θέματα – 
Κοινωνική πρόνοια  

Βιογραφία του εθνικού ευεργέτη Ε.Ε., η προσφορά 
του στην κοινωνία, το ήθος του και η ίδρυση και 

λειτουργία τού Ιδρύματος του, με αφορμή τα 
εγκαίνια του 

Βιογραφία – Επιμορφωτικό  
 

2φ: Ο μεγάλος ευεργέτης Ευγένιος 
Ευγενίδης και Η περίφημος 
συσκευή του Πλανηταρίου 

--- 

9.Πώς να το πήτε;  
σ.104 

Απόδοση: Μαρία 
Ζαχαριάδου 

Κοινωνικά θέματα – 
Διάφορά άρθρα 

Πώς μπορεί να πει κανείς κάτι δυσάρεστο ή 
δύσκολο, με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο 

Διδακτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  Αγιογραφική θεμελίωση  

10.Το σπίτι μας 
μαρτυρεί για μας  

σ.105 
Ελένη Αναστασιάδου Διάφορα άρθρα  

Η εσωτερική διακόσμηση του σπιτιού, με την 
προσωπική σφραγίδα της νοικοκυράς ή του 

διακοσμητή, δείγμα της φροντίδας, της αγάπης και 
της ζεστασιάς της γυναίκας αλλά και του ελληνικού 

πολιτισμού 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

11.Το ψέμα σ.106-
107 

Ανδρούλα Μ. 
Πετρίδου  Διάφορα άρθρα 

Με αφορμή ένα περιστατικό, όπου είπε ψέματα 
στον τροχονόμο ότι ξέχασε το δίπλωμα της, σκέψεις 

και προβληματισμός για τα ‘μικρά’ καθημερινά 
ψεματάκια και τη σπουδαιότητα τους. οι μικρέ 

υποχωρήσεις στον πνευματικό αγώνα 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού – Διδακτικό  

 
1φ: μια γυναίκα στέκε-ται στην 

πόρτα ενός ανοιχτού αυτοκινήτου 

Αγιογραφική θεμελίωση  

12.Ο Βενιαμίν πάει να 
σπουδάση σ.108-109 

Ειρήνη 
Μαυρομιχάλη 

Φιλαλήθη 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια  

Ο πόνος μιας μάνας που το μικρότερο παιδί της 
έφυγε στο εξωτερικό για σπουδές, προσευχή της 

και ο διάλογος της με την Παναγία, σε ώρα 
λειτουργίας στην εκκλησία και η παρηγοριά που 

της πρόσφερε η Παναγία 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η δύναμη της ζωντανής, γνήσιας, 

προσευχής) 
 

«... Σειράχ: ‘Θυγατέρες σοι εισί, πρόσεχε 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
τω σώματι αυτών και μη ιλαρώσεις προς 

αυτάς το πρόσωπό σου’» 
 

‘Ας είναι ευλογημένο το όνομα του 
Κυρίου’ 

 
‘Στέφεται ο δούλος του Θεού...’ 

13.Μοίρασμα ζωής – 
Όταν δεν έχεις πια τι 
να πης σ.110-111 

Άννα Ράπτη  Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια  

Η σταδιακή και ανε-παίσθητη φθορά των σχέσεων 
των συζύγων και της οικογένειας, όταν δεν 

μοιράζονται τίποτα περισσότερο από τα 
καθημερινά. 

Το χάρισμα του λόγου, μοναδικό για τον άνθρωπο, 
που τον φέρνει σε επικοινωνία με τους ανθρώπους 

και το Θεό. 

Πνευματικού προβληματισμού – 
Διδακτικό – Θεολογικό 

 
1φ: ένα ζευγάρι, όπου η γυναίκα 
έχει γυρισμένη την πλάτη στον 

άντρα  

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Το παραμύθι «εσύ» 
κι «εγώ» (σαλόνι) 

σ.112-114 
Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Κριτική των προτύπων που προσφέρουν τα 
παραμύθια και πρόταση για αντικατάσταση τους, 

με πιο ενεργητικές προσωπικότητες 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1σκ: ένα ζευγάρι με ενδυμασία 
εποχής, ο άντρας σπρώχνει το 
έλκηθρο στο οποίο κάθεται η 

γυναίκα 
 

2φ: 1 κοπέλα κάθεται μπροστά στο 
αργαλειό της και περιμένει 

παθητικά τον πρίγκιπα, ένα νεαρό, 
σύγχρονο ζευγάρι, κοιτιέται στα 

μάτια  

Αγιογραφική θεμελίωση: δυναμική κι όχι 
παθητική στάση ζωής, βασισμένη στην 

καλλιέργεια του έσω ανθρώπου κι όχι στα 
φυσικά προσόντα που μπορεί να 
υπάρχουν ή να μην υπάρχουν 

15.Αυτή η νεολαία η 
σημερινή σ.115 Βενετία Δραγώνα  Διάφορα άρθρα 

Η σημερινή νεολαία και κατά πόσο είναι τόσο 
παραστρατημέ-νη και αποτυχημένη, όσο 

προβάλλεται  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού – Παιδαγωγικό  

 
1φ: ενός νεαρού παιδιού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η δύναμη του καλού παραδείγματος στη 
σωστή διαπαιδαγώγηση κι όχι τα λόγια) 

16.Κυβερνούν τα 
παιδιά το σπίτι σας; 

σ.116-117 

Διασκευή: Αμαλία Γ. 
Γερακανάκη 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια 

Κατά πόσο τα παιδιά γίνονται οι μικροί τύραννοι 
του σπιτιού  

-Μπεμπεκίζουν πέρα από το κανονικό; 
-Είναι πιο εύκολο να υποχωρής παρά να 

επιβάλλης την πειθαρχία; 
-Είναι ευκολώτερο να υπηρετής ή να διδάσκης τα 

παιδιά; 
-Φοβάσθε την αποδοκιμασία; 

-Οι γονείς πρέπει να συνεργάζωνται; 

Παιδαγωγικό  --- 

17.Άνοιξη σ.117 Ε.Κ. Επίκαιρα Ο ερχομός της Άνοιξης  Εγκωμιαστικό  --- 

18.«Ευαγγέλιον κατά 
Ματθαίον» σ.118 Κατερίνα Περίδη  

Έργα που παίζονται 
– Καλλιτεχνική 

κίνηση – 
Κινηματογρά-φος  

Κριτική στην ταινία του Πατζολίνι για τη ζωή του 
Χριστού, η οποία παρουσιάζει ένα Χριστό χωρίς 

χαρά και ως εκ τούτου την αλήθεια μισή 

Ενημερωτικό – Πνευματικού και 
θεολογικού προβληματισμού 

 
1φ: σκηνή από την ταινία  

«φάγος και οινοπότης» 
 

«Την χαράν την εμήν δίδωμι υμίν» 

19.Οι παντόφλες 
σ.119-125 

Απόδοση: Άννα 
Ράπτη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ο γάμος των γονιών της Λ περνάει κρίση, λόγω της 
συνάντησης του πατερά με την πρώην 

αρραβωνιαστι-κιά του. Οι ανησυχίες του παιδιού, η 

Διδακτικό  
 

1φ: ένα κορίτσι ξυπόλυτο πάνω σ’ 
--- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
έλλει-ψη ενδιαφέροντος για το σχολείο & παιχνί-

δια, η έγνοια του & τε λικά η επιτυχία του να τους 
ξανασμίξει  

ένα κρεβάτι, πιάνει το δαχτυλάκι 
του ποδιού της και έχει το βλέμμα 
της στραμμένο με προσοχή γύρω 

της 

20.Σημείωσις 
Συντάξεως σ.125 Σύνταξη  Ανακοινώσεις  

Συγγνώμη στις αναγνώ στριες για τα τυπογρα-φικά 
λάθη & τις αβλε-ψίες, που οφείλονται στις μη 

καλές συνθή-κες εκτυπώσεως του περιοδικού, οι 
οποίες σταδιακά βελτιώνονται 

Ενημερωτικό --- 

21.Ένα 
τραπεζομάντηλο ένα 
γράμμα σ.126-127 

Κ.Δ.Σπήλιου Λογοτεχνία – 
Διήγημα 

Η λαχτάρα της σ να τελειώσει το σχολείο, να 
σπουδάσει. Η άρνηση του πατέρα, η παρηγοριά της 
μάνας να της μάθει να κεντά το τραπεζομάντηλο, η 
επίμονη και έμπονη μετά δακρύων προσευχή της 

πάνω του, που τελικά έφερε το θαύμα! 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: μια γυναίκα σκυμμένη πάνω 

από ένα τραπέζι κρατάει ένα 
ψαλίδι και ετοιμάζεται να κόψει 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(κάθε αίτημα, προσευχή που γεννά το 

θαύμα) 

22.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.128  
Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – Εικαστικά 

– Μουσική  

Ζωγραφική:  
- Μαρσέλ   Μοντρέι-Μπλάνσεττ 

-Στάθης Παραβάτος 
-Θανάσης Ευσταθίου 

Μουσική: -Μαρία Χαιρογιώργου-Σιγάρα 

Ενημερωτικό  --- 
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5ο (139) Τεύχος – Μάιος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.«Ένα μήνυμα» σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός –Απόψεις  Παρουσίαση στο κοινό του νέου βιβλίου του Αλ. Τσιριντάνη Ενημερωτικό  --- 

2.Μητέρες και μητέρες  
σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός –Απόψεις  
Η εορτή της ημέρας της μητέρας, αφορμή για να σκεφθούμε 
και τις πιο άτυχες μητέρες και να νοιαστούμε πραγματικά 

Εορταστικό – Κοινωνικού και 
πνευματικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(έξοδος από το ‘καβούκι’ μας 

και την ‘ευτυχία’ μας και 
φροντίδα για τους αδύναμους) 

3.Από το Α΄Αρχαιολογικό 
Συνέδριο σ.129 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός –Απόψεις  Απ’ όσα ακούστηκαν στο Α΄ Αρχ. Συνέδριο Ενημερωτικό – Διδακτικό – 
Ιστορικό – Πατριωτικό  --- 

4.Η δική μας άμυνα  
σ.129-130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός –Απόψεις  

Έρευνα στη Δ. Γερμ. για τα τηλεοπτικά  προγράμματα που 
πα ρακολουθούν οι ανήλι κοι. Ο καταιγισμός των άσεμνων & 

ακα-τάλληλων θεαμάτων, ακουσμάτων, εντύπων και η 
μοναδική άμυνα των γονιών 

Ενημερωτικό – Παιδαγωγικό – 
Κοινωνικού προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η δύναμη του παραδείγματος) 

5.Όταν δε φοβίζη ο 
κίνδυνος σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός –Απόψεις  
Ενάντια στην κινδυνολογία, την ηττοπάθεια, την 

απογοήτευση, την αποτυχία 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  
Αγιογραφική θεμελίωση 

(η πίστη όλα τα νικά) 
6.Ποιο είναι το πρόβλημα; 

σ.130 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός –Απόψεις  

Η σημασία του να εντοπίζουμε σωστά τα προβλήματα στη 
ζωή μας και να προσπαθούμε να δώσουμε τη λύση 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

7. --- σ.130 Leslie D. 
Weatherhead 

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η σύμπραξη Θεού και ανθρώπου και η κορυφαία εκδήλωσή 
της, η προσευχή  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

