
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ «ΠΡΟΣ Τ Η  Ν Ι ΚΗ »
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ἈἈππόόδδοοσσηη  ἁἁγγιιοογγρρααφφιικκῶῶνν  χχωωρρίίωωνν ,,   εε ἰἰκκαασσττ ιι κκάά

Ὁ Διαγωνισμός τελείωσε!
Καί τώρα;

Τώρα...
Ἤθελα νά  	χα μιά ξέχωρη χάρη. Νά  		μουν ἕνας σπουδαῖος λογοτέχνης. Νά μπο-

ροῦ σα νά σς μεταδώσω τά δυνατά μου συ ναισθήματα κάθε φορά πού ἔφθανε
στό Γραφεῖο μου συμμετοχή σας στό Διαγωνισμό μου γιά τήν ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ.

Ἄνοιγα τούς φακέλους σας καί ταξίδευα στήν ὄμορφη Πατρίδα μας, τήν Ὀρ θό-
δοξη Ἑλλάδα μας, πού ἔχει πλοῦτο της ἀνεκτίμητο, μοναδικό, τίς ἀλήθειες τοῦ
Εὐαγγελίου. Κάποτε ἔφθανα καί σέ ἄγνωστα μέρη. Καί ρωτοῦσα: — Ποῦ βρίσκε-
ται ἡ Καβύλη; (— Σεῖς, ἀλήθεια, ξέρετε;) — Πιό ψηλά ἀπό τήν Ὀρεστιάδα, μοῦ
εἶπαν. Πιό ψηλά ἀπό τήν Ὀρεστιάδα! Κοντά στά σύνορα! Μπράβο σας, καλοί
μου φίλοι, πού ἀγαπτε τό βιβλίο τοῦ Θεοῦ καί ἀπό τούς πρώτους στείλατε τήν
ἐργασία σας.

Νά ξεκινήσω λοιπόν ἀπό τήν Καβύλη κι ἐλτε μαζί μου. Νά χαιρετήσουμε τούς
φίλους μας πού ἔστειλαν ἐργασίες στό «Πρός τή Νίκη». Φτιάξτε τό χάρτη στό νοῦ
σας: Ὀρεστιάδα, Διδυμότειχο, Δαδιά, Σουφλί, Ἀλεξανδρούπολη, Δράμα, Σέρρες,
Κιλκίς, Θεσσαλονίκη, Τρίκαλα, Kαρδίτσα, Λάρισα, Βόλος, Κοζάνη, Γιαννιτσά, Βέ-
ροια, Ἔδεσσα, Σκύδρα Πέλλης, Κατερίνη, Νάουσα, Φλώρινα, Ἰωάννινα, Ἄρτα,
Ἀγρίνιο, Μεσολόγγι, Δελφοί, Θήβα, Πάτρα, Πύργος, Μεσσήνη, Καλαμάτα, Κορώ-
νη, Αἴγιο, Κόρινθος, Ἀθήνα —Ἀττική καλύτερα—, Εὔβοια, Νησιά τοῦ Αἰγαίου, Κρή-
τη, Κύπρος... Μιά ὡραία ἔγνοια σ 	 ὅλη τήν Ἑλ λάδα ταξίδευε μέ τό Ταχυδρομεῖο!...
Κάπου σά νά «λόξεψε» τό ταχυδρομεῖο, πᾹγε βόρεια, ἔφθασε στή Γερμανία (Μπί-
λεφελντ)˙ χτυπνε κι ἐκεῖ ἑλληνικές καρδιές μέ ζωντανή χριστιανική πίστη!

Τό καταπληκτικό ἦταν — συγκινητικό ἤθελα νά πῶ! — πού καταπιάστηκαν καί
μικροί-μικροί φίλοι μου μέ χειροτεχνίες. Καί δέν ἔκρυβαν τά χρόνια τους! «Εἶμαι τεσ-
σάρων χρόνων. Μέ βοήθησε ὁ μπαμπάς καί ἡ μαμά...». «Φτιάξαμε τή λιμνούλα,
βάλαμε τά βότσαλα, στήσαμε τό κατάρτι...» Ποιοί; Ὅλη ἡ Οἰκογένεια. Ὥς καί ὁ μι-
κρούλης πού ἔκανε αἰσθητή τήν παρουσία του μέ τό χαριτωμένο του κλάμα στό
video! Ὤ, εὐλογημένοι γονεῖς, πού μαθαίνετε στά παιδιά πού σς ἐμπιστεύθηκε ὁ
Θεός νά γνωρίζουν τό νόμο Του «ἀπό βρέφους» καί νά στηρίζουν σ 	 αὐτόν τή ζωή
τους. Ἡ πιό σπουδαία προσφορά σας εἶναι αὐτή! Σίγουρα.

Πολλές οἱ συμμετοχές. Πάνω ἀπό 250! Ἀπό μα θητές καί μαθήτριες Δημοτικοῦ,
Γυμνασίου καί Λυκείου! Ἦταν καί κάποιοι ἀπόφοιτοι... Οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές
ἀτομικές, προσωπικές. Ὅμως χάρηκα καί τίς συλλογικές: Σχολεῖα, Κατηχητικά
Σχολεῖα, Ὁμάδες Χ.Α. καί «Χελιδόνια». Τί ὡραῖες συναναστροφές! Τί ὡραῖες συ-
νεργασίες! 

50 χρόνια 

«Πρός τή Νίκη»
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Τό θέμα πού συγκίνησε περισσότερο ἦταν: Ὁ Κύριος στίς δυσκο-
λίες τᾹς ζωᾹς. Κυβερνήτης τοῦ πλοίου τᾹς ζωᾹς καί τᾹς ἱστο-
ρίας. Τί ὡραῖα πού ζωγραφίσατε τόν Κύριο νά σταματάει τήν τρι-
κυμία. (Μή φοβσαι τήν Ἑλλάδα μας, Ἑλ. Κολ., Ἀλεξ/πολη, πού
τήν ἔβαλες μέσα στά κύματα. Ὁ Κύριος μας εἶναι στό σκάφος
της. Θά φέρει τή γαλήνη. Ἀρκεῖ νά Τόν καλέσουμε).

Καί τό ἄλλο θέμα: Ὁ Καλός Ποιμένας. Τί ὡραῖα πού φτιάξατε τή
μάνδρα πού εἶναι ἡ Ἐκ κλησία μας, μέ τά προβατάκια — τά λογικά
πρόβατα νά βρίσκουν ἄφθονη καί καθαρή τροφή μέσα σ 	  Αὐτή! Νά θυμστε τίς
ἀλήθειες αὐτές. Θά σς χρειαστοῦν.

