Το «σαλόνι» του τεύχους 13 του περιοδικού Ανάβρυτα (α’ τρίμηνο 1959-60) ήταν αφιερωμένο στον εορτασμό των
Χριστουγέννων με το εκκλησάκι του Αγ. Ανδρέα στο κέντρο και χαρακτηριστικές φωτογραφίες αριστερά και δεξιά.
Τα παιδιά του Δημοτικού, ντυμένα αγγελάκια και κρατώντας κεριά, να περνούν από όλα τα υπνοδωμάτια ψάλλοντας
χριστουγεννιάτικους ύμνους. Οι στολισμοί των κτηρίων από τους μαθητές. Οι τελειόφοιτοι που έλεγαν τα κάλαντα
περνώντας από όλα τα κτήρια και τους οικίσκους του προσωπικού. Η κοπή της βασιλόπιττας την τελευταία ημέρα στην
τραπεζαρία. Η γιορτή στον «Πύργο» με τον ... Άη Βασίλη να μοιράζει μπαλλόνια και δώρα στους μαθητές του Δημοτικού. Η
απανομή επάθλων για τον στολισμό των υπνοδωματίων στο «Ανατολικό». Και πολλά πολλά άλλα.
Η εικόνα αυτή «στόλισε» την ηλεκτρονική κάρτα του Σ.Α.Ε.Ε.Α. τα Χριστούγεννα του 2003.
Κάθε χρόνο, επί 15 χρόνια, η ηλεκτρονική κάρτα «αναμνήσεων» του Σ.Α.Ε.Ε.Α. μας ταξίδευε πίσω στον χρόνο με διάφορα
στιγμιότυπα από τα παλιά αναβρυτινά Χριστούγεννα.
---------- . ---------- . ---------Η πρώτη ηλεκτρονική κάρτα του Σ.Α.Ε.Ε.Α. «ξεκίνησε» τα Χριστούγεννα του 2001 με τα «αγγελάκια» του Δημοτικού
από φωτογραφία των Χριστουγέννων 1965(;).

Τα Χριστούγεννα 2002, την ηλεκτρονική κάρτα του συλλόγου μας αποτελούσε η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του
«σαμπανί» υπνοδωματίου του «Ανατολικού» που κέρδισε το πρώτο βραβείο τα Χριστούγεννα 1959.

======================================================================================================
Χριστούγεννα 2003 (24/12/2003)
«
Η εφετινή ηλεκτρονική Χριστουγεννιάτικη κάρτα μας είναι από το «σαλόνι» του τεύχους 13 (Οκτώβριος - Δεκέμβριος 1959)
του Περιοδικού μας.
Για να δείτε την κάρτα, παρακαλούμε πατήστε εδώ ή, για μικρότερη ανάλυση (800x600), πατήστε εδώ.
Η φωτογραφία περιλαμβάνεται στο CD-2 του Συλλόγου.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2004 (24/12/2004)
«
Πιστεύουμε ότι για εφέτος δεν υπάρχει καλύτερη κάρτα για τις Γιορτές από δύο φωτογραφίες («τραβηγμένες» στις
30/11/2004) του ναΐσκου του Αγίου Ανδρέα με τις σκαλωσιές που θα επιτρέψουν να ξαναφανεί η ομορφιά και η λάμψη
του.
Για να δείτε τις φωτογραφίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ για την μία και εδώ για την άλλη.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2005 (25/12/2005)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας είναι η φωτογραφία της τραπεζαρίας του Σχολείου μας στολισμένης
χριστουγεννιάτικα.
Για να δείτε την φωτογραφία, παρακαλούμε πατήστε εδώ
»
======================================================================================================