8. --- σ.130 Z.B. Priestley Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Το χτίσιμο της εμπιστοσύνης και της ευτυχίας ανάμεσα σ’ 
έναν ενήλικα κι ένα παιδί Διδακτικό  --- 

9. --- σ.130 Nathaniel 
Hawthorne 

Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η άλλη ζωή  Πνευματικού προβληματισμού  --- 

10. --- σ.130 Helen Rowland Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Τύποι γυναικών και χαρίσματα Διδακτικό  --- 

11.Τίποτε δεν μπορεί να 
εμποδίση το ξημέρωμα 

σ.131-132 

Clarence Hall 
Απόδοσις: Ασπασία 

Αλεξάνδρου 
Διάφορα άρθρα Ο εορτασμός του Πάσχα και της Αναστάσεως του Κυρίου και 

τι αυτό σημαίνει για την προσωπική ζωή του κάθε ενός 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1φ: η φιγούρα ενός παιδιού, που 
με τα χέρια στο κεφάλι, 

παρακολουθεί έναν χαρταετό 
που πετάει ψηλά στον ουρανό 

Αγιογραφική θεμελίωση 
πίστη και βίωση της Ανάστασης 

και πώς αυτό ανατρέπει τα 
πάντα στη ζωή μας 

«Ότι ετέχθη υμίν σήμερον 
Σωτήρ» 

«ο Ιησούς ανεστήθη. Τον 
είδαμε, μας μίλησε, φάγαμε 

μαζί Του...» 
«...όπως το προείπε, είναι ζων 
εις τους αιώνας των αιώνων» 

12.Ηφαίστειον – Θησείον 
Δύο κλασσικοί ναοί της 

αρχαίας αθηναϊκής αγοράς  
σ.133-134 

Λίνα Αγγελοπούλου  
Τόποι Αρχαιολογι-
κοί και Τουριστικοί 

– Ταξείδια  

Μυθολογία, ιστορία, αρχιτεκτονική των ναών του Ηφαίστου 
και του Θησέα Επιμορφωτικό  --- 

13.Μια μητρυιά όχι όπως 
στο παραμύθι σ.135-137 

Κρίστα Μένγκερ 
Απόδοση: 

Κ.Δ.Σπήλιου 
Διάφορα άρθρα  

Η ιστορία μιας 30χρο νης που παντρεύτηκε έναν 42χρονο 
χήρο με τρία παιδιά και οι προσπάθειες της για να γίνει 

αποδεκτή από τα παιδιά  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
1φ:ένα κοριτσάκι στέ-κεται 

μπροστά σε μια νε αρή γυναίκα 
& την κοι-τάζει από χαμηλά, ενώ 

κρατιούνται από τα χέρια 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγάπη και η υπομονή, που 

ανοίγουν όλες τις καρδιές) 

14.Θερμομετρήστε τις 
ικανότητες σας – Είστε μια 

Απόδοση: Ελένη Μ. 
Ζάκουρα 

Γύρω από το παιδί 
και την οικογένεια – Τεστ προσωπικότητας Παιδαγωγικό - Ψυχολογία 

1φ: μια μητέρα με το παιδί της --- 
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θαυ-μάσια μητέρα;  

σ.138-142 
Ψυχολογικά Τεστ συζητάνε ξαπλωμένοι στο 

πάτωμα και αντικριστά   

15.Πάσχα στο νησί  
σ.143 & 147 Έφη Καρδαρά  Εορταστικά – 

Επετειακά  
Περιγραφή της ατμόσφαιρας και των Πασχαλινών εθίμων 

στην Τήνο 

Επιμορφωτικό – Εορταστικό  
1φ: ένα κάτασπρο εξωκκλήσι 

δίπλα στην ακτή 

Αγιογραφική θεμελίωση και 
αναφορές 

16.Η Άνοιξη, το άρωμα και 
η γυναίκα  

σ.144-147 (σαλόνι) 
Μάννα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

«...εμπνευσμένο και επηρεασμένο από το βιβλίο του Κ. 
Βερίγκιν: Αναμνήσεις και αρώματα...μας βοηθά να 

ταξιδέψουμε στο βασίλειο των αρωμάτων, το γεμάτο μυστήριο 
και γοητεία» 

Η χρήση των αρωμάτων και ο ρόλος τους στην πνευματική 
καλλιέργεια και την ψυχική ισορροπία του ανθρώπου.  

Επιμορφωτικό  
 

4φ:γαρίφαλα, μαργαρίτες, 
παπαρούνες και τουλίπες 

Αγιογραφική θεμελίωση και 
αναφορά στην άλειψη των 

ποδιών του Κυρίου από την 
αμαρτωλή γυναίκα 

17. --- σ.147 Will Durant Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Τάξη και ελευθερία / νόμος και ελευθερία  Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

18. --- σ.147 Montesquieu  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Ευτυχία και φθόνος  Διδακτικό --- 

19.Αχ, αυτοί οι γείτονες 
σ.148-149 Ευαγγελία Ι. Κοτζιά  Διάφορα άρθρα 

Διάφοροι τύποι ανθρώ πων-γειτόνων που προ καλούν 
ανάλογα προ-βλήματα & χρειάζο-νται τον πρέποντα χει-
ρισμό, με στόχο πά-ντα να κερδίζουμε φίλους κι όχι να 

δημι-ουργούμε εχθρούς  

Κοινωνικού προβληματισμού – 
Διδακτικό – Πνευματικής 

οικοδομής  
2σκ: γυναίκες που πλέκουν και 

πίνουν τον καφέ του τη μια 
ευχαριστημένες και την άλλη 

κατσουφιασμένες 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(εφαρμογή του χρυσού κανόνα: 
να φέρεστε όπως θέλετε να σας 

φέρονται) 

20.Μικροί, μεγάλοι, 
παίζουμε σ.150 Η.Σ.  Διάφορα άρθρα – 

Γύρω στο παιδί 

Τα παιχνίδια των παιδιών και οι πληροφορίες για το 
χαρακτήρα τους, που αποκομίζουν οι μεγάλοι παρατηρώντας 

τα  
Παιδαγωγικό – Ψυχολογία  --- 

21.Καλημέρα χαρά  
σ.151-154 

Διασκευή: Κατερίνα 
Περίδη  

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Ο 6χρονος γιος θέλει ν’ αγοράσει μια κυρία για τον 
θλιμμένο, από το θάνατο της γυναίκας του, πατέρα του. 

Χάνεται σ’ ένα πολυκατάστημα και στην περιπλάνηση του 
στο δρόμο, συναντά μια γυναίκα που της ζητάει να τον πάει 

σπίτι του και τελικά γίνεται η ‘μητέρα’ του 

Διδακτικό  
 

1σκ: μια νεαρή γυναίκα κρατάει 
στην αγκαλιά της ένα κοιμισμένο 

παιδί 

--- 

22.Θέμα εκθέσεως: 
«Μητέρα» σ.155 Κική Σώχου Διάφορα άρθρα  

Τα αισθήματα μια μαθήτριας όταν καλείται να γράψει 
έκθεση για τη Μητέρα, ενώ η δική της έχει πεθάνει. Ο 

αγώνας ενάντια στη θλίψη, τον πόνο, την απογοήτευση, την 
πίκρα  

Διδακτικό  
1φ: ένας πίνακας ζωγραφικής, 
μια γυναίκα θηλάζει ένα παιδί: 

Marie Cassat: Μητρότης 

--- 

23.Συγκέριασμα  
σ.156 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα 

Προβληματισμός και σχόλιο για το σύγχρονο βερμπαλισμό 
και το χάσιμο των εννοιών των λέξεων, που σηματοδοτεί το 

χάσιμο των αξιών 

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η φλυαρία και τα δεινά της) 

24.Από τις συζητήσεις με 
τα παιδιά μας σ.157-158 Β.Δ. Γύρω στο παιδί και 

την οικογένεια 

Καταγραφή της συζήτησης μεταξύ μάνας και έφηβης κόρης 
για την έλλειψη πρωτοβουλίας, την υπερπροστασία, τους 

σχολικούς βαθμούς, την ανεξαρτησία, το πείσμα, με έμφαση 
στον ήρεμο και γεμάτο κατανόηση τρόπο που διαλέγεται η 

μητέρα και που στο τέλος καταλήγει σε προσευχή 

Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(όχι σ’ αυτά που λέγονται , 

αλλά στο τρόπο που λέγονται 
και στο ότι όλα τελικά 

καταλήγουν στην προσευχή) 
25.Από την καλλιτεχνική 

κίνηση σ.159 Καίτη Κομίνη  Καλλιτεχνι-κή 
κίνηση – Εικαστικά  

Ζάππειον 5 Απριλίου – 10 Μαΐου 1967 Ε΄Πανελλήνιος 
Καλλιτεχνική Έκθεσις 

Ενημερωτικό  
1φ: Μ. Σιγανού: τριαντάφυλλα --- 

26.Διαβάζοντας σ.160 Νίκος Αρβανίτης  Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρουσίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  «Τις αποκυλίσει ημίν τον 
λίθον;...»«Υπάγετε και είπατε...» 
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6ο (140) Τεύχος – Ιούνιος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
1.Με τη δύναμι και τη γαλήνη  

σ.161 --- Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την ενθρόνιση του νέου Αρχιεπισκόπου Αθηνών 
Ιερωνύμου και σύντομη αναφορά στην έως τώρα δράση του  Επικαιρότητα  Αγιογραφική θεμελίωση 

2.Η εφετεινή εορτή της 
μητέρας σ.161 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η γιορτή της μητέρας και η τιμή στο πρόσωπο της 
Ελληνίδας μάνας, μέσα από τους λόγους των κ. Υπουργών 

Παιδείας και Προνοίας και τις εξαγγελίες των νέων 
προγραμμά-των, των αντίστοι-χων Υπουργείων, για την 

προστασία της μητρότητας 

Ενημερωτικό – Επετειακό  --- 

3.Αποδραματικοποίησις: Μια 
καλή συμβουλή σ.161-162 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η σωστή απόσταση από τις δύσκολες καταστάσεις μεταξύ 
ανθρώπων που σχετίζονται στενά, αποτελεί την ασφαλιστική 
δικλείδα για να αποφεύγονται τα δράματα και οι ακραίες 

καταστάσεις  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό – Παιδαγωγικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

4.Όσο είναι ακόμη καιρός 
σ.162 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Ο δημόσιος καυγάς ενός ζευγαριού και το ξαφνικό 
σταμάτημά του, σα να μη συνέβαινε τίποτα πριν Διδακτικό --- 

5.Οι δύο όψεις  
σ.162 --- Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σχολιασμός (αρνητικός) για τη μόδα των ψυχολογικών τεστ, 

που έχει κατακλύσει τους επαγγελματικούς χώρους  Κοινωνικού προβληματισμού  --- 

6.Κυκλοφοριακά σ.162 Λουκάς Κοκόλιος 
Θεσσαλονίκη  

Αλληλογραφία 
αναγνωστών 

Η κυκλοφορία του ΚτΕ ή μερικών αξιό-λογων άρθρων του 
α-πό τον ένα στον άλλο, μόνο και μόνο γιατί εκτιμούν το 