Ἦταν καί τό «Ἀνάβλεψον...», τό ἀχανές τᾹς Δημιουργίας τοῦ Θεοῦ. Πολλοί ἀπο-
φάσισαν νά μετρήσουν τ 	  ἀστέρια τ 	  οὐρανοῦ... Ὁ ἕνας εἶπε: «Θά προσπαθή-
σω!!!». Ἡ ἄλλη: «1, 2, 3, 4... Δέν μπορῶ. Κουράστηκα». Ἔμ, ποιός μπορεῖ; Ὁ ἔνα-
στρος οὐρανός εἶναι βιβλίο πού μιλάει γιά τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ.

Νά πῶ καί γιά τό «Ὑμεῖς ἐστε τό φῶς τοῦ κόσμου...». Θέμα πού παραπέμπει
στήν εὐθύνη τῶν πιστῶν. Ὅποιος ὅμως φωτίζεται ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ, μπο-
ρεῖ καί νά τό ἐκπέμψει. Ἔτσι καί αὐτό τό θέμα κίνησε ὄμορφα τό χέρι πολλῶν.

Φαινόταν ὅτι τό τελευταῖο θέμα τοῦ Διαγωνισμοῦ — ἐκεῖνο τᾹς ὁμολογίας —
ἦταν δύσκολο. Καί ὅτι δέν θά εὕρισκε «καλλιτέχνες». Κι ὅμως διαψεύσθηκα. Μπο-
ρεῖ νά μήν ἦταν πολλές οἱ συμμετοχές. Ἦταν ὅμως ὅλες πολύ καλές. Ἴσως γιατί
ἔχουν ξεκινήσει μέσα ἀπό τήν ψυχή ἀγωνιζομένων νέων καί νεανίδων τᾹς Πατρί-
δας μας, πού τολμοῦν στή σημερινή ἐ ποχή νά ζοῦν μέ συνέπεια τίς ἀλήθειες τᾹς Πί-
στεώς μας. Ὁ Θεός νά τούς εὐλογεῖ πλούσια.

Τώρα πού τελείωσε ὁ Διαγωνισμός θά ἤθελα
νά συγχαρῶ θερμά ὅλους ἐσς πού λάβατε μέρος σ 	 αὐτόν. Ἀξιολογήσατε καλά

τήν πρόσκληση τοῦ ἀγαπητοῦ σας Περιοδικοῦ «Πρός τή Νίκη», καί ἀνταποκριθή-
κατε. Εἴχαμε μιά πολύ πολύ καλή ἐπικοινωνία καί συνεργασία. Πιστεύω πώς καί
πολλοί/-ές ἄλλοι/-ες θά ἤθελαν, ἀλλά... δέν τό ἀποφάσισαν. Φαντάζομαι ὅτι θά
εἶναι πρῶτοι στόν ἑπόμενο Διαγωνισμό μου...

Καί κάτι ἀκόμη, τελευταῖο:
Μάθετε τόν ἑαυτό σας νά μελετάει τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Συνηθίστε τό νοῦ σας νά

συλλογίζεται μέ τά νοήματα τᾹς Ἁγίας ΓραφᾹς. Ἐφαρμόστε τό λόγο τοῦ Θεοῦ στά
γεγονότα τᾹς ζωᾹς σας. Καί ἡ πορεία σας στή ζωή θά εἶναι φωτεινή καί ἐπιτυχη-
μένη. Ἀπό παλιά τό  	πε ὁ ψαλμωδός:

Ἐν τίνι κατορθώσει νεώτερος τήν ὁδόν αὐτοῦ;
ἐν τῷ φυλάξασθαι τούς λόγους σου, (Κύριε). (Ψαλμός 118ος)
(Μέ ποιό τρόπο θά ἐπιτύχει στή ζωή του ὁ νέος ἄν θρωπος;
Μέ τό νά φυλάει/νά τηρεῖ τούς λόγους Σου, Κύριε.)



Ἐπιτέλους ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ!
Καταπληκτική συμμετοχή: 250 ἔργα!!!
Ἀπό καλά �ὡραῖα �πολύ ὡραῖα �ἐξαιρετικά!
Καί ὅλα μέ πολλή ἀγάπη στό λόγο τοῦ Θεοῦ.
Πλοῦτος, παιδιά, ἡ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. 

Πλοῦτος ἀσύλληπτος καί ἀνεκτίμητος. 
Γνωρίστε τον. Κάνετέ τον ὁδηγό στή ζωή σας.

Καί ἡ νίκη δική σας!
Καί τώρα τά Ἀποτελέσματα...

Μπροστά στό πλῆθος τῶν συμμετοχῶν, τήν ὡραία ἔμπνευση 
καί τήν καλλιτεχνική ἐμφάνισή τους,

ἡ Ἐπιτροπή γιά τήν ἐπιλογή δυσκολεύθηκε, προβληματίσθηκε: 
Μή πως εἶναι λίγα τά τρία βραβεῖα; 

Μήπως νά δώσουμε σέ περισσότερους τή χαρά;
Λοιπόν...

Διευρύνει τά Βραβεῖα!   Προσθέτει καί Ἐπαίνους! 
Καί συγχαίρει ὅλους!

τοῦ 

1ο Βραβεῖο: Κουτρουλάκης Νεκτάριος, Γ´ τάξη ΕΠΑΛ, Ρέθυμνο
Δῶρα:  Τηλεσκόπιο, Χρυσόδετη Καινή Διαθήκη καί τό CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν

2ο Βραβεῖο: α) Σαμαρᾶ Μαρία, Ἀναστασία, Α´ καί Γ´ Γυμν., Τσοτύλι Κοζάνης
β) Δήμου Ἐλισάβετ, Β´ Λυκείου, Βέροια

Δῶρα:  Ψηφιακή βιντεοκάμερα, Χρυσόδετη Κ. Διαθήκη, CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν

3ο Βραβεῖο: α) «Χαρούμενες Ἀγωνίστριες» Αἰγάλεω, Ἀθήνα
β) Βενιοπούλου Ὄλγα, Α´ Λυκείου, Βέροια,
γ) Κατσουρᾶ Ἀλεξάνδρα, Β´ Λυκείου, Πάτρα,
δ) Κατ. Σχολ. Ἱ.Μ. Μεγάλης Παναγίας, Σάμος
ε) Σακελλαρίου Δέσποινα, Στ´ Δημοτ. ΕΛΛ. ΠΑΙΔΕΙΑ, Ἀθήνα
στ) Κατηχητικά Ἱ. Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων, Ἀθήνα
ζ) Βαφειάδου Ἀργυρῆ, Β´ Λυκείου, Σέρρες

Δῶρα:  Ψηφ. φωτογραφική μηχανή, Χρυσόδετη Κ. Διαθήκη, CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν

