
Ἄν ἀποφασίσεις τό δεύ-
τερο, θά κινηθεῖς νωχελι-
κά πρός τήν παράταξη
τῶν μαθη τῶν, χωρίς νά
κλείσεις τό ΜP3 σου, χω-
ρίς νά βγάλεις τό walkman
ἀπ᾽ τ᾽ αὐτί σου καί φυσικά
χωρίς οὔτε λεπτό νά στα-
ματήσεις τήν κουβέντα
σου...

Ἄν ἀποφασίσεις τό
πρῶτο, μαζί μέ ὅσους
ἄλλους –μικρούς καί με-
γάλους– κάνουν τήν ἴδια
μέ σένα ἐπιλογή, σοβαροί
καί συγκεντρωμένοι θά

στραφεῖτε στόν Θεό καί θά τόν παρακαλέ-
σετε: «Πάτερ ἡμῶν ...μή εἰσενέγκ᾽ς ἡμς
εἰς πειρασμόν, ἀλλά ρῦ σαι ἡμς ἀπό τοῦ
πονηροῦ...». «Πατέρα μας ...μήν ἐπιτρέ-
ψεις νά δοκιμασθοῦμε ἀπό δυσκολίες καί
θλίψεις, γλύτωσέ μας ἀπό τίς παγίδες τοῦ
πονηροῦ».

Ὥρα 8.15´ π.μ. Πρωινή προσευχή στό
σχολεῖο. Τό πιό ἰσχυρό ἐφόδιο στόν ἀγώνα
γιά σπουδή, ἡ πιό στέρεη βάση τᾹς κάθε
προσπάθειας γιά ἐπιτυχία, ἡ πιό σπουδαία
ὥρα τᾹς κάθε  ἡμέρας μας, ἡ ὥρα τᾹς προ-
σευχᾹς. Ποιός ὅμως θά τήν κάνει; 
— Ὅποιος δέ θέλει νά χάσει «τό μεγάλο

μας προνόμιο»: νά περάσουμε δηλαδή μέ-
σα ἀπό τίς κακοτοπιές τᾹς μέρας, χωρίς ἡ
ἀγωνία νά παγώνει τήν καρδιά μας,
ἀφοῦ μποροῦμε νά κρατοῦμε
τό ζεστό χέρι τοῦ
Χριστοῦ, πού
βαδίζει κοντά
μας. 

ΩΡΑ  8.15´ π.μ.ΩΡΑ  8.15´ π.μ.

Αμέτρητες οἱ μέρες καί οἱ ὧρες τᾹς
σχολικᾹς ζωᾹς... κι ἀνάμεσά τους
κάποια μέ σημασία μεγάλη...

Ὥρα 8.15´ π.μ. κι ὁ γνώριμος ἦχος δέ σς
βάζει μόνο στή γραμμή ἀλλά καί σέ ποικί-
λες ἔγνοιες...
— Θά μέ σηκώσει Ἱστορία;
— Ποιό κείμενο θά πέσει στό ἐπαναλη-

πτικό Λατινικά;
— Θά μς δώσει σήμερα τά διαγωνίσμα-

τα στά Μαθηματικά;
— Θά νικήσουμε τό Γ3 στό βόλεϋ;
Τέτοιες καί παρόμοιες σκέψεις δίνουν

τό στίγμα τᾹς κάθε σχολικᾹς μέρας μας:
κόπος γιά γνώση, προσπάθεια γιά βελτίω-
ση κι ἐπιτυχία καί κυρίως καλή συνεργα-
σία.

Ὥρα 8.15´ π.μ. κι ὁ γνώριμος ἦχος δέ σέ
βάζει μόνο στή γραμμή, ἀλλά καί μπροστά
σέ μιά ἀπόφαση: Θά βαδίσεις τή μέρα μαζί
μέ τόν Παντοδύναμο Πατέρα σου ἤ μόνος
μέ μόνο στήριγμα τίς δυνάμεις σου;

Ὀκτώβριος 2009348 ΩΡΑ  8ΩΡΑ  8



ΛΥΣΕΙΣ

— «Ποιός θά βγεῖ γιά προσευχή»; Ἀπό τό
μικρόφωνο ὁ Διευθυντής ἀναζητ μέ τή
ματιά του τόν «ἕνα». Κανένας ὅμως δέν
κάνει ἕνα βᾹμα μπροστά. Ὅλοι, σχεδόν,
δύο – τρία βήματα πίσω γιά ...νά γλυτώ-
σουν. Ἀπό τί; Καταλαβαίνουν ἄραγε;
— «Ποιός ἔχει σειρά γιά προσευχή»; Ἡ

ἑπόμενη ἐρώτηση πού συνήθως δίνει λύ-
ση στό... «πρόβλημα»!