καλό ανά-γνωσμα και φροντί-ζουν να το διαδώσουν 
Ενημερωτικό – Διαφήμιση  --- 

7.Εξομολόγησις σ.163-164 Άννα Κωστάκου – 
Αρβανίτου  

Διάφορα άρθρα – 
Κοινωνικά θέματα 

– Κοινωνική 
πρόνοια  

Μια επιμελήτρια ανη-λίκων εξομολογείται τις εμπειρίες της 
με τα παιδιά και την βα-θειά πίστη της στην κατάλυτική 
δύναμη του διαλόγου, ως με-σου χτισίματος σχέ-σεων 

εμπιστοσύνης  

Κοινωνικού και πνευματικού 
προβληματισμού 

 
2φ: τα πρόσωπα 2 παι-διών, 

ένα χαμογελαστό κι ένα 
κατσούφικο 

«τα παιδία α σοι έδωκεν ο 
Θεός» 

8.Με συντροφιά τη θέληση  
σ.164 Θανάσης Τσιάμας Ποίηση  

Ο πνευματικός αγώνας με θέληση και επιμονή, η πορεία 
μας στο Φως, πλαταίνει την καρδιά μας και μας οδηγεί 

στην αγάπη για όλο τον κόσμο, που δεν είναι δυνατή σε μια 
καρδιά μικρή, γεμάτη πάθη, φόβους και σκοτάδια 

Πνευματικής οικοδομής Αγιογραφική θεμελίωση 

9.Στο χέρι του Θεού  
σ.165 Η.Σ. Διάφορα άρθρα  

Προβληματισμός και πόνος για το θάνατο μικρών παιδιών, 
από αρρώστιες ή πολέμους, και διατύπωση της πίστης και 

της θεολογικής διάστασης του πόνου και του θανάτου 

Πνευματικής οικοδομής και 
προβληματισμού – Θεολογικό  

*«Ήρα τους οφθαλμούς μου 
εις τα όρη˙ πόθεν ήξει η 

βοήθειά μου; η βοήθειά μου 
παρά Κυρίου του 

ποιήσαντος τον ουρανόν και 
την γην...» 

 
*«Ότι προς σε, Κύριε οι 
οφθαλμοί μου, επί σε 

ήλπισα, μη αντανέλης την 
ψυχήν μου...»* 

10.Ένας ασυνήθιστος 
άνθρωπος σ.166-168 

Απόδοση από το 
Γαλλικό: Μαρία θ. 

Δραγώνα  

Μορφές – 
Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Η ζωή, το πνευματικό και ψυχολογικό σθένος ενός νεαρού 
άντρα που έμεινε ξαφνικά παράλυτος, και πώς η γνωριμία 

μαζί του επηρέασε τη ζωή της συγγραφέως και την 
προετοίμασε για να αποδεχτεί και τη δική της αναπηρία 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  --- 

11.Άγνωστοι μέσα στο σπίτι 
σ.169 & 192 Χ.Φ. Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια 

Η φυσική ορμή του παιδιού, κατά τα διάφορα αναπτυξιακά 
στάδια, αν καταπιεστεί, μπορεί να εκδηλωθεί πιο ορμητική 
και καταστροφική αργότερα. Απαραίτητη η αυτογνωσία της 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: μια νεαρή μητέρα παίζει 
Αγιογραφική θεμελίωση 
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μητέρας και ο προσωπικός της αγώνας για αυτοκυριαρχία, 

για μια σωστή διαπαιδαγώγηση  
με το μικρό της  

12.Μυστράς: πέντε σημεία. 
Εντυπώσεις από μια επίσκεψη 

σ.170-172 
Γιώργος Μ. Οικονόμου  

Τόποι τουριστικοί 
και Αρχαιολογικοί 

– Ταξείδια  

Ο Μυστράς, η τοποθεσία, οι Εκκλησίες, οι τοιχογραφίες, τα 
ουράνια μηνύματα 

Επιμορφωτικό – Θεολογικό  
2φ: ο ναός της Περιβλέπτου 

και η Παντάνασσα 
Αγιογραφική θεμελίωση 

13.Καλόν ύπνο μικρό μου 
αγόρι σ.173-174 

Απόδοση: Κατερίνα 
Περίδη Διάφορα άρθρα  

Το παραμύθι που η μαμά έλεγε στο μικρό της για να 
κοιμηθεί και πώς ο ίδιος, αν-τρας πια στα τελευ-ταία του, 
είδε τη μάνα του και της ζήτησε να του πει το ίδιο παρα-

μύθι κι έτσι έφυγε από τη ζωή, ψάχνο-ντας για το θησαυρό 
του παραμυθιού και κατανοώντας τότε ότι αυτός δεν είναι 

παρά ο θησαυρός της αιώ-νιας ζωής και της Βα-σιλείας των 
Ουρανών 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

 
1φ: μια μάνα με βλέμμα 

τρομαγμένο κοιτά το φακό, 
ενώ πίσω της ένα μικρό αγόρι 

κοιμάται στο κρεβάτι του, 
πιάνοντάς της το χέρι 

Αγιογραφική θεμελίωση:  
(ο θησαυρός μας, η Βασιλεία 

των Ουρανών)  

14.Από ένα ημερολόγιο σ.174 Μ.Π. Αποσπάσματα  
Θαυμάζοντας τη φύση μέσα στη νύχτα... Τα μεγαλεία του 
Θεού που φανερώνονται στην ησυχία και στην ανθρώπινη 

απουσία 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

«ως εμεγαλύνθη τα έρ-γα 
σου, Κύριε, πάντα εν σοφία 

εποίησας» 
«…Πώς σκέφτηκες, ω 

Άνθρωπε, να εξομοιώσης τον 
εαυτό σου με το κτήνος;» 

15.Εκκλ. Γηροκομείον «Ο 
Άγιος Νικόλαος» - Μια 

επαινετή προσπάθεια σ.175 

Κική 
Σπηλιωτακοπούλου 

Κοινωνικά θέματα 
– Κοινωνική 

Πρόνοια  

Με αφορμή τα εγκαίνια του εκκλησιαστικού γηροκομείου, 
σύντομη αναφορά στην ιστορία της Μητρόπολης Τρίκκης 

και Σταγών από τη μυθολογία, στα χρόνια της πρώτης 
Εκκλησίας, το  Βυζάντιο, την Τουρκοκρατία μέχρι τη 

σύγχρονη εποχή 

Κοινωνική Πρόνοια – 
Επιμορφωτικό  

 
1φ: ένας γέροντας κοιτάζει 
μακριά, κάνοντας σκιά στα 
μάτια του με το χέρι του 

Αγιογραφική θεμελίωση  

16.Πώς μας θέλουν τα παιδιά 
μας σ.176-172 (σαλόνι) Μάνα Κατερίνα Γύρω από το παιδί 

και την οικογένεια  

Έρευνα του γαλλικού περιοδικού ELLE, για τον  τύπο 
μητέρας που θεωρούν τα παιδιά ιδανικό:  

- η ανεκτική και ήρεμη  
– η «καλή νοικοκυρά»  

- η μαμά κλώσσα – η μοντέρνα  
– η μητέρα με ανοιχτή καρδιά 

 – η δραστήρια – η μητέρα «παιδί» 

Πνευματικού προβληματισμού 
και οικοδομής – Παιδαγωγικό  

 
7φ:«... η κάθε μια εικονίζει 

έναν ιδιαίτερο τύπο μητέρας σε 
μια χαρακτηριστική σκηνή 
από την καθημερινή ζωή 

της...» 
 

--- 

17.Μια αγάπη χωρίς όρια 
σ.180-181 

Απόδοση: Αικατερίνη 
Αδαμτζίλογλου 

 
Μια αληθινή ιστορία 

που δημοσιεύθηκε στο 
Guide-Post 

Διάφορα άρθρα  
Η αποδοχή της δεύτερης γυναίκας και των δυο παιδιών τού 
άντρα της, όταν αυτός πέθανε, από την πρώτη σύζυγό του, 
η οποία τους πρόσφερε μια καλύτερη ζωή και προστασία  

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού 

 
1φ: βράχια μέσα στη θάλασσα  

Αγιογραφική θεμελίωση: 
αδιάκριτη προσφορά αγάπης 
προς όλους, ακόμα και προς 
αυτούς που θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν εχθροί! 

18.Κάτω από τις κερασιές 
σ.182-183 

 
Γραμμένο με τους φίλους μου 
και για τους φίλους μου στην 

Ελλάδα 

Ευαγγελία Ιερωνυμάκη 
Chicago, Σεπτέμβριος 

1966 
Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για το παρόν στις Η.Π.Α. και αναμνήσεις από το 
παρελθόν της στην Ελλάδα, πλαισιωμένες με την παρουσία 
των εδώ κι εκεί φίλων της. Αλλά και την ακόμα πιο έντονη 
παρουσία στην καρδιά της, των φίλων της από τα παιδικά 

της, που είναι στην πατρίδα  

Διδακτικό  
(η θεραπευτική και σημαντική 
παρουσία των φίλων στη ζωή) 

 
1φ: το δέντρο μιας κερασιάς 

γεμάτο  

--- 

19.Για γέλια και για κλάματα 
– Από τα παράξενα του Μ.Β.Κ. Διάφορα άρθρα  Σχόλιο για τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, 

ακόμα και για την ανεύρεση συντρόφου 
Πνευματικού και κοινωνικού 

προβληματισμού  --- 
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εξωτερικού σ.183 

20.Δεν ήξερα σ.184-186 Marianne Becker 
Απόδοση: Άννα Ράπτη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Πώς η νεαρή νταντά η Λουκία, παίρνει μάθημα ταπείνωσης 
και έκφρασης συγνώμης από το μικρό αγοράκι που 

κρατούσε, και το βάζει σε εφαρμογή στη ζωή της  

Διδακτικό  Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ταπείνωση και έκφραση 
συγγνώμης και αποδοχής 
της συγγνώμης των άλλων)  

21.Ουαϊδάκα σ.187-188 Καλ. Καρανικόλα  
Διάφορα άρθρα – 

Εξωτερική 
ιεραποστολή  

Η έναρξη της εξωτερικής ιεραποστολής στην Ουαϊδάκα της 
Κένυας. Επίσκεψη στο μέρος που θα γίνει το Κέντρο της 
Ιεραποστολής και αίτημα για βοήθεια από την Ελλάδα σε 

οποιαδήποτε μορφή, χρήμα ή προσωπική εργασία 

Ενημερωτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

 
2φ: ο π. Χρ. Π. βαπτίζει ένα 
μικτό και πιστοί προσκυνούν 
το Ευαγγέλιο σε θ. Λειτουργία 

στην ύπαιθρο  

Αγιογραφική  θεμελίωση 
(ιεραποστολή) 

22.«Οι καλοί και οι άλλοι», 
από μια μαθητική έκθεση  

σ.188 
Ελένη Φουρνάρου 

Σκέψεις – Απόψεις 
– Αλληλογραφία 

αναγνωστών  

Η απόλυτη άποψη μιας μαθήτριας Λυ-κείου ότι οι γνήσια 
καλοί δεν είναι δυ-νατό να επηρεασθούν από τους κακούς 

και αμαρτωλούς του κό-σμου, εκτός κι αν εί-ναι καλοί 
κατά τρόπο Φαρισαϊκό. Επομένως τους αποφεύγουν για-τί 

κατά βάθος γνωρί-ζουν ότι δεν είναι γνή-σια καλοί, και 
φοβού-νται τον εαυτό τους! 