ΒΡΑΒΕΙΑ

ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
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α) Κιηγμᾶ Βάγια, Μαρίν.-Τσιολάκογλου Ἐριφ.-Φιλοθ.,Ζηνοβία, Ὀρεστιάδα
β) Χαρούμενες Ἀγωνίστριες καί Χελιδόνια Ἰλίου, Ἀθήνα
γ) Γούσης Ἰωάννης, Γ´ Λυκείου, Βόλος
δ) Ζῶρζος Ραφαήλ, Στ´ Δημοτικοῦ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», Ἀθήνα
ε) Τσιούλη Μαρία, Α´ ἔτος Σχολ. Ἐπιστημ. Ἀγωγῆς, Νάουσα

στ) Καλογερίδου Οὐρανία, Κατηχητικά Ἁγ. Σπυρίδ. Τριανδρία, Θεσ/νίκη
ζ) Παραρᾶ Μαρία, Γ´ Γυμνασίου, Ἀθήνα
η) Κοτζαμάνης Βασίλειος, Β´ Γυμνασίου, Ν. Ἐρυθραία, Ἀθήνα
θ) Σαρίκα Δήμητρα, Γ´ Γυμνασίου, Γέρακας Ἀθήνα
ι) Γιορανίδου- Χρυσοχοΐδου Μαρία, Θεσ/νίκη

ια) Τσουρούκογλου Ἀλεξάνδρα καί Σοφία, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ», Ἀθήνα
ιβ) Χαρούμενες Ἀγωνίστριες Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἀθήνα
ιγ) Ὁμάδα Α´ Γυμνασίου, Ἅγιος Γεώργιος, Κερατσίνι
ιδ) Βαϊόπουλος Ἰωάννης, Β´ Λυκείου, Ἀθήνα
ιε) Μαθητές τῆς Στ´ τάξεως Δ. Σχολ. Θέρμου Αἰτωλ/νίας

Δῶρα: Κυάλια, τό βιβλίο Ἰωσήφ, CD 2009 τοῦ Π.τ.Ν

Στά ἑπόμενα
τεύχη τοῦ
«Πρός τή Νίκη»
θά παρουσιαστοῦν
ἔργα σας.

ΕΠΑΙΝΟΙ

α

γ

β

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ
α.�1ο Βραβεῖο: Κουτρουλάκης Νεκτάριος

Ξυλόγλυπτο.
β.�2ο Βραβεῖο: Σαμαρᾶ Μαρία, Ἀναστασία

Κέντημα
γ.�2ο Βραβεῖο: Δήμου Ἐλισάβετ

Καλλιτέχνημα μέ κλωστές
καί καρφάκια
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Χαρισμένες
οἱ δύο μου σελίδες

στίς ὡραῖες φωτογραφίες σας
ἀπό τή συμμετοχή σας

στό Διαγωνισμό τῆς ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ.
Τί νά πρωτοθαυμάσει κανείς σ᾽ αὐτές;

Τά ὡραῖα ἔργα σας;
Ἤ τήν ὀμορφιά τῆς ἀγάπης

καί τῆς συνεργασίας
στά χαμογελαστά

πρόσωπά σας;

«Εἴμαστε ἕξι
ἀδέρφια καί ἀπο-

φασίσαμε τά πέντε
μεγαλύτερα νά πά-

ρουμε μέρος στό
διαγωνισμό πού
διοργανώνεις... Γιά
ἄλλη μιά φορά σέ
εὐχαριστοῦμε».
Οἰκ. Παραρ.,

Ἀθήνα

ΟΜΟΡΦΕΣ
ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΑΠΟ ΤΟ
ΦΑΚΟ ΣΑΣ

«...Καθ᾽ ὅλη τή διάρκεια τῆς ἐργασίας ὅλα τά παι-
διά βοήθησαν, κάποια μέ τίς ἰδέες, κάποια μέ τήν
ἐργασία τους καί κάποια μέ τό χαμόγελό τους καί
τήν αἰσιοδοξία τους...»

Κατηχητικό Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος,
Βριλλήσια

«...Ἀφορμή νά ἐπιλέξουμε τό συγκεκριμένο χωρίο
τῆς Ἁγ. Γραφῆς ἦταν ὅτι πρόσφατα εἴχαμε ὡς θέμα
τῆς κατηχητικῆς μας συνάντησης τό συγκεκριμένο
θαῦμα (τῆς κατάπαυσης τῆς τρικυμίας) καί μάθαμε
καί τό ἀντίστοιχο τραγούδι «Ἡ φουρτούνα»...»

Κατηχητικό Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος,
Βριλήσσια
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«... καί ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, 
καί ἐγένετο γαλήνη μεγάλη.»

«Χαρούμενες Ἀγωνίστριες» Γυμνασίου,
Ἁγίας Παρασκευῆς.



«Ἀνάβλεψον δή εἰς τόν οὐρανόν
καί ἀρίθμησον τούς ἀστέρας...»
Κατηχητικό Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως, Βριλήσσια

«Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὅρους κειμένη...»
«Χαρούμενες Ἀγωνίστριες» καί «Χελιδόνια»* . Ἴλιον

.

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ ΒΙΒΛΙΟ

Ταῦτα μελέτα, 
ἐν τούτοις ἴσθι,

ἵνα σου ἡ προκοπή
φανερά ᾖ ἐν πᾶσι.

Ταῦτα μελέτα, 
ἐν τούτοις ἴσθι,

ἵνα σου ἡ προκοπή
φανερά ᾖ ἐν πᾶσι.

(Α´ Τιμόθ. δ´ 15)

Αὐτά νά μελετᾶς 
(τά λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς).

Ὁλόκληρη ἡ διάνοιά σου 
καί ἡ ὕπαρξή σου 
νά εἶναι σ᾽ αὐτά, 

γιά νά εἶναι 
ἡ πρόοδός σου ἡ πνευματική

φανερή σέ ὅλους.