Ποιός θά κάνει προσευχή; Ὄχι ὅλοι οἱ
μαθητές ὑποχρεωτικά καί μέ ἀλφαβητική
σειρά. Ὄχι, ἀλλά μόνον ὅσοι θέλουν, ὅσοι
νιώθουν τήν ἀξία της. Ὅσοι... Πόσοι; Σέ
κάποιο Λύκειο, ἄκουσα, πώς δέκα παιδιά
ἀνταποκρίθηκαν στήν προτροπή καθη-
γητᾹ τους κι ἀνέλαβαν ἐκ περιτροπᾹς τήν
πρωινή προσευχή. Στό δικό σου σχολεῖο
ὅμως ἴσως νά εἶναι πολύ λιγότεροι, ἴσως
καί μόνο ἕνας, ἐσύ. Μή διστάσεις... μή δει-
λιάσεις, μήν ὑπολογίσεις κάποιες ἀντιδρά-
σεις. Κλεῖσε τ᾽ αὐ τιά στά σχόλια, ἄνοιξε
τήν καρδιά σου στό Θεό... Μίλησέ Του.

«Προσευχήθηκα πρίν ξεκινήσω», σκέ-
πτεσαι. Πόσοι ὅμως συμμαθητές σου ἔκα-
ναν τό ἴδιο; Πόσοι ἔχουν μάθει ν’ ἀσφαλί-
ζονται μέσα στό ἀπόρθητο τεῖχος τᾹς προ-
σευχᾹς καί πόσοι κάθε μέρα μένουν ἀνο-
χύρωτοι στίς ἐπιθέσεις τοῦ ἐχθροῦ, τό
βλέπεις. Κάνε λοιπόν κάτι... γι’ αὐτά τά
παιδιά. Πνίγονται δίπλα σου μέσα
στίς ἀναθυμιάσεις τᾹς ἀνθρώ-
πινης αὐτάρκειας,
πού 

δέν τά ἔμαθε νά
προσεύχονται. Κάνε αὐτό

πού ἡ στιγμή σοῦ ζητάει, γιά ...νά
πάρουν μιάν ἀνάσα οὐρανοῦ. 
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ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Λείπει ἡ λέξη ΟΥΡΑΝΟΣ.

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ
Ἀκαμάτης νέος, γέρος διακονιάρης.
ΧΩΡΙΣ ΛΕΞΙΚΟ

ΛΟΧΟΣ
ΛΟΓΟΣ
ΠΟΘΟΣ
ΦΟΒΟΣ
ΦΟΡΟΣ
ΜΟΝΟΣ

ΔΟΛΟΣ
ΚΟΡΟΣ
ΠΟΡΟΣ
ΤΟΠΟΣ
ΝΟΣΟΣ
ΠΟΚΟΣ

ΒΟΛΟΣ
ΔΟΚΟΣ
ΧΟΡΟΣ
ΤΟΝΟΣ
ΠΟΝΟΣ
ΠΟΛΟΣ...

Κάνε ἐσύ κάθε πρωί τήν προσευχή στό
σχολεῖο, ἀργά, δυνατά, καθαρά, προπά-
ντων μέ συναίσθηση. Τότε μέ ἔκπληξη θά
διαπιστώνεις πώς κάποια χείλη, ὄχι λίγα,
συντονίζονται μαζί σου, ὁμολογοῦν πώς
πιστεύουν στόν Ἅγιο, Ἰσχυρό, Ἀθάνατο
Τριαδικό Θεό. Πολλά παιδιά μ᾽ ἕνα στόμα
καί μιά καρ διά μιλοῦν στόν Πατέρα τους
κι Ἐ κεῖ νος ἀκούει. Ζητοῦν βοήθεια, προ-
στασία, δύναμη καί  Ἐκεῖνος τή δίνει, για-
τί ἔχει ὑποσχεθεῖ πώς ὅσοι ἑνώνουν τή
φωνή τᾹς προσευχᾹς τους ὅ,τι ζητοῦν τό
παίρνουν. Ἡ κοινή προσευχή γίνεται βοή
ἰσχυρή* πού ἀνεβαίνει στόν οὐρανό καί
κατεβάζει τή Χάρη τοῦ Θεοῦ στή ζωή μας.

Ὥρα 8.15´ π.μ. Τό κουδούνι σημαίνει...
τό ἐρώτημα μέ τήν μεγάλη σημασία: 
— Ποιός θά κάνει προσευχή;

Μ.
---------------------

* Ἱερός Χρυσόστομος.

8.15´ π.μ.
8.15´ π.μ.