Ηθοπλαστικό  «Φρόνιμοι ως οι όφεις και 
ακέραιοι ως αι περιστεραί...» 

23.Κουβεντούλες σ.189 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες – 
Διάφορα άρθρα  

Σχολιασμός διαφόρων θεμάτων της επικαιρότητας –τα 
ακριβά λουλούδια των ανθοπωλείων, τσιγάρα από... 

μαρουλόφυλλα, οι κατ’ επάγγελμα επαίτες, τα γυρίσματα 
ξένων ταινιών στην Ελλάδα, ένα αστείο περιστατικό σ’ ένα 

κατάστημα, η αγένεια των ταξιτζήδων  

Επικαιρότητα  
 

2σκ: δύο γυναικείες φιγούρες 
συνομιλούν χαρούμενα στο 

τηλέφωνο 

--- 

24.Από την καλλιτεχνική 
κίνηση  
σ.190 

Καίτη Κομίνη 
Καλλιτεχνική 

κίνηση – Εικαστικά 
και Μουσική  

Ρεσιτάλ πιάνου Γιώργου Θέμελη – Συναυλία έργων 
Ελλήνων Συνθετών – Γλυπτική και Χαρα-κτική του 

Ανδρέου 
Ενημερωτικό  --- 

25.Διαβάζοντας σ.191-192 Η.Σ. και Νίκος 
Αρβανίτης Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρουσίαση και βιβλιοκριτική Ενημερωτικό  

«άκακον αρνίον» 
 

«Εν γη αβάτω..» 
 

«Ο λόγος σαρξ εγένετο» 
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7ο (141) Τεύχος – Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ημέρες γεμάτες 
φως σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η παρουσία του φυσικού φωτός στη ζωή 
μας, τόσο έντονη στη χώρα μας, που όμως 

περνάει χωρίς να τη χαιρόμαστε και να 
εκτιμάμε την αξία της  

Διδακτικό – Αλληγορικό  --- 

2.Ένα γράμμα 
σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Το γράμμα των εκπαι-δευτικών του Εκπαι-
δευτηρίου «Αι Αθήναι» στους μαθητές τους 
με συμβουλές για τις εξετάσεις & την κατο-

πινή ζωή τους. Ευχα-ριστίες των γονιών 

Ευχαριστία – Εγκωμιαστικό  --- 

3.«Γη των 
ανθρώπων» σ.193 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  Η Διεθνής Έκθεση του 1967 στο Μόντρεαλ Ενημερωτικό – Διδακτικό  --- 

4.Το χαπάκι της 
δίψας σ.193-194 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Με αφορμή την σκέψη για την καλύτερη 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, ένα 

απόσπασμα από το “Μικρό Πρίγκιπα” του 
S.E. 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  --- 

5.Θέσις για μια 
μικρή, απλή χαρά 

σ.194 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Οι μικροχαρές που φέρνουν την ευτυχία, 
που όμως τις χάνουμε γιατί ακριβώς 

κυνηγάμε την ευτυχία   

Πνευματικού προβληματισμού – 
Διδακτικό  --- 

6.Δημιουργία σ.194 Σία 
Παπακυριακοπούλου Ποίηση  

Η δημιουργία του κό-σμου & του ανθρώπου 
& η ευχαριστία του ανθρώπου με την 

προσευχή 
Θεολογικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

7.Το μυστήριο 
τούτο... σ.195-196 Μάνα Κατερίνα  

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

 Η ιερότητα του μυστηρίου του γάμου, που 
θεμελιώνεται στη δημιουργία των δύο φύλων 
και ο απαραίτητος πνευματικός αγώνας που 
χρειάζεται για να γίνει εφικτή η ευτυχία και 

η συζυγική αρμονία 

Διδακτικό  
 

1φ: μια νύφη με το πέπλο, σκεφτική 
και με χαμηλωμένο το κεφάλι 

Αγιογραφική θεμελίωση 

8.Από ένα 
ημερολόγιο σ.196 Μ.Π. Αποσπάσματα  Ένα ηλιοβασίλεμα «... πάνω σε ψηλή κορυ-

φή, περικυκλωμένη από πυκνό δάσος..» Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
(η επαφή με τη φύση οδηγεί στο Θεό) 

9.Το τζάμι σ.197 Η.Σ. Διάφορα άρθρα – 
Ψυχολογία  

Η υποκρισία, πώς καλλιεργείται και πώς 
κρατά τους γύρω σε απόσταση 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής 

 
1φ: μια γυναίκα κοιτάει το φακό πίσω 
από ένα τζάμι, τραβώντας την κουρτίνα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«το άνηθον και το κύμινον» 

10.Κάντε τα παιδιά 
σας ελεύθερα 

σ.198-201 
Απόδοση: Κ.Δ.Σπήλιου 

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια 

-Η αγάπη των γονέων κάποτε γίνεται 
πιεστική 

-Το παιδί θέλει να στηρίζεται στις δικές του 
δυνάμεις 

-Όταν η αγάπη των γονέων γίνεται εγωισμός 
-«Μόνον ο θάνατος του πατέρα μου με 

μεγάλωσε» 
-Τα παιδιά πρέπει να τ’ αφήνωμε ελεύθερα 

για να τα κρατήσωμε κοντά μας 

Παιδαγωγικό – Πνευματικής οικοδομής 
 

2φ: μια φωλιά πουλιών κι ένα πουλάκι 
σ’ ένα κλαρί 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(διαπαιδαγώγηση εν ελευθερία με στόχο την 

ελευθερία) 

11.«Σου ζητώ 
συγγνώμη» - Ένας 
άνδρας σας γράφει 

σ.202-204 

Δέλτα Κάπα  

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια –  

Αποσπάσματα 
βιβλίων: Charlie 

Η σπουδαιότητα της συγνώμης στην ομαλή 
συζυγική ζωή  

Διδακτικό  
2φ: μια γυναίκα με σταυρωμένα τα 
χέρια κοιτά γεμάτη απορία & ένας 

άντρας με ρόμπα, στηρίζει το χέρι του 
στο χερούλι της πόρτας που άνοιξε 

Αγιογραφική θεμελίωση 
“Μετά από κάθε διέ-νεξι μην αφίσετε να πε 

ράση ημέρα, μην πά-τε ποτέ για ύπνο αν δεν 
εξηγηθήτε πρώτα” 



448 
 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
W. Shedd: 

«Γράμματα στην 
Κάρεν» 

12.Διαβάζοντας 
σ.204 Νίκος Αρβανίτης Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρου-σίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό  --- 

13.RHESUS Ένας 
σύγχρονος εφιάλτης 
σ.205-206 & 218 

Κατερίνα Περίδη Ιατρικά  

Τι είναι το Rhesus, πώς επηρεάζει τη γυ-
ναίκα & το έμβρυο & με ποιους τρόπους 
αντιμετωπίζονται σήμερα οι δυσάρεστες 

συνέπειες μιας τέτοιας εγκυμοσύνης  

Επιμορφωτικό – Ιατρικό  
1φ:έγκυος με ρόμπα & μπικουτί 

κοιτάζει κατά-ματα ένα κοριτσάκι που 
στέκεται μπροστά της 

--- 

14.Κουβεντούλες 
σ.207 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες – 

Διάφορα άρθρα  

-Οι θεοί του Ολύμπου, η μίνι φούστα και τα 
γένια 

-«Χάππενιγκ»: το νέο είδος θεάτρου 
-Η νέα μόδα του ξενόφερτου Ουΐσκι 

-Τα θερινά σινεμά 

Επικαιρότητα 
 

2σκ: δύο γυναικείες φιγούρες 
συνομιλούν χαρούμενα στο τηλέφωνο  

--- 

15.Διακοπές και 
Στοχασμοί σ.208-

209 (σαλόνι) 

Γ. Βερίτης και Luis 
Lefebver σε μετάφραση 

του Γ.Β. 
Ποίηση  

Τρία ποιήματα: Του ωραίου νησιού μου 
δειλινά, Θάλασσα και Αυγές στην εξοχή: του 

L.L. 

Πνευματικής οικοδομής – Προσευχή 
3φ:1 ολοσέλιδη: μια νεαρή μητέρα με 

τα δυο της παιδιά στην εξοχή, κάθονται 
σε κουβέρτα έ-ξω από τη σκηνή τους, 

κάτω απ’ τα δέντρα. Το κοριτσάκι 
χτενίζει τη μη τέρα, το αγοράκι χτενίζει 

την αδελφή του/ένας πι τσιρίκος 
κάθεται στο σω-σίβιο του, φορά βατρα-

χοπέδιλα & χαμογελά/ μια παρέα 
μικρών παιδιών πλατσουρίζουν στην 

ακροθαλασσιά 

Αγιογραφική θεμελίωση 

16.Καλοκαίρι 1967  
σ.210-211 Η Εντεταλμένη 

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας  
Η καλοκαιρινή πνευματική εργασία  Πνευματικού προβληματισμού και 

οικοδομής 

«Πού πορευθώ από του πνεύματός σου και από 
του προσώπου πού φύγω;» 

Εφεσ. Δ΄: «Παρακαλώ ουν υμάς εγώ ο δεσμι-ος 
εν Κυρίω, αξίως πε-ριπατήσαι της κλή-σεως ης 
εκλήθητε, με-τά πάσης ταπεινοφρο-σύνης και 

πραότητος, μετά μακροθυμίας, ανεχόμενοι 
αλλήλων εν αγάπη, σπουδάζο-ντες τηρείν την 
ενότη-τα του Πνεύματος εν τω συνδέσμω της 
ειρή-νης, εν σώμα και εν Πνεύμα, καθώς και 
εκλήθητε εν μια ελπί-δι της κλήσεως υμών 
...γίνεσθε δε εις αλλή-λους χρηστοί, εύσπλα 
χνοι, χαριζόμενοι εαυτοίς καθώς & ο Θεός εν 

Χριστώ εχαρίσατο ημίν» 

17.Μια βιβλιοθήκη 
στο Νοσοκομείο 

Σερρών  
σ.211 

Π. Φωτεινός 
Θεσσαλονίκη 

Κοινωνική 
πρόνοια  

Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκαν τα 
χρήματα για την οργάνωση της βιβλιοθήκης 
του νοσοκομείου. Λαμπρό δείγμα αγάπης  

Κοινωνική πρόνοια – Ενημερωτικό – 
Διδακτικό  

... η αγάπη όπως την περιγράφει ο Μεγάλος 
Απόστολος στην Α΄ προς Κορινθίους επιστολή 

του! 
 