*  Χριστιανικές νεανικές συγκεντρώσεις
γιά μαθήτριες Δημοτικοῦ, Γυμνασίου-Λυκείου
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�Φετάνης Ἀναστ., Μελίσσια, Ἀττ., �Κίτσιου Εἰρ., Δαδιά, Σουφλί, �Παπαποστόλου Βασιλεία,
Τρίκαλα, �Κίτσιος Γεώρ., Δαδιά, Σουφλί, �Ἀργυροπούλου Σίσ., Χαλκίδα, �Μητσιάρα Εὐφ.,
Θεσ/νίκη, �Πάλλη Ἀντιγ., Ὀρεστιάδα, �Ψαθᾶς Ἀπ., Σέρρες, �Ραμπαβίλας Γεώρ., Αἴγιο, �Τσιρώ-
νη Χρ., Νεοχώρι Μεσολογγίου, �Σφυρῆς Διον. Ἰω., Ἀμαλιάδα, �Ξενικάκης Νίκ.-Ραφ., Νίκαια,
�Ντότσικα Ἑλ., Ν. Ψυχικό Ἀθήνα, �Ντότσικας Παν., Ν. Ψυχικό Ἀθήνα, �Ἀνδρεόπουλος Ν.,
«Ἑλλ. Παιδεία», �Μάγγου Αἰκ., Λάρισα, �Μάγγου Ἐλισ., Λάρισα, �Μαχαλιώτης Στεφ., Κατοχή
Οἰνιαδῶν, �Τσιούλη Μαρ., Νάουσα, �Γιαννοπούλου Ἄννα-Μαρία, Ξεχασμένη Ἠμαθίας, � Γά-
τση Εἰρ.-Γάτσης Πέτρ., Δῆμος Κρύας Βρύσης, Πέλλα, �Ἀληόγλας Παν., Ὀρεστιάδα, �Καλαφά-
της Ἐλευθ., Ἀθήνα, �Κεκελίδου Μ., Θεσ/νίκη, �Τσουρίουο-Πάσσουλας Δαμιανός, Ἀχαρναί,
�Τσουρίουο-Πάσσουλας Δανιήλ, Ἀχαρναί, �Γιορανίδου-Χρυσοχοΐδου Μ. Θεσ/νίκη, �Τσαρούμη
Βασ., Μαρούσι, Ἀθήνα, �Ζῶρζος Ραφαήλ, Κηφισιά, �Ζώρζου Ἑλ., Κηφισιά, �Τρεμούλη Νικολ.,
Περιστέρι, �Φιλίππου Μάρθ., Περιστέρι, �Φιλίππου Κων/νος, Περιστέρι, �Μάργος Γεώργ., «Ἑλλ.
Παιδεία», Ν. Ἡράκλειο, �Κουτουβέλης Δημ., Στράτος, Ἀγρίνιο, �Πάτση Βασ., Ἀγρίνιο, �Βικελί-
δου Σοφία, Θεσ/νίκη, �Vlachos Vassilios, Γερμανία, �Κουρτίδης Ἀλεξ. Καβύλη, Ὀρεστιάδα,
�Κουρτίδης Χρ., Καβύλη, Ὀρεστιάδα, �Στ´ τάξη Δημ. Σχολείου Θέρμου Τριχωνίδος (15 μαθη-
τές), �Καλπακίδης Ν., Ψυχικό Σερρῶν, �Καλπακίδης Γ., Ψυχικό Σερρῶν, �Ἐλευθεριάδου Μαρ.,
Κ. Πατήσια, Ἀθήνα, �Βενιοπούλου Ὄλγα, Βέροια, �Κοτζαμάνης Βασ., Ν. Ἐρυθραία, Ἀθήνα,
�Τζίμα Ἀνδρ., Κόρινθος, �Δεληγιαννίδου Μελίνα, Ἀκρολίμνη Ν. Πέλλης, �Μαλισιόβα Φ., Διά-
σελλο, Ἄρτα, �Ντάφλος Ἀλεξ., Κορωπί, �Ντάφλος Ἰω., Κορωπί, �Λέρης Γιάν., Ἀγρίνιο, �Βαφει-
άδου Ἀργ., Σέρρες, �Μπουραζάνη Ἑλένη, Τρίκαλα, �Ζημπίδου Σοφ., Γιαννιτσά, Μπεσίρη Μελα-
νία, Γερμανία, �Καράχατζη Ἀγγ., Ἔδεσσα, �Καπούλα Ὄλγα, Θεσ/νίκη, �Παπαλέξη Βαρβάρα,
Καλλιθέα, Ἀθήνα, �Μπεσίρης Δημ., Γερμανία, �Γεωργιάδου Ἀνδρ., Κιλκίς, �Μπεζεβέγκη Ἀλεξ.,
Ἰωάννινα, �Μουσαφείρη Ἐλισ., Καρδίτσα, �Σαμαρᾶ Μαρία, Ἀναστ. Κοζάνη, �Μόρφα Ἐρασμία,
Βίλλια, Ἀττικῆς, �Κωνσταντίνου Σπύρος, Ἀγρίνιο, �Παραρᾶ Μαρ., Ἄν. Πατήσια, Ἀθήνα, �Πα-
ραρᾶ Εὐτ., Ἄν. Πατήσια, Ἀθήνα, �Παραρᾶς Γιάν., Ἄν. Πατήσια, Ἀθήνα, �Παραρᾶς Βασ., Ἄν. Πα-
τήσια, Ἀθήνα, �Παραρᾶ Φιλ., Ἄν. Πατήσια, Ἀθήνα, �Θεοδώρου Μαρία, «Ἑλλ. Παιδεία», �Κατη-
χητικά Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Βριλησσίων, Ἀθήνα, �Γιελκοβάνη Χριστ., Θεσ/νίκη, �Τσαγγαλίδης
Χαριλ., Κατερίνη, �Τσαγγαλίδου Ἑλ., Κατερίνη, �Τσαγγαλίδου Συμέλ., Κατερίνη, �Βαϊδάνη
Παν., Ἀμπελόκηποι, Ἀθήνα, �Βαϊδάνης Ἠλίας, Ἀμπελόκηποι, Ἀθήνα, �Μπαμιεδάκη Ἐλευθ.,
Θεσ/νίκη, �Μπίτσικα Ἀποστολία, Κύμη Εὐβοίας, �Μπίτσικας Γρηγ. καί Γαβριήλ, Κύμη Εὐβοίας,
�Κωλέττη Χαρούλα, Πύργος, �Παππᾶς Γιάν., Κάλυμνος, �Παππᾶ Σεβαστιάννα, Κάλυμνος,
�Μαλλᾶ Ἀγγ., Χίος, �Σκορδάκη Ἀναστ.-Βάσ., Κορώνη, �Μπακοπούλου Κων., Πάτρα, �Μπακό-
πουλος Νικ., Πάτρα, �Χ.Α. καί Χελιδόνια Ἰλίου, Ἀθήνα, �Μανέτα Σαββίνα, Ἐκπαιδευτήρια «Θε-
ομήτωρ» Ἡλιούπολη, Ἀθήνα, �Φουρτουνέλης Θεοδόσ., Ἡλιούπολη, Ἀθήνα, �Βλασάκης Νικ.,
Σέρρες, �Σινάπης Νικ., Ἀργυρούπολη, Ἀθήνα, �Τσιολάκογλου Ἐριφ.-Φιλ., Ζηνοβ., Ὀρεστιάδα,
�Κιηγμᾶ Βάγια, Μαρ., Ὀρεστιάδα, �Κουτσουρᾶ Ἀλεξ., Δημ..., Πάτρα, �Μπαϊρακτάρη Μαρία, Θή-
βα, �Στεργιάννη Χριστ., Μεσολόγγι, �Δημοτικό Σχολεῖο «Ἑλληνική Παιδεία», Μαρούσι, Ἀθήνα,
τάξη Δ´, �Ἀσπροποταμίτης Νικ., Χαλκίδα, �Εὐστρατιάδης Χρ. καί Νίκ., Σέρρες, �Εὐστρατιάδου
Κατ., Σέρρες, �Εὐστρατιάδου Δέσπ., Σέρρες, �Κολίδης Ἄγγ., Ἀλεξανδρούπολη, �Κολίδου Ἑλ.,
Ἀλεξανδρούπολη, �Καλογερίδου Οὐρανία, Ἀνώτερο Κατηχ. Σχολ. Ἁγ. Σπυρίδωνος, Τριανδρία,
Θεσ/νίκη, �Κυριάκος Νικολάου, Λεμεσός, Κύπρος, �Σουβατζόγλου Σοφ. τοῦ Μιχ. Γυμν. Ἀμα-
ρουσίου «Ἑλλ. Παιδεία», Βριλήσια, Ἀθήνα, �Σαρίκα Δημ., Γέρακας, Ἀθήνα, �Μπαούρδα Ἀμαλία,
Μεσολόγγι, �Χαντζῆς Ἀποστ., Αἴγιο, �Χαντζῆς Ἀνδρ., Αἴγιο, �Μπρανίδης Δαμ., Πάτρα, �Σκαρ-