«να προΐστανται καλών έργων οι πεπιστευκότες 
τω Θεώ» 

18.Ο πρώτος της 
χορός σ.212-214 

Απόδοση: Κατερίνα 
Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η Λ περιμένει με αγω-νία τον πρώτο της χο-
ρό. Ο συνοδός που της τυχαίνει είναι με-

σήλικας & της μεταδί-δει όλη του την απογο 
ήτευση απ’ τη ζωή και της προλέγει ότι 

Διδακτικό  
 

1σκ: άνδρες και γυναίκες με ρούχα 
εποχής, στο βάθος μια ορχήστρα 

--- 
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σύντο μα κι αυτή θα κάθε-ται στον εξώστη 

με τις κυρίες Η Λ γεμίζει θλί ψη κι 
απογοήτευση για τη ζωή, μέχρι που την 

προσκαλεί στον ε-πόμενο χορό ένας νέ-ος & 
σιγά-σιγά αφή-νεται στο ρυθμό του 

εγχόρδων και μπροστά μια κοπέλα 
δέχεται με ευχαρίστηση χειροφίλημα 

από κύριο 

19.Από τις 
συζητήσεις με τα 

παιδιά μας σ.215-
218 & 218 

Β. Δρ. 
Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Τα όρια και η ελευθερία των παιδιών και 
πώς μετατρέπονται από εξωτερικά 

επιβαλλόμενα σε εσωτερικές συνειδησιακές 
επιταγές 

Παιδαγωγικό – Διδακτικό  
 

1φ: μια μητέρα κάθεται σε μια 
πολυθρόνα και μπροστά της σκεφτική 

η νεαρή κόρη. Η μητέρα ακουμπά 
στοργικά το χέρι της στο μπράτσο της 

κόρης και της μιλάει 

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η επιλογή της αρετής και της κακίας) 

20.Το ωραιότερο 
ταγιέρ του κόσμου 

σ.217-218 

W. J. Lederer 
Διασκευή: Αμαλία Κ. 

Γερακανάκη 
Διάφορα άρθρα  

Η επιμονή μιας γυναί κας να αγοράσει ένα 
ταγιέρ ίδιο με της Δού κισσας, οδήγησε τον 
άντρα της στην απόφα ση να της το ράψει ο 

ίδιος & ταυτόχρονα να γράψει κι ένα 
σχετικό άρθρο σε ένα περιοδι-κό. Δεν 

πρόλαβαν ό-μως γιατί στο μεταξύ έ μεινε 
έγκυος κι αντί για ταγιέρ αποκτήσανε γιο 

Διδακτικό – Χιουμοριστικό 
 

1φ: μια νεαρή έγκυος γυναίκα 
αγκαλιάζει τρυφερά την κοιλιά της και 

την κοιτάει 

--- 

21.Εικόνες από το 
έξω Ελληνισμό 

σ.219-220 

Κ. Δ. Σπηλιωτακο-
πούλου Διάφορα άρθρα  

Η δράση των Ελλήνων της διασποράς στην 
Ευρώπη, υπό την σκέπη της Εκκλησίας, σε 

έργα κοινής ωφέλειας και κοινωνικής 
πρόνοιας (Παρίσι-Γενεύη) 

Ενημερωτικό – Κοινωνική Πρόνοια  
Αγιογραφική θεμελίωση [φροντίδα για τους 

ηλικιωμένους (Παρίσι) και για τους ασθενείς 
(Γενεύη)] 

22.Μάνη: τ’ άλλο 
χαμόγελο της 
πέτρας και της 

θάλασσας σ.221-
222 

Γιώργος Μ. Οικονόμου  

Τόποι 
Τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση στους δρόμους της Μάνης, τους 
ελεύθερους κι ασκλάβωτους από το μπετόν 

και το τσιμέντο 

Εγκώμιο στη Μάνη, κυρίως στη φύση 
της 

 
1φ: ένα μεγάλο πέτρινο σπίτι με 

πέτρινη εξωτερική σκάλα, 
φωτογραφημένο μέσα από μια στοά 

--- 

23.Συνάντησα έναν 
ηγέτη σ.223 Χ. Ακρίτης Διάφορα θέματα 

– Μορφές  

Η δυναμικότητα και το σθένος ενός ιερέα, 
να χτίσει ένα εξωκκλήσι στην κορφή ενός 

λόφου, διαμορφώνοντας όλη τη γύρω 
περιοχή, ερχόμενος όμως σε σύγκρουση με 

συγχωριανούς και φίλους του 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού και οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

*«Έχουμε κρύψει το λυχνάρι μας...» 
 

*«Φυλάμε ζηλότυπα το “τάλαντο” στη γη της 
ατομικής μας ανενοχλησίας» 

 

24.Από την 
καλλιτεχνική 

κίνηση  
σ.224 

Καίτη Κομίνη 

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Εικαστικά και 
μουσική  

Συναυλία της παιδι-κής χορωδίας των χρι-
στιανικών Μαθητικών Ομάδων 

Θεσ/νίκης/Συναυλία με έργα Μπαχ της 
παιδικής χορωδίας των Β. Ανακτόρων 
Οκτέττο Αθηνών/ Ομαδική Έκθεσις 

Ανθογραφίας 

Ενημερωτικό  --- 
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8ο (142) Τεύχος – Οκτώβριος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Ούτε ένα βήμα πίσω 
σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις 

Θετικός σχολιασμός των καινοτομιών του 
Αρχιεπισκόπου Αθηνών: κινητά παρεκκλήσια-ναοί, 

κινητές βιβλιοθήκες κ.α. 
Ενημερωτικό --- 

2.Ένας μικροσκοπικός 
κόσμος  
σ.225 

Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 
Απόψεις 

Ο μικρόκοσμος του σπιτιού που αντανακλάται στην 
εύρυθμη ή μη λειτουργία της κοινωνίας και του 

κόσμου 

Πνευματικού και 
Κοινωνικού 

προβληματισμού  
--- 

3.Τους περιμένουμε 
σ.225 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις 

Χαιρετισμός στα νιάτα που μόλις ξεκινάνε την 
ακαδημαϊκή στα-διοδρομία τους και στους άλλους 
που έ-χουν στραφεί ή έχουν κάνει άλλη επιλογή 

ζωής. Οι αρετές που χρειάζεται το Έθνος για να πάει 
μπροστά 

Επικαιρότητα – Κοινωνικού 
προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(οι χριστιανικές αρετές που κοσμούν τους 

νέους) 

4.Οι κίνδυνοι μέσα στο 
σπίτι σ.225-226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις 

Το αυξημένο ποσοστό θανάτων από ατυχήμα τα εντός 
σπιτιού, από έρευνες στη Μ. Βρετα-νία & ΗΠΑ, & οι 

ευθύ νες της νοικοκυράς 

Ενημερωτικό – Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Μια παληά 
κληρονομιά σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις Η καταφυγή στα ναρκωτικά άλλοτε και τώρα Κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

6.«Είμαστε αταίριαστοι» 
σ.226 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του μηνός – 

Απόψεις 

Οι διαφορές μεταξύ των συζύγων και πως 
καλλιεργούνται από τα σύγχρονα περιοδικά με τα 

ψυχολογικά τεστς! 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ο γάμος στάδιο αγώνα και αγιασμού) 

7.ο ΑΛΛΟΣ μέσα στη 
ζωή μας  

σ.227-229 
Κατερίνα Περίδη  Διάφορα άρθρα Οι σχέσεις μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους. 

Σύνδεση και επιρροή. 

Πνευματικής οικοδομής – 
Ποιμαντική Ψυχολογία  

 
1φ: μια νεαρή χαμογελαστή 

γυναίκα και πίσω της 
μισοφωτισμένο το πρόσωπο 

ενός αρχαίου αγάλματος  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η γνώση του εαυτού και η ειρηνική 

συνύπαρξη με τους άλλους) 

8. --- σ.229 --- Φωτό-μηνύματα   

«Φωτογραφία του μαθ. της Harrow School of 
Photography από αγ-γλικό φυσιοθεραπευ-τήριο. 
Παιδιά από δύο ειδικά σχολεία –ένα για ασθενικά 
παιδιά & το άλλο για σωματι-κώς ανάπηρα παιδιά- 

ήταν το θέμα φωτογρα φικής εκθέσεως στην Camden 
Central Library τον περασμένο Ιούλιο» 

Κοινωνική πρόνοια  
 

1φ: 2 παιδιά περπατάνε 
στηριζόμενα σε μπάρες 

--- 

9.Εικόνες από τη ζωή  
σ.230 Η.Σ. Διάφορα άρθρα  

Σχολιασμός και προβληματισμός γύρω από τη μόδα 
του να έχουν απαραιτήτων οι νέοι σύντροφο, έστω κι 

αν αυτό δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά 
αισθήματά τους και τις ανάγκες τους 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού – 
Διδακτικό 

 
1φ: μια κοπελίτσα 

δακρυσμένη και σκεφτική  
 

--- 

10.Rouault σ.231-234 
& 251 

Liana Bortolon 
Απόδοσις: Άννα 

Ράπτη 
Μορφές  

Η ζωή, το έργο και το ηθικό ανάστημα του 
καλλιτέχνη, το βαθειά επηρεασμένο από την πίστη 

του 

Επιμορφωτικό –Βιογραφία  
 

1φ: ο καλλιτέχνης σε 
προχωρημένη ηλικία 

--- 

11.Κουβεντούλες σ.235 Χάρις Βάρδα  Κουβεντού-λες – 
Διάφορα άρθρα  

Σχόλια της επικαι-ρότητας: το ωραιότερο Φθινόπωρο 
του κό-σμου στην Αττική, η πλούσια και μοναδική 

Επικαιρότητα  
 --- 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
χλωρίδα της Ελλάδας, τα πρωτοβρόχια και η 
σηματοδότηση του τέ-λους του καλοκαιριού  

2σκ: δύο γυναικείες 
φιγούρες συνομιλούν 

χαρούμενα στο τηλέφωνο 

12.Το Σπίτι σ.236 
Απόδοσις εκ του 

Γαλλικού: Βενετία 
Θ. Δραγώνα 

Διάφορα άρθρα  

Εν συντομία ο κύκλος ζωής μια γυναίκας που φεύγει 
από το πατρικό της, μένει με τα πεθερικά της, 

αποκτά παιδιά, μεγαλώνουν, φεύγουν, οι μεγάλοι 
πεθαίνουν και τελικά καταλαβαίνουν ότι είναι 
προορισμένοι για άλλη μόνιμη κατοικία στον 

ουρανό! 

Πνευματικής οικοδομής  
 

1σκ: το εξωτερικό μιας 
μονοκατοικίας με αυλή, 
δέντρα και περίφραξη με 

αυλόπορτα 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

«... έκανα δικά μου τα λόγια της Ρουθ: “Ο 
λαός σου θα είναι λαός μου, και ο Θεός 

σου, Θεός μου”...» 