Ἔλαβαν μέρος στό Διαγωνισμό τοῦ «Πρός τή Νίκη» οἱ ἑξῆς
(μέ τή σειρά πού ἔφθασε ἡ συμμετοχή τους στό Γραφεῖο):

Ἔλαβαν μέρος στό Διαγωνισμό τοῦ «Πρός τή Νίκη» οἱ ἑξῆς
(μέ τή σειρά πού ἔφθασε ἡ συμμετοχή τους στό Γραφεῖο):
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Βαϊόπουλος Ἰω. Ζαφειρίδη Ἐμμέλ.,
Φλώρινα

Κατηχ. Ἁγ. Βαρβάρας, Δάφνης

Ντότσικ



μοῦτσος Βασ. Γεωργ., Μεσολόγγι, �Παπαχρήστου Ρεβ., Μεσολόγγι, �Παπαχρήστου Ἰω., Μεσο-
λόγγι, �Κουρελῆ Ὄλγα, Δελφοί, �Μαθήτριες Ε1, «Ἑλλ. Παιδ.» Ἡρακλείου, Ἀθήνα, �Χ.Α. Αἰγά-
λεω, Ἀθήνα, �Μέσο καί Ἀνώτ. Κατηχητικό Σχολεῖο, Ἱ. Ν. Ἀναλήψεως, Βριλησσίων, �Σοϊλές Στ.,
Ἅγ. Δημήτριος Ἀθήνα, �Ξύγγου Ἑλ., Νεάπολη Λακωνία, �Βραιμάκης Παν. Νεάπολη Λακωνία,
�Κουτρουλάκης Νεκτάρ., Ρέθυμνο, �Ἀλέξη Εἰρ., Φλώρινα, �Κατηχ. Ἁγ. Βαρβάρας, Δάφνη, Ἀθή-
να, �Ὁμάδα Α´ Γυμν., Ἅγ. Γεώργιος, Κερατσίνι, �Χ.Α. Λυκείου, Ἁγ. Παρασκευῆς, Ἀττ., �Χ.Α. Γυ-
μν, Ἁγ. Παρασκευῆς, Ἀττ., �Κουσίδης Στ., Δράμα, �Κουσίδη Ἰωάν., Δράμα, �Κουσίδης Νεκτ.,
Δράμα, �Πουλῆ Στεφ., Ἀνδραβίδα Ἠλείας, �Κυριάκου Ἐλευθ. καί Σοφ., Κατ. Σχολ., Ἁγ. Ἐλευ-
θερίου, Λεμεσός, Κύπρος, �Ἀντωνία Κυπριάνα καί Ἐλευθ., Λεμεσός, Κύπρος, �Μελαχροινού-
δης Ἀναστ., Χίος, �Κουγιανοῦ Σοφ. Πάτρα, �Καραμούζη Ἀθ., Πάτρα, �Λουκιπούδη Λαμπρινή,
Ἀλεξανδρούπολη, �Λαζάρου Χριστίνα, Πεύκη, Ἀθήνα, �Ἀρακᾶ Ἑλ., Σοφ., Ἀγγ., Χίος, �Καλούδη
Σοφ. καί Βιργ., Χίος, �Παπαδοπούλου Μαρ., Ὀρεστιάδα, �Τσουρούκογλου Ἀλεξ. καί Σοφ., Πεύ-
κη, Ἀθήνα, �Ρακιντζῆ Ἀγγ.-Μαργαρ., Ἐργατ. Κατοικίες, �Νταουτάκη Κων., Καλαμάτα, �Τσα-
χουργιανίδου Μαρ., Καβάλα, �Κοσμίδου Ἀμαλ., Ἀλεξανδρούπολη, �Χαρισίδου Χριστ.-Ἀνθή,
Ἀλεξανδρούπολη, �Χαλκίδου Εὐαγγ., Ἀλεξανδρούπολη, �Σαχανίδου Παρ., Ἀλεξανδρούπολη,
�Ἀποστολίδου Ἄν., Διδυμότειχο, �Ἀποστολίδης Θεοδ., Διδυμότειχο, �Ἀποστολίδου Ἀναστ., Δι-
δυμότειχο, �Δασκαρόλη Εὐαγγ.,Κατηχ. Σχολ., (8 συμμετοχές) �Νταουτάκη Μαργ., Καλαμάτα,
�Δενδραμῆ Κων., �Ριζοπούλου Θεοδ., Βέροια, �Ζαφειροπούλου Παρ., Βραχάτι Κορινθίας, �Γυ-
μνάσιο Πεταλιδίου Μεσσηνίας: �Μάρκου Γεωργ., �Κουμούτσου Εὐγ., �Σαγιάκου Βασ., �Σα-
μπαζιώτη Δήμητρα, �Μελισιώτης Νίκ., �Φίλια Γεωργ., �Νταέσκου Μπογδάν, �Μπέκιου Ἀντωνία,
�Δημ. Σχολ. (30 συμμετοχές), Μάνδρα, Ἀττικῆς, �Ἰωαννίδης Γιάνν., Κατερίνη, �Χ.Α. Παιανίας,
�Κατηχ. Κυρα-Βρύσης, Κόρινθος, �Γεωργοπούλου Ἰω., Ὀρεστιάδα, �Τσανακτσίδου Δέσπ., Σκύ-
δρα Πέλλης, �Παπάρα Ἀναστ., Θεσ/νίκη, �Μωραΐτης Βασ., Ζωγράφου, Ἀθήνα, �Κοσμίδου
Μαργ., Ν. Μεσήμβρια, Θεσ/νίκη, �«Χελιδόνια» Ε´ τάξης, Γιαννιτσά, �Καλαμπόκης Γεωργ., Χα-
λάνδρι, Ἀθήνα, �Δαμάσκου Ἄν., Ν. Μεσήμβρια, Θεσ/νίκη, �Θεοδωρίδου Εἰρ., Ν. Ψυχικό, Ἀθή-
να, �Ἀναγνωστοπούλου Βασ., Σχολεῖο: «Ἑλλ. Ἀναγέννηση», Πάτρα, �Τσέπα Σωτ. τοῦ Κων.,
Αἰτωλ/νία, �Μαθητές τοῦ Δημ. Σχολ.«Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Νέος»: Παπαγεωργίου Γ., Κωνσταντάς
Ν. Βαλαχής Ἰ., Κεχαγιάς Κ., Βελέντζας Ν., Ἀλεξίου Π. Μουλάς Ἰ. Πετρούλια Μ., Κουφόπουλος
Δ. , Βόλος, �Διβάρη Ἐλευθ., Ἄρτα, �Μελιδονιώτη Ἰω., Καισαριανή, Ἀθήνα, �Κατηχ. Σχολ. Ἱ.Μ.
Μεγάλης Παναγίας, Σάμος, �Βαϊόπουλος Ἰωάν., Βριλήσσια, �Σακελλάρης Χριστόφ., Ἅλιμος,
�Καλλέρη Μιχαέλα, Μυτιλήνη, �Κυριακοπούλου Ἰω., Κατερίνη, �Ζαφειρίδη Ἐμμέλ., Φλώρινα,
�Βερβερίδου Βαρβ., �Κατηχ. Ἱ. Μ. Σιδηροκάστρου, Σέρρες, �Σαρίκας Παν., Γέρακας, Ἀθήνα,
�Καλέα Ἰορδάνα, Γιαννιτσά, �Γιαμαίου Ἀργ., Κατηχ. Σχολ., (10 συμμετοχές), Χριστός Κάμπος,
Πάτμος, �Θραψανιώτου Βάγια, Κατηχ. Σχολ., Ἁγ. Κων/νου καί Ἑλένης (5 συμμετοχές), Κ. Ἀχαρ-
ναί, Ἀθήνα, �Δήμου Ἐλισ., Βέροια, �Γούσης Ἰω., Βόλος, �Παπαγεωργίου Νικ., Πύργος, �Φυλα-
κτοῦ Μαρ., Κύπρος, �Κατσαούνια Γ. Ἀθηνᾶ, Γαστούνη, Ἠλεία, �Δομουχτσῆς Νικ., Σέρρες, �Δο-
μουχτσῆ Ἐλιζαμπέτα, Σέρρες, �Δήμου Ἀλέξ., Βέροια, �Σακελλαρίου Δεσπ., Παλλήνη, �«Χελι-
δόνια» Λευκωσίας, Κύπρος, �Θεοδωροπούλου Μ., Κόρινθος, �Νικολόπουλος Σωκρ., Θεσ/νίκη,
�Καραγκούνης Γιῶργ. καί Χρῆσ., Θεσ/νίκη, �Τσιτσάμης Ἰω., Θεσ/νίκη, �Χαραλαμπίδης Φιλήμ.,
Θεσ/νίκη, �Παράσχος Νεκτ., Θεσ/νίκη, �Νικολόπουλος Γιῶργ.,Θεσ/νίκη, �Οἰκογ. Καραμήτρου,
Θεσ/νίκη, �Ἀσιόγλου Ρωμανός, Θεσ/νίκη, �Οἰκογ. Ζαχαριάδη, Θεσ/νίκη, �Μ. Κατηχ. Σχολ., Θη-
λέων, Ἁγίου Βασιλείου, Ζαρουχλέϊκων, Πάτρα, �Μαρινοπούλου Ἑλ. τοῦ Σωτ., Κατερίνη, �Μπου-
ζούκη Μαρ., Κατερίνη, �Καλπάκω Ἀλεξ., «Ἑλλ. Παιδεία», �Κίτσα Κατ., «Ἑλλ. Παιδεία».
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Ζώρζου Ἑλ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑἈνώτερο Κατ. Σχολ. Ἁγ. Σπυρί-