13.Απ’ ό,τι μπορούμε 
σ.236 Θανάσης Τσιάμας Ποίηση  Η ευλογία του παρόντος και η αξιοποίηση του 

σήμερα, του τώρα Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Γιόχαν Σεμπάστιαν 
Μπαχ – Ο Αυτοκράτωρ 

της μουσικής σ.237-239 

Γιώργος Μ. 
Οικονόμου Μορφές  

Η ζωή και το έργο του Μπαχ και η ανακάλυψη της 
αξίας του από τους μεταγενέστερους, Μπετόβεν και 

Μέντελσον. 
Σύντομο βιογραφικό, ο άνθρωπος, ο καλλιτέχνης, ο 

θάνατός του 

Βιογραφία  Αγιογραφική θεμελίωση 

15.Καναδάς – Το 
περίπτερο μας στη 
Διεθνή Έκθεση του 

Μόντρεαλ  
σ.240-241 (σαλόνι) 

Κ.Λ. 
Τόποι τουριστικοί και 

αρχαιολογι-κοί – 
Ταξείδια  

Φωτογραφικό ρεπορ-τάζ από το Ελληνικό περίπτερο 
στη Διεθνή Έκθεση του Μόντρεαλ 

Επικαιρότητα – 
Ενημερωτικό  

6φαπό την έκθεση 
--- 

16.Το γκρίζο παντελόνι 
σ.242-243 Μάνα Κατερίνα  Διάφορά θέματα  

Με αφορμή το γκρίζο παντελόνι του γιου της που δεν 
θα ήταν έτοιμο όταν το ήθελε, σκέψεις για την 

ψυχοσύνθεση των αντρών, κάθε ηλικίας, και για το τι 
περιμένουν από τη γυναίκα τους ή από τη μάνα τους 

Διδακτικό – Ψυχολογία – 
Παιδαγωγικό  

 
1φ μιας στήλης: ένας 
νεαρός χαμογελαστός 

άντρας που περπατά γοργά  
με το σακάκι ριγμένο στον 

ώμο 

--- 

17.Το θέατρο σ.243 Ελένη Κόλμαν  Το θέατρο  

-Η εκδήλωση προς τιμήν του Χριστόφορου Νέζερ για 
τα 60 χρόνια του στο θέατρο, στο Ωδείον Ηρώδου του 

Αττικού 
-Αφιέρωμα στα 13 χρόνια από το θάνατο της 

Μαρίκας Κοτοπούλη 

Ενημερωτικό  --- 

18.Βασιλικός Κήπος  
σ.244-246 Χάρις Βάρδα  

Αποσπάσματα βιβλίων: 
Από το βιβλίο του 

Κώστα Δημητριάδη: 
«Στην Αθήνα την 

παληά» 

Περιήγηση στο Βασιλικό Κήπο και την ιστορία του Επιμορφωτικό --- 

19.Τα μωρά μας έγιναν 
παιδάκια 
 σ.247 

Η.Σ. Διάφορα άρθρα  Καθημερινές παιδικές συνήθειες που σημα-τοδοτούν 
τη μετάβαση από τη βρεφική στην παιδική  ηλικία 

Παιδαγωγικό  
1σκ: αγοράκι πετάει 

χαρταετό και κοριτσάκι 
χορεύει στο γρασίδι 

--- 

20.Μπογκοματιέρ  
σ.248-251 Απόδοσις: Μ.Γ. Λογοτεχνία – Διήγημα  

Οι τελευταίες στιγμές δύο στρατιωτών με τέτανο, η 
έλλειψη φαρμάκων, το τρομερό δίλλημα της 

νοσηλεύτριας και η γενναία απόφαση του 
μεγαλυτέρου, ώστε να ζήσει ο συστρατιώτης του, που 

του χάρισε τη θέα της Παναγίας την ώρα που 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η προσευχή της νοσηλεύτριας για να δώσει 

η Παναγία διέξοδο στο δίλλημα της, η 
αυτοθυσία του Ρώσου για να χαρίσει τη ζωή 

στον άλλο, η απάντηση της Παναγία στις 
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ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 
ξεψυχούσε  προσευχές και η εμφάνιση της στο Ρ την 

ώρα που ξεψυχούσε) 

21.Γυναίκες της 
Αφρικής σ.252-253 Καλ. Καρανικόλα Διάφορα άρθρα – 

Ιεραποστολή  

Οι εντυπώσεις της από την επίσκεψη στην Αν. 
Αφρική και τη γνωριμία της με τις γυναίκες της. 

Στοιχεία για τα θρησκεύματα της Αφρικής.  

Ιεραποστολή – 
Επιμορφωτικό – Κοινωνικού 

και Πνευματικού 
προβληματισμού  

 
1φ: Αφρικανές γυναίκες και 

παιδιά 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(Η διαπίστωση της κοινής ανθρώπινης 
καταγωγής, των προβλημάτων και των 

επιδιώξεων, ανεξαρτήτως φυλής, χρώματος ή 
φύλου) 

«...για να εξοικονομήσουν ώρες να 
παρακολουθούν τα μαθήματα, αγόρασαν 
συνεταιρικώς μύλους για να αλέθουν το 

καλαμπόκι, που το άλεθαν πριν με τα χέρια 
όπως στα βιβλικά χρόνια:  

«Δύο αλήθουσαι επί το αυτό...» 
«Άγιος ο Θεός» 

«Ανοίξω το στόμα μου...» 
22.Η αγνότητα και ο 

νέος  
σ.253 

Μ.Μ. 
Λευκωσία – 

Κύπρος 

Διάφορα άρθρα – Οι 
νέοι της Κύπρου μάς 

γράφουν 

Η αρετή της αγνότητας και οι πολυδιάστατες 
συνέπειες της στη ζωή των νέων  

Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής – Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγνότητα σώματος και ήθους) 

23.ΔΟΥΛΕΙΑ 
σ.254-255 Μ.Ρ. Διάφορα άρθρα  

Η αναγκαιότητα της εργασίας, τα ψυχοσωματικά και 
κοινωνικά της οφέλη, κριτήρια επιλογής και τρόποι 

για ν’ αγαπήσει κανείς ό,τι κάνει και να ’ναι 
αποδοτικός 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η ιερότητα τη εργασίας, η καλλιέργεια της 
αγάπης γι’ αυτή και η αναγκαιότητα της, ο 

μη εργαζόμενος...) 

24. --- σ.255 Α.Β. 
Καβάλα  Αλληλογραφία Συμβουλή για ποίημα Συμβουλευτικό  --- 

25. --- σ.255 Α.Α. 
Μαδαγασκάρη Αλληλογραφία Απάντηση για δημοσίευση άρθρου Απάντηση --- 

26.Ο μπέμπης πάει 
σχολείο 
σ.255 

Ελένη 
Αναστασιάδου Διάφορα άρθρα Με αφορμή τα ‘πρωτάκια’, σκέψεις για τα αγαθά της 

παιδείας 
Πνευματικής οικοδομής – 

Παιδαγωγικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη γα έρευνα και μάθηση για  εύρεση 

της Αλήθειας και του Φωτός) 
27.Από την 

καλλιτεχνική κίνηση  
σ.256 

Καίτη Κομίνη Καλλιτεχνική κίνηση  
Σχολιασμός των καλλιτεχνικών δράσεων του Φ.Α., τα 
‘Πάθη’ του Μπαχ και ο ‘Οιδίποδας’ και η ‘Αντιγόνη’ 

σε σκηνοθεσία Καρλ, Όρφφ 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  --- 
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9ο (143) Τεύχος – Νοέμβριος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Καλή τροφή για όλα 
τα παιδιά  

σ.257 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Σκέψεις με αφορμή το σύνθημα της φετινής 

Παγκοσμίου Ημέρας του Παιδιού 

Κοινωνικού και 
Πνευματικού 

προβληματισμού – 
Ενημερωτικό  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(δίκαιη κατανομή των αγαθών, 

ώστε να έχουν όλοι) 

2.Αλήθειες σχετικές με 
τη διατροφή σ.257 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Η σωστή ενημέρωση για τις πρακτικές της σωστής 

διατροφής 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Ενημερωτικό  
--- 

3.Η γυναίκα είναι 
πάντα μητέρα  

σ.257-258 
Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Η κοινωνική προκατάληψη που υφίστανται οι 
γυναίκες χωρίς παιδιά και η νοοτροπία που ακόμα 

χαρακτηρίζει την Ελληνική κοινωνία 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  

Αγιογραφική θεμελίωση  
(η ίδια προκατάληψη και 

στιγματισμός, που υπήρχε στους 
χρόνους της Π.Δ. και το 

ξεπέρασμα του με το κάλεσμα 
του Χριστού για πνευματική 

καλλιέργεια) 

4.Χάρισμα μεγάλο  
σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  
Το χάρισμα των Ελλήνων για τη φιλοξενία, σε 

αντιδιαστολή με το αφιλόξενο των Γάλλων 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αρετή της φιλοξενίας) 

5.Αντρέ Μωρουά σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 
μηνός – Απόψεις  

Σκέψεις του André Maurois για την φιλανθρωπία, 
από την επιφυλλίδα του  

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού και 
οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση  

6.Η πέμπτη θέσις  
σ.258 Μ.Β.Κ. Από τη ζωή του 

μηνός – Απόψεις  

Σχόλιο για την επιλο-γή του 5ου ρόλου σε μια 
παράσταση, από το μεγάλο πρωταγωνι-στή Λώρενς 

Ολίβιερ 

Κοινωνικού 
προβληματισμού – 

Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(ταπείνωση) 

7.Ακόμα θυμάμαι το 
άρωμα από τις μέντες  

σ.259-260 
Απόδοσις: Μαρία Θ. Δραγώνα Διάφορα άρθρα 

Η παιδική αθωότητα και οι αναμνήσεις του σ από 
την καλοσύνη του ζαχαροπλάστη τους και πόσο 

αυτό επηρέασε τη ζωή του  

Διδακτικό – Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένα πιτσιρίκι με 
αδιάβροχο, μπότες και 

καπέλο κατευθύνεται προς 
μια πόρτα κλειστή 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(αγάπη, επιείκεια και 

μακροθυμία ιδιαίτερα στις 
αδυναμίες των μικρών παιδιών) 

8.Το μοναστήρι της 
Καισαριανής σ.261-

263 
Λίνα Αγγελοπούλου 

Τόποι 
Τουριστικοί και 
Αρχαιολογικοί – 

Ταξείδια  

Περιήγηση στην ιστορία τού τόπου, του 
μοναστηριού και της ιστορίας του  

Επιμορφωτικό – Ιστορικό  
 

1φ:έξωτερική άποψη του 
Καθολικού της μονής 

μέσα στα δέντρα 

«..σκηνές από τον βίον του 
Χριστού: Γέννησι, Υπαπαντή, 
Πεντηκο-στή, Ανάληψι, κ.α.» 
«...εις τους τοίχους οι επτά 

παραβολές: κα-λού Σαμαρίτου, 
Φαρι-σαίου, Ασώτου Υιού, Ά 
φρονος πλουσίου, Λα-ζάρου, 

Σπορέως κα-θώς & η Ρίζα Ιεσσαί 
& σκηνές μετά την Ανά-στασι 

του Κυρίου...» 
9.Φάνηκε η γη  

σ.263 Αικατερίνη Μαρκουλάκη Ποίηση  Η πραγμάτωση της ελπίδας, του στόχου, της 
σωτηρίας, μέσα από πολλές περιπέτειες 

Αλληγορικό – 
Πνευματικής οικοδομής  --- 

10.Τα μικρά και τα 
μεγάλα σχήματα 

σ.264-265 
Αγλαΐα Μπίμπη – Παπασπυροπούλου Διάφορα άρθρα – 

Ψυχολογία  

Ο σταυρός της καθημερινότητας και πώς αυτός 
βιώνεται από τον καθένα ή από τους ίδιους αλλά 

υπό διαφορετικές ψυχολογικές συνθήκες 

Θεολογικό – Πνευματικής 
οικοδομής και 

προβληματισμού 
Αγιογραφική θεμελίωση 

11.Παιδικό Χωριό Κ.Δ.Σπηλιωτακοπούλου Κοινωνικά Σύντομα ιστορικά στοιχεία για την ίδρυση του Κοινωνική Πρόνοια – Αγιογραφική θεμελίωση 
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Pestalozzi σ.266-268 θέματα – 