δωνος, Τριανδρία, Θεσ/νίκη,

κα Ἑλ., Ντότσικας Παν.,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ



α)  Ἀγαπημένο μας «Πρός τήν Νίκην»,
Κατ᾽ ἀρχάς σ᾽ εὐχαριστοῦμε πού ἐδῶ καί πολλά χρό-

νια εἶσαι συντροφιά μας ἀχώριστη. Σ᾽ εὐχαριστοῦμε
πού μᾶς μιλᾶς μέ τό Λόγο Του τό θεϊκό, μᾶς δίνεις
ἀπαντήσεις στίς διάφορες ἀπορίες κι ἐφηβικές ἀνησυ-
χίες. Τά ὑλικά πού μᾶς δίνεις θά προσπαθήσουμε νά τά
χρησιμοποιήσουμε γιά νά χτίσουμε λαμπρό τό οἰκοδό-
μημα τῆς νιότης μας. Καί μακάρι ὅλοι νά βρεθοῦμε
φρόνιμα πρόβατα στήν ἀγκαλιά Του, κι ἄν χαθοῦμε ὁ
Κύριος πάλι πίσω στό δικό Του ποίμνιο νά μᾶς φέρει.

Μέ εὐγνωμοσύνη
τά παιδιά τοῦ ἀνωτέρου

Κατηχ. Ἁγίου Σπυρίδωνος
Τριανδρίας, Θεσσαλονίκης

β) Ἀγαπητό μας «Πρός τή Νίκη»,
Τά παιδιά τοῦ ἀνωτέρου τμήματος τοῦ Κατηχητικοῦ

Σχολείου τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα μέ πολύ μεγάλη χαρά
ἑτοίμασαν αὐτή τή χειροτεχνία πού παρουσιάζει τόν
Κύριο σάν Καλό Ποιμένα. Ἐπίσης, σοῦ ἀφιερώνουμε
καί ἕνα σύνθημα πού πολύ μᾶς ἀρέσει νά λέμε καί τό
ὁποῖο δείχνει τόν πλοῦτο τῆς Ἁγ. Γραφῆς:

Ἄν σοῦ δώσω ἕνα λουλούδι
θά μαραθεῖ στ᾽ ἀλήθεια˙
ἄν σοῦ πῶ μιά ἱστορία,
θά ᾽ναι ἀπό ἁπλή συνήθεια˙

ἄν σοῦ δώσω ἕνα διαμάντι,
θά ᾽ναι κάτι πού γυαλίζει˙
μά ἄν σοῦ πῶ γιά τόν Χριστό μου,
θά ᾽ναι κάτι πού ΑΞΙΖΕΙ!