Κοινωνική 
Πρόνοια  

Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού και του χωριού 
Pestalozzi στην Ελβετία. Οι στόχοι του, οι  

συνθήκες διαβίωσης, το έργο και τα αποτελέσματά 

Επιμορφωτικό  
 

1φ:παιδάκια με συνοδούς 
περπατάνε στους δρόμους 

ου χωριού, σε φόντο τα 
ξύλινα σπίτια τους μέσα σε 

δέντρα 

12.Παιχνίδια! 
Παιχνίδια! σ.269 Ελένη Κόλμαν  Διάφορα άρθρα  

Ενημέρωση για τον κλάδο του Ελληνικού 
παιχνιδιού, με αφορμή την 2α Πανελλήνιο Έκθεσι 
Παιδικών Παιγνιδιών και Αμαξών, που έγινε στο 

Ζάππειο Μέγαρο τον περασμένο μήνα 

Ενημερωτικό  
 

2φ: δύο διαφορετικά 
λούτρινα σκυλάκια 

--- 

13.Απέβαλαν το γυιο 
μου από το σχολείο 

σ.270-271 
Κ.Δ.Σπήλιου 

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Η ιστορία και ο προβληματισμός μιας χήρας 
μητέρας στην Αμερική, για το πώς να αντιμετωπίσει 
την αποβολή του γιου της από το σχολείο. Η τελική 

επιμονή της στην αγάπη, την κατανόηση και την 
επιείκεια, λειτούργησε αποτελεσματικά και σωτήρια 

για τον ορφανό έφηβο  

Παιδαγωγικό 
 

1φ: το προφίλ ενός 
αγοριού με ύφος 

οργισμένο  

Αγιογραφική θεμελίωση 

14.Συναίσθη-μα: 
Δύναμις ή Αδυναμία; 

σ.272-274 
Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Προβληματισμός σχετικά με τα ιδιαίτερα 
ψυχολογικά χαρακτηριστικά των δύο φύλων και την 

κατά φύση λειτουργία του συναισθήματος 

Ψυχολογία – Πνευματικού 
προβληματισμού και 

οικοδομής  
 

1φ: σε γκρίζο φόντο οι 
σκιές ενός ζευγαριού, που 

στέκει ο ένας μπροστά 
από τον άλλο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
 

Αποστ. Παύλου, Α΄Κορινθ. ιγ΄ 
«Η αγάπη μακροθυμεί, 

χρηστεύεται, η αγάπη ου 
ζηλοί... ου ζητεί τα εαυτής... 
πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, 

πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, 
ουδέποτε εκπίπτει...» 

15.Σελίδες 
Χριστιανικής Προνοίας 

σ.275-276 
Η Εντεταλμένη  

Κοινωνικά 
θέματα – 

Κοινωνική 
Πρόνοια  

Η αδιαφορία και οι προφάσεις που επικαλείται, ο 
εχθρός της αγάπης και της έμπρακτης εκδήλωσής 

της 

Θεολογικό – (Ηθικό) – 
Πνευματικής οικοδομής  

*«πού έστιν ο Άβελ ο αδελφός 
σου; είπεν˙ ου γιγνώσκω˙ μη 
φύλαξ του αδελφού μου ειμί 

εγώ;» 
 

*«ουδέν κρυπτόν ο ου φανερόν 
γενήσεται» 

 
*«διήλθεν ευεργετών και ιώμενος 

πάντας» 
 

*«ύδωρ το ζων» 

16. --- σ.276 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η ευκαιρία της ευτυχίας  Διδακτικό  --- 

17.Κουβεντούλες  
σ.277 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες – 

Διάφορα άρθρα  
Η ιστορία της μαγιονέζας, τα Συριανά αλογάκια, η 

ξενομανία και ο μιμητισμός 
Σχολιασμός επικαιρότητας 

– Χιουμοριστικό  --- 

18.Η περιπέτεια του να 
είσαι σύζυγος –  

Η πιο χαρούμενη, η 
πιο ικανοποιητική 
καριέρα για μια 
γυναίκα είναι ο 

Απόδοσις: Κατερίνα Αλ. Αδαμτζίλογλου 
 

«...γραμμένο από την σύζυγο ενός υπουρ-
γού και μητέρα δύο παιδιών. Ύστερα από 

συμβίωση 36 ετών, η Κα Peale μας 
εκθέτει τις απόψεις της, την εμπειρία της, 

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Συμβουλές της κυρίας Peale σε κάθε νεαρή σύζυγο: 
Μελέτησε τον άντρα σου, Σεβάσου την εργασία του, 
Εξασκήσου στην τέχνη του να είσαι σύντροφος, Άσε 
να καταλάβει ότι τον χρειάζεσαι, Χρησιμοποίησε τα 

ταλέντα σου, Μην εξάπτεσαι εάν διαφέρετε σε 
μερικά ζητήματα, Μην αισθάνεσαι φοβισμένη για 

Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 
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ΓΆΜΟΣ  

σ.278-279 
θα ελέγαμε, για έναν ευτυχισμένο γάμο» τα λάθη σου, Προσπάθησε να ευχαριστής τον άντρα 

σου 
19.Απ’ τη δοκιμα-

σμένη σοφία  
σ.280 

Kierkegaard Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η υπομονή και η Θυσία του Κυρίου και η δική μας 
λιγοψυχία και απελπισία Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

20.Απ’ τη δοκιμα-
σμένη σοφία  

σ.280 
Goethe  Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  
Η πνευματική εγγύτητα με ανθρώπους που είναι 

μακριά μας  Πνευματικής οικοδομής  --- 

21.Απ’ τη δοκιμα-
σμένη σοφία  

σ.280 
Lord Byron Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Η πληρότητα της χαράς όταν μοιράζεται  Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση: 
(χαίρετε μετά χαιρόντων) 

22.Απ’ τη δοκιμα-
σμένη σοφία  

σ.280 
--- Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  Η αναθέρμανση της αγάπης  Διδακτικό  --- 

23. Απ’ τη 
δοκιμασμένη σοφία  

σ.280 
José Ortega J. Gasseb Αποφθέγματα – 

Σκέψεις  
Όσο λιγότερο σκεφτόμαστε τον εαυτό μας, τόσο πιο 

ευτυχισμένοι και ξεκούραστοι ψυχικά είμαστε Πνευματικής οικοδομής  

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η αγάπη για τον πλησίον που 
μας βγάζει από τα δικά μας 

προβλήματα) 

24. --- σ.280 Εστία Κοριτσιού Φιλοθέη Αθηναία  Ανακοινώσεις  
Συναυλία στο Hilton της χορωδίας & ορχή-στρας 

του Πανεπιστη-μίου Αθηνών, υπέρ των σκοπών στου 
Σωματείου 

Ενημερωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

25.Μια βραδυά με την 
Μιράντα σ.280-284 Απόδοση: Κατερίνα Περίδη Λογοτεχνία – 

Διήγημα  

Μετά από έναν ανόητο τσακωμό με τον 
αρραβωνιαστικό της, επισκέπτεται τη φίλη της που 
στο μεταξύ έχει παντρευτεί και παίρνει μαθήματα 
ζωής και ωριμότητας που την κάνουν κι εκείνη ν’ 

αλλάξει στάση ζωής και συμπεριφοράς 

Διδακτικό  
 

1σκ: το πρόσωπο μιας 
νεαρής γυναίκας με 

φουλάρι στο λαιμό και 
πίσω της ένα μεγάλο  

αυτοκίνητο 

Αγιογραφική θεμελίωση 
(η προτεραιότητα και η αγάπη 
του προσώπου κι όχι η εμμονή 
και η προσκόλληση σε κάποιον 
τύπο ανθρώπου ή συντρόφου) 

26.Πινελιές σ.284 Το Πινέλο  Πινελιές – 
Διάφορα άρθρα  

Σχόλιο για τις σύγχρονες εκκοσμικευμένες και 
βιαστικές τελετές γάμου που δεν αποπνέουν χαρά 

Κοινωνικού και 
πνευματικού 

προβληματισμού  
--- 

27.Εικόνες από τη ζωή 
σ.285 Η.Σ. 

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Οι δυσκολίες των παιδιών στο φαγητό 

Παιδαγωγικό  
 

1φ: ένα μικρό κοριτσάκι 
σκεφτικό, δαγκώνει το 

μολύβι του 

--- 

28.Διαβάζοντας σ.286 Η.Σ. και Ε.Γ. Διαβάζοντας  Βιβλιοπαρου-σίαση – Βιβλιοκριτική  Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  Αγιογραφική θεμελίωση 

29.Από την 
καλλιτεχνική κίνηση  

σ.287-288 
Καίτη Κομίνη  

Καλλιτεχνική 
κίνηση – 

Εικαστικά  

Εκθέσεις ζωγραφικής: Έλλη Μιτζή, Λουΐζα 
Κανελλοπούλου, Στέλιος Ζαχαρόπουλος 

Ενημερωτικό – 
Επιμορφωτικό  

2φ: έργα της Ε.Μπιτζή και 
του Σ.Ζαχαρόπουλου 

--- 

30. --- σ.288 Έλεν Κέλλερ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η εμμονή στην παλιά ευτυχία δεν επιτρέπει να 
δούμε την παρούσα 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

31. --- σ.288 Έλεν Κέλλερ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η ευτυχία μέσω επιτυχίας και όχι αυτοσκοπός Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

32. --- σ.288 Έλεν Κέλλερ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η πίστη που προστατεύει και βοηθά τους 
τολμηρούς Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 
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33. --- σ.288 Έλεν Κέλλερ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Πριν από την επιτυχία προηγείται η σκληρή 
προσπάθεια και ο αγώνας 

Διδακτικό – Πνευματικής 
οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση 

34. --- σ.288 Έλεν Κέλλερ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Όταν συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους λιγότερο 
τυχερούς από μας τότε εκτιμάμε καλύτερα την 

κατάσταση μας και τις δωρεές που απολαμβάνουμε 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

35. --- σ.288 Έλεν Κέλλερ  Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η διαφορά της παθητικής υποταγής από την 
ενεργητική υπακοή 

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

36. --- σ.288 William Mc Fee Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Άρνηση της υποταγής στη μοίρα και στη 
μοιρολατρία και αγωνιστική διάθεση στη ζωή  

Πνευματικής οικοδομής – 
Διδακτικό  Αγιογραφική θεμελίωση  

37. --- σ.288 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  

Η μετάδοση της γνώ-σης με την προσωπι-κή 
ανάλωση του δα-σκάλου.Δόσιμο ψυχής Διδακτικό  --- 

38. --- σ.288 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Η Πρόνοια του Θεού για τα έργα του ανθρώπου Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

39. --- σ.288 --- Αποφθέγματα – 
Σκέψεις  Κόσμος και θλίψεις Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική θεμελίωση  

 

  



457 
 

10ο (144) Τεύχος – Δεκέμβριος 1967 

ΑΡΘΡΟ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΤΗΛΗ ΘΕΜΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΩΡΙΑ 

1.Μπορείτε να εορτάσετε τα 
Χριστούγεννα; σ.289 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Οι προϋποθέσεις για τον  πραγματικό εορτασμό των Χριστουγέννων 
– Από το βιβλίο του Henry van Dyke: «Έξη ημέρες της εβδομάδος» Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική 

θεμελίωση 

2.«Ελευθέρως» σ.289 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Σχόλιο στην διακήρυξι καταργήσεως των διακρίσεων εις βάρος των 
γυναικών, όσων και όπου υπάρχουν ακόμη, που ενέκρινε η Γενική 

Συνέλευση του Ο.Η.Ε. 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

3. ... Και σαρκασταί σ.289 Μ.Β.Κ. 
Από τη ζωή του 

μηνός – 
Απόψεις  

Η κακή επίδραση των μοντέρνων λογοτεχνών και στοχαστών, στη 
ζωή των νέων 

Κοινωνικού και Πνευματικού 
προβληματισμού 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

4.Πρωτοπόροι και... 
πρωτοπόροι σ.289-290 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Σχολιασμός για την πνευματική καλλιτεχνική παραγωγή υπό την 
επήρεια ουσιών και για την άκριτη αποδοχή κάθε «πρωτοπορίας» 

Πνευματικού και κοινωνικού 
προβληματισμού  --- 

5.Εμείς και οι περιορισμοί 
σ.290 Μ.Β.Κ. 

Από τη ζωή του 
μηνός – 
Απόψεις  

Με αφορμή την αίτη-ση περιορισμού στην κατανάλωση ηλεκτρι-
κού ρεύματος, προ-κειμένου να αντιμετω-πισθούν οι ελλείψεις & οι 

αυξημένες ανά-γκες, σχόλιο για το πώς αντιδρούν οι αν-θρωποι 
όταν έρχεται η ώρα να περιορίσουν τις ανέσεις τους! 

Διδακτικό – Πνευματικού 
προβληματισμού  --- 

6. --- σ.290 --- Διαφήμιση ΚτΕ Πρόταση για προσφορά ετήσιας συνδρομής του ΚτΕ ως δώρο! Διαφήμιση --- 

7.Χριστουγεν-νιάτικος 
λήθαργός σ.291-292 Άννα Ράπτη  Διάφορα άρθρα 

Σκέψεις για τον παραστρατημένο τρόπο προετοιμασίας και 
εορτασμού των Χριστουγέννων, που τελικά τη μέρα της γιορτής, 

όλοι είναι τόσο κουρασμένοι σα να έχουν πέσει σε λήθαργο! 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής 

 
1φ: ένα κλαδί φτέρης 

Αγιογραφική 
θεμελίωση  

(οι βιοτικές μέριμνες 
και η γιορτή, η 

πνευματική 
ανατροφοδότηση) 

8.Το παιδαγωγικόν έργον του 
Ξενόπουλου – 100 χρόνια 

από την γέννησίν του σ.293-
297 

Ε.Ν.Μόσχου Μορφές  Βιογραφία του Ξενόπουλου με επίκεντρο τη δράση του στο 
περιοδικό «Η Διάπλασις των Παίδων» Επιμορφωτικό – Βιογραφία  --- 

9.Χριστούγενα – 
Πρωτοχρονιά, Από της 
«Αθηναϊκές Επιστολές»  

σ.297 

«Φαίδων» 
Γρηγόριος 

Ξενόπουλος 

Αποσπάσματα 
βιβλίων  

Ο πίνακας του Ρούμπενς: «Η προσκύνηση των Μάγων» και 
απολογισμός του 1928 και καλωσόρισμα του 1929 Επιμορφωτικό – Επικαιρότητα   Αγιογραφική 

θεμελίωση 

10.Κουβεντούλες σ.298 Χάρις Βάρδα  Κουβεντούλες – 
Διάφορα άρθρα  Το έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου – Η επιλογή δώρων  Σχολιασμός επικαιρότητας – 

Χιουμοριστικό  --- 

11.«Κατερινέτες» σ.299-300 Μάνα Κατερίνα  Διάφορα άρθρα  

Με αφορμή το Γαλλικό έθιμο με τις Κατερινέτες, που νεα-ρές 
κοπέλες γιορτά-ζουν την παράταση της ανεξαρτησίας των από τα 

δεσμά του γά-μου, σκέψεις για την επιλογή όλων και πε-ρισσότερων 
νέων γυ-ναικών να μην παντρευτούν  

«... Οι κοπέλλες που στη Γαλλία γιορτάζουν «την παράταση της 
ανεξαρτησίας των από τα δεσμά του γάμου», εκείνες που έχουν πε-

ράσει τα 25 και είναι ακόμα ανύπαντρες. Πάνε όλες πρωΐ-πρωΐ 
στην λειτουργία της Αγ. Αικατερίνης και το βράδυ συναγωνίζο-νται 

ποια θα φορέση το πιο πρωτότυπο και ασυνήθιστο καπελάκι. 
Γιορτές και πανηγύ-ρια γίνονται εκείνη την ημέρα... φοβού-μαι 
όμως ότι πίσω α-πό το γέλιο, το κρασί και το χορό, ένας αρ-κετά 
σεβαστός αριθ-μός απ’ αυτές τις κο-πέλλες, κρύβουν μια πίκρα, 
ένα δάκρυ, μια αγωνία ή κάποια απογοήτευση. Αυτό όμως είναι 

Πνευματικού και Κοινωνικού 
προβληματισμού  

 
1σκ: το πρόσωπο μιας 

χαμογελαστής  σύγχρονης νέας 
κοπέλας 

--- 
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κάτι που θα έπρεπε στην εποχή μας να έχη ξεπεραστή...» 

12.Γράμμα σ’ έναν 
καλοπροαίρε-το πατέρα 

σ.301-302 

Απόδοση: Μαρία Θ. 
Δραγώνα 

Γύρω από το 
παιδί και την 
οικογένεια  

Η καταστρεπτική υπερπροστασία  

Παιδαγωγικό – Πνευματικής 
οικοδομής  

1φ: ένα νεαρό παιδί σκυμμένο πάνω 
σ’ ένα γραφείο κρύβει το πρόσωπο 
του με τα χέρια του και κοιτά με το 
ένα μάτι μέσα από τα δάχτυλά του 

--- 

13.Πινελιές σ.302 Το Πινέλο  Πινελιές – 
Διάφορα άρθρα  

Σχολιασμός επικαιρότητας: σκέψεις για το πόσο αληθινά 
γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα 

Πνευματικού προβληματισμού και 
οικοδομής  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

14.Χριστουγεννιάτικες 
αναμνήσεις σ.303 Σ.Α.Μ. Διάφορα άρθρα  Οι αναμνήσεις της αρθρογράφου από τα Χριστούγεννα των 

παιδικών της χρόνων  

Εορταστικό  
1φ: φιγούρες-μπιμπελό με τους 

πρωταγωνιστές των Χριστουγέννων  
--- 

15.Στη γλώσσα των αριθμών 
σ.304-306 (σαλόνι) Κ. Καρανικόλα Διάφορα άρθρα  

Αποτελέσματα  στατιστικής έρευνας στην Ελλάδα, σχετικά με το 
πώς απασχολείται ο γυναικείος πληθυ-σμός της χώρας. Κατά νομή 

εργασίας, χρό-νου & υποχρεώσεων 

Ενημερωτικό 
3φ:μια γιατρός, ακροάζεται ένα 

βρέφος, μια άλλη γνέθει & δίπλα 
της ένα παιδάκι κά τι ζητάει. Η τρίτη 
σ’ ένα σαλόνι προσπαθεί να χωρίσει 

δύο αγοράκια που μαλώνουν με 
παιχνίδια απλωμένα γύρω τους  

--- 

16.Εμείς κι αυτοί που 
φεύγουν σ.306 Μαρία Ζαχαρίου  Διάφορα άρθρα  Αυτό που αφήνει στις καρδιές των άλλων, ο θάνατος κάποιου 

προσφιλούς προσώπου  Πνευματικής οικοδομής  --- 

17.Η Καινή Εντολή  
σ.307 Η Εντεταλμένη  

Σελίδες 
Χριστιανικής 

Προνοίας 

Η ωφέλεια και η υποχρέωση της ελεημοσύνης, που υπαγορεύεται 
από την καινή εντολή της αγάπης. – Προτροπή για εφαρμογή της 

με την αποστολή δεμάτων αγάπης στις σεισμόπληκτες ορεινές 
περιοχές με την Πρόνοια Νεότητος του Συλλόγου Άγιος Παύλος – 
Ένα γράμμα μιας δασκάλας της σεισμόπληκτης Ευρυτανίας, που 

δείχνει το μέγεθος της καταστροφής αλλά και της φτώχειας και των 
αναγκών των κατοίκων   

Πνευματικής οικοδομής  Αγιογραφική 
θεμελίωση  

18.Σταθμοί στον δρόμο της 
ζωής σ.308-309 

Αγλαΐα Μπίμπη – 
Παπασπυροπούλου  Διάφορα άρθρα  

Σκέψεις για το αληθινό νόημα των Χριστουγέννων και για τη 
βαθύτερη και ουσιαστικότερη βίωση του μυστηρίου και του 

μηνύματός τους  

Πν. προβληματισμού και οικοδομής   
1φ: ένας σταθμός τραίνων, 

φωταγωγημένος 

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

19.Θα το υπερνικήση; σ.310 
& 319 

Απόδοσις: Μαρία 
Σπύρου 

Γύρω στο παιδί 
και την 

οικογένεια  

Η παθητικότητα που δείχνουν κάποια παιδιά μπροστά στην 
επιθετικότητα των άλλων παιδιών – ο  παλιμπαιδισμός τους που 

εκδηλώνεται με συμπεριφορές ξεπερασμένες πια από τα ίδια 

Ψυχο-παιδαγωγικό  
1φ: δύο κοριτσάκια με ίδιες 

νυχτικιές, το ένα κλαίει και το άλλο 
έχει στυλώσει τα μάτια 

--- 

20.Φιλοσοφία και Τέχνη 
σ.311-312 Γ.Ν.Καντιάνης Διάφορα άρθρα  Η σχέση της Φιλοσοφίας και της Τέχνης με τις αιώνιες Αλήθειες  Πνευματικού προβληματισμού  «Γεννηθήτω Φως» 

21.Μόνον ο James  
σ.313-317 

Margaret 
Christopher 

Απόδοσις: Κ. Περίδη 

Λογοτεχνία – 
Διήγημα  

Η γνωριμία νεαρής γυναίκας μ’ έναν χήρο με ένα παιδί και πώς 
τελικά αγάπησε και το γιο του ώστε να αλλάξει πλήρως τη ζωή της 

Διδακτικό 
2σκ: νεαρή συνομιλεί μ’ έναν άντρα  

Αγιογραφική 
θεμελίωση 

22.Από την καλλιτεχνική 
κίνησι σ.318 Καίτη Κομίνη  Καλ. κίνηση – 

Εικαστικά   
Ενημερωτικό  

1φ: έργο του Κώστα Φάσσου --- 

23.Έργα που παίζονται 
σ.319 Α.Δ. Έργα που 

παίζονται  Παρουσίαση και κριτική κινηματογραφικών έργων:  Ενημερωτικό 
2φ: σκηνές από ταινία --- 

24.Πίναξ Περιεχομένων 
1967 σ.320 --- Περιεχόμενα  --- --- --- 
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