Ἐπίσης, στό Κατηχητικό μας κάνουμε μιά προσπά-
θεια γιά νά μάθουμε τόν ὕμνο τῆς Ἀγάπης (Πρός Κο-
ρινθίους Α´ 13, 1-13). Τέλος, θά θέλαμε νά σ᾽ εὐχαρι-
στήσουμε γιά τίς ὄμορφες στιγμές πού μᾶς χαρίζεις
μέσα ἀπό τίς σελίδες σου καί πού μᾶς κάνουν νά
ζοῦμε πώς,

Ναί, ἀξίζει ἡ νιότη ν᾽ ἀγαπᾶ τόν Θεό!!!
Τά παιδιά τοῦ Κατηχητικοῦ

τοῦ Ἁγ. Σπυρίδωνα

Σᾶς ἔνιωσα μιά ὡραία, μεγάλη, δημιουργική Ὁμάδα
Κατηχ. Σχολείου, πού χαίρεται τή νιότη της μέσα στή
μάνδρα τοῦ Καλοῦ Ποιμένα. Καί δόξασα τόν Θεό.
Κρατῆστε τήν δροσιά τῆς νιότης σας. Πολύ ὡραία ἡ
συμμετοχή σας, τό σύνθημά σας, τό ποίημά σας. Εὐχα-
ριστῶ πολύ.

Ἀγαπητοί συντάκτες τοῦ «Πρός τήν ΝΙ ΚΗΝ».
Σᾶς εὐχαριστῶ θερμά γιά τήν εὐκαιρία πού δώ  σατε

σέ ἐμένα ἀλλά καί σ᾽ ὅλους τούς φίλους ἀναγνῶστες
νά ἐκφράσουμε μέσω τῆς τέχνης τό νόημα ὁρισμένων
στίχων τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ αἰώνιου καί ἀτέλειωτου
αὐτοῦ πλούτου. Ὅπως θά διαπιστώσετε, στό διαγωνι-
σμό συμμετέχει ἡ ἀδελφή μου Ἀναστασία, ὁ ἀδελφός
μου Θεόδωρος καθώς καί ἐγώ, ἡ Ἄννα. Στήν προσπά-
θειά μας νά ἐκφράσουμε μέσω τῆς ζωγραφικῆς τό
νόημα τριῶν διαφορετικῶν στίχων συνειδητοποιήσαμε
ὅτι ἡ σχολαστική μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς πέρα ἀπό
ἀναγκαία καί ὠφέλιμη μπορεῖ νά γίνει καί «διασκεδα-
στική», ὑπό τήν ἔννοια ὅτι ξεκουράζει καί ἐμπνέει
αὐτόν πού ἀσχολεῖται  μέ τήν ἀνάγνωσή της σπρώχνο-
ντάς τον νά μεταφέρει τά αἰσθήματα πού γεννιοῦνται
μέσα του στό χαρτί ἤ στό μακετόχαρτο. Σᾶς εὐχαρι-
στοῦμε, λοιπόν, ὅλοι γιά αὐτήν τήν ἀποκάλυψη, καί
εὐχόμαστε καλή συνέχεια στό ποιητικό καί ὑπεύθυνο
ἔργο σας. Χαίρετε.

Ἄνν. Ἀποστ., Διδυμότειχο

Πολύ ὡραῖα ἐπεσήμανες τήν ὠφέλεια ἀπό τήν «σχο-
λαστική» – ἐπιμελημένη θά ἔλεγα ἐγώ – μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς. Καί ὡραῖες οἱ ὧρες τῆς ἀδελφικῆς συμ-
μετοχῆς σας!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Μέ χαρά δημοσιεύουμε κάποια ἀπό τά γράμματα πού συνόδευαν τά ἔργα σας – συμμετοχή στό Δια-
γωνισμό τοῦ Π.τ.Ν. μέ θέματα ἀπό τήν ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ, μέ τήν εὐκαιρία μάλιστα τῶν 50 χρόνων κυκλο-
φορίας του. Τό Π.τ.Ν. σᾶς εὐχαριστεῖ πολύ γιά τή θερμή ἀγάπη σας πρός αὐτό. Σᾶς συγχαίρει γιατί
εὐαισθητοποιηθήκατε στήν πρόσκλησή του καί σᾶς εὔχεται τήν εὐλογία τοῦ Κυρίου μας στή ζωή σας.

ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
ΕΣΕΙΣ ΚΙ ΕΓΩ
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Φιλίππου Κων/νος

Ὁμάδα Α´ Γυμν., 
Ἅγ. Γεώργιος, Κερατσίνι



Ἀγαπημένο μας περιοδικό «Πρός τήν Νί κην»,
Εἴμαστε τρεῖς φανατικές ἀναγνώστριές σου ἀπό τό

Κατηχητικό Ἱ.Ν. Ἁγίας Βαρβάρας, Δάφνης, καί ὀνομα-
ζόμαστε Φ.Τ., Π.Χ., Τ.Ν. Ἀφοῦ εἴδαμε τό διαγωνισμό
σου, ἀποφασίσαμε νά λάβουμε μέρος. Στηριχτήκαμε
στούς στίχους 9-11 ἀπό τό κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο,
κεφάλαιο ι´ «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα...». Σκεφτήκαμε νά φτιά-
ξουμε μιά μακέτα ἀπό ξύλο γιατί θά φαινόταν πιό ζω-
ντανό αὐτό πού φτιάξαμε. Ἡ μακέτα περιλαμβάνει
ἕναν ξύλινο φράκτη... Μᾶς ἄρεσε πάρα πολύ καί εὐχα-
ριστηθήκαμε πού φτιάξαμε αὐτή τή μακέτα. Θά χα-
ροῦμε πολύ νά κερδίσουμε στό διαγωνισμό.

Μέ πολλή ἀγάπη,
Φωτ., Παρ., Τριαντ., Στ´ Δημ.,

Κατ. Ἱ.Ν. Ἁγ. Βαρβάρας Δάφνης.

Πολύ ὡραῖα ἀποδώσατε τόν Καλό Ποιμένα καί τό
Ποίμνιό Του. Εὔχομαι πάντα μέσα στόν ὡραῖο φράκτη
πού φτιάξατε, τήν Ἐκκλησία μας, πού δέ δεσμεύει τήν
ἐλευθερία ἀλλά τή διασώζει, νά μεγαλώνει μέ ἀσφά-
λεια ἡ ζωή σας.

Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τήν Νίκη»,
...Εἶμαι κατηχήτρια στόν Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως

Σωτῆρος Βριλησσίων. Ἐπειδή εἶμαι συνδρομήτριά
σου, κάθε φορά πού ὁ ταχυδρόμος φέρνει τό περιοδι-
κό ἀμέσως κοιτῶ τί μπορῶ νά χρησιμοποιήσω γιά τό
κατηχητικό μου. Μόλις, λοιπόν, εἶδα τόν διαγωνισμό
εἶπα ὅτι καί ὡραῖο θέμα εἶναι ἀλλά καί μιά καλή εὐκαι-
ρία νά δημιουργήσουμε κάτι ὅλοι μαζί. Καθ᾽ ὅλη τή
διάρκεια τῆς ἐργασίας ὅλα τά παιδιά βοήθησαν, κά-
ποια μέ τίς ἰδέες, κάποια μέ τήν ἐργασία τους καί κά-
ποια μέ τό χαμόγελό τους καί τήν αἰσιοδοξία τους.
Ἔτσι ἐμεῖς στό τμῆμα τοῦ Κατηχητικοῦ μας Σχολείου
ἀποφασίσαμε νά ἀποδώσουμε εἰκαστικά σέ μορφή μα-
κέτας τόν στίχο ἀπό τήν Καινή Διαθήκη τοῦ κατά Ἰω-
άννη ι´ 9-11...

Δ.Τ., Κατηχητικό
Ἱ.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος

Βριλησσίων

Πολύ-πολύ ὡραία καί ἡ δική σας συμμετοχή, καί τῶν
δύο Κατηχ. Σχολείων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ σας. Πόση φρο-
ντίδα καί ἀγάπη ἀπό τίς ἀγαπητές Κατηχήτριες! Συγ-
χαρητήρια.

Εἴμαστε 15 μαθητές τῆς Στ´ τάξης τοῦ Δημοτικοῦ
Σχολείου Θέρμου Αἰτ/νίας. Ἀποφασίσαμε στό μάθημα
τῶν Εἰκαστικῶν νά πάρουμε μέρος στό Διαγωνισμό
τοῦ Π.τ.Ν. Τό κάναμε μέ κέφι καί σᾶς στέλνουμε τό
ἔργο μας.

Μέ ἐκτίμηση
οἱ 15 μαθητές τῆς Στ´ τάξης

τοῦ Δημοτικοῦ, Θέρμου, Αἰτ/νίας

Ἐντυπωσιακή ἡ ἀπόδοση τῶν «κυμάτων» πού ἀπει-
λοῦν τή ζωή (ἀσθένειες, σεισμοί, φτώχεια...). Ὡραία ἡ
ἔμπνευσή σας.Καί ἡ ἔννοιά της: Ὁ Χριστός λυτρώνει.

Ἀγαπημένο μου περιοδικό «Πρός τήν ΝΙΚΗΝ»
Κάθε μήνα διαβάζουμε μέ τή γιαγιά καί τά ξαδέλφια

μου ὅλα τά ὡραῖα πού γράφει μέσα τό Περιοδικό. Τό
δίνουμε σέ ὅλους τούς δασκάλους τοῦ σχολείου μας,
στά ἀγγλικά, στή γειτονιά καί στούς σχολικούς τροχο-
νόμους. Στό τεῦχος τοῦ Ἰανουαρίου διαβάσαμε γιά τό
διαγωνισμό, χαρήκαμε καί φτιάξαμε ὅλοι κάτι. Ὁ
ἀδελφός μου ὁ Κωνσταντίνος πού πάει Β´ τάξη ἔφτια-
ξε τόν οὐρανό μέ τά ἀστέρια...

Σέ ἀγαπᾶμε πολύ
Μαρθ. Φιλ., Νικ. Τρεμ., Κων. Φιλ., Περιστέρι

Κι ἐγώ σᾶς ἀγαπῶ. Καί χαίρομαι πού ἀγαπᾶτε τόν
Θεό μας καί κοντά σ᾽  Αὐτόν καί τό «Π.τ.Ν.». Καλή πρό-
οδο.

Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τή Νίκην»
Εἴμαστε ἕξι ἀδέλφια καί ἀποφασίσαμε τά πέντε με-

γαλύτερα νά πάρουμε μέρος στό διαγωνισμό πού
διοργανώνεις. Τό συγκεκριμένο θέμα πού διάλεξες πι-
στεύουμε πώς ἦταν πολύ καλή ἐπιλογή καθώς περά-
σαμε δημιουργικά ἕνα ὁλόκληρο Σαββατοκύριακο!...
Γιά ἄλλη μιά φορά σέ εὐχαριστοῦμε πού ὁ διαγωνι-
σμός σου μᾶς ἀπασχόλησε εὐχάριστα γιά ἀρκετές
ὧρες καί ἐννοεῖται πώς περιμένουμε μέ ἀγωνία τά
ἀποτελέσματα...

Μέ πολλή ἀγάπη
Μαρία-Εὐτυχία-Γιάννης

Βασίλης-Φιλοθέη Παραρ., Ἀθήνα

Χάρηκα ἀληθινά τήν ὄμορφη οἰκογενειακή ζωή σας μέ-
σα στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ μας. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ.

Ἀγαπητό περιοδικό «Πρός τή Νίκην»
Χαῖρε! Χαίρετε σεβαστοί ἀρχισυντάκτες καί συντά-

κτες τοῦ περιοδικοῦ. Κι ἐσεῖς γενικότερα ὅσοι κοπιά-
ζετε γιά νά δημιουργήσετε κάθε φορά αὐτό τό νέο
τεῦχος τοῦ «Πρός τή Νίκη», πού πιστεύω πώς ὅλοι μι-
κροί καί μεγάλοι κάθε φορά λαχταροῦν νά διαβάσουν
καί νά περιπλανηθοῦν στίς σελίδες του... Ὁ διαγωνι-
σμός αὐτός ἦταν κατά τή γνώμη μου μιά ἐξαιρετική
ἐπινόηση καί εὐκαιρία γιά τούς μαθητές πού θέλησαν
νά συμμετάσχουν, νά δραστηριοποιηθοῦν μέ τόν πιό
δημιουργικό τρόπο, κερδίζοντας πνευματικό ὄφελος,
ἀφοῦ ἀποτύπωσαν στήν καρδιά τους ὑπέροχα χωρία
τῆς Ἁγίας Γραφῆς – τά προτεινόμενα δηλαδή – κατά
τήν προσπάθεια ἐπιλογῆς τοῦ καταλληλότερου – γι᾽
αὐτούς – προκειμένου νά τό ἀποδώσουν καλλιτεχνικά,
ἀλλά ταυτόχρονα χάρισαν στόν ἐλεύθερο χρόνο τους
– στά πλαίσια τῶν σχολικῶν μαθημάτων – μιά πινελιά
χαρᾶς, εὐχαρίστησης καί ἀγαλλίασης κοντά στό Θεό.
Αὐτά τουλάχιστον εἰσέπραξα ἐγώ. Σᾶς στέλνω, λοιπόν,
καί τή δική μου – ταπεινή – συμμετοχή τήν ὁποία ἐλπί-
ζω νά δεχθεῖτε πάρ᾽ ὅλο πού τήν στέλνω ἀργοπορημέ-
να λόγω ἔλλειψης χρόνου.

Εἰρήνη Ἀλ., Γ´ Λυκείου
Φλώρινα

Πολύ καίρια ὅσα «εἰσέπραξες». Εὔχομαι πολύ καλή
ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις σου.
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