Χριστούγεννα 2006 (25/12/2006)
«
Όλοι θυμόμαστε το έθιμο του στολισμού των κτιρίων και των υπνοδωματίων και τις προσπάθειές μας, κάθε χρονιά, για κάτι
καλύτερο και ξεχωριστό. Τα Χριστούγεννα του 1957, ένας τεράστιος και κατάλληλα φωτισμένος Άγιος Βασίλης δέσποζε
στην κορυφή του «Πύργου» και ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο δένδρο, φιλοτεχνημένο από μαθητές του Δημοτικού, στόλιζε
έναν από του εξώστες του.
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας είναι η φωτογραφία όλων των παιδιών του Δημοτικού έξω από τον «Πύργο»
με τον τεράστιο Αγιο Βασίλη και το μεγάλο χριστουγεννιάτικο δένδρο, προφανώς λίγο πριν τοποθετηθούν στις θέσεις τους
για τα Χριστούγεννα. Προέρχεται από το αρχείο του συναποφοίτου Φρανκ Έντριτζ '66 και θα την δείτε, επίσης, στο
Ημερολόγιο 2007 του Συλλόγου μας.
Για να δείτε την φωτογραφία, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2007 (28/12/2007)
«
Εφέτος, η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας είναι αφιερωμένη στο ανακαινισμένο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα.
Το θέμα δεν είναι Χριστουγεννιάτικο αλλά η μεγάλη χαρά και η συγκίνηση, που νοιώσαμε όλοι από την επαναλειτουργία
του ναΐσκου μας μετά από πολλά-πολλά χρόνια, δεν άφησαν περιθώρια για κάτι άλλο.
Πατήστε επάνω στις ακόλουθες ημερομηνίες για να δείτε τις φωτογραφίες από τις τρεις πρώτες φορές που λειτούργησε το
εκκλησάκι μετά την ανακαίνισή του:
α) Από τον εσπερινό, την παραμονή της εορτής του Αγίου Ανδρέα (29/11/07),
β) Από την πανηγυρική λειτουργία ανήμερα της εορτής του Αγίου (30/11/07) και
γ) Από τον Αγιασμό κατά την εφετινή Ημέρα Αποφοίτων (2/12/07).
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2008 (26/12/2008)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας είναι από τον στολισμό κτηρίων, τα Χριστούγεννα 1957, με τον Άη Βασίλη
επάνω στον Σπούτνικ, τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο της Γης που εκτοξεύθηκε στις 4/10/1957.
Για να δείτε την φωτογραφία, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2009 (24/12/2009)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας είναι αυτή που έφτιαξαν και έστειλαν προ πολλών ετών οι μαθητές του
Πύργου και η οποία διαφυλάχθηκε στο φωτογραφικό άλμπουμ του Γιώργου Λαζανά που εργαζόταν τότε στ' Ανάβρυτα και
είχε και εξακολουθεί να έχει μεγάλη αγάπη για το Σχολείο.
Για να δείτε την κάρτα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Σήμερα, οι εργασίες ανακαινίσεως του Πύργου έχουν προχωρήσει πολύ, όπως φαίνεται στην πρόσφατη (29/11/09)
φωτογραφία και ελπίζουμε σύντομα να ολοκληρωθούν και να τον καμαρώνουμε και πάλι όπως τότε.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2010 (25/12/2010)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας έχει ως βάση μία όμορφη περιγραφή του εορτασμού των Χριστουγέννων
στο Σχολείο μας. Αποτελεί τμήμα μιας αφηγήσεως για την ζωή στ' Ανάβρυτα, η οποία δημοσιεύθηκε στο τεύχος 24
(Απρίλιος-Ιούνιος 1963) του περιοδικού «ΑΝΑΒΡΥΤΑ», με τίτλο «ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ..., Εννέα χρόνια ζωής στ' Ανάβρυτα»,
γραμμένη από τον τότε τελειόφοιτο μαθητή Δημήτρη Ζαφειρίου '63.
Ακολουθούν τρεις φωτογραφίες από τις τρεις χαρακτηριστικότερες χριστουγεννιάτικες δραστηριότητες, με την σειρά που
περιγράφονται στην ανωτέρω αφήγηση : Α) ο στολισμός των υπνοδωματίων, Β) οι τελειόφοιτοι της τάξεως του '64 έτοιμοι

για τα Κάλαντα, τα Χριστούγεννα του 1963 (σειρήνα, λατέρνα, βιολί κ.ά μέχρι και καπάκια από κατσαρόλες είχαν
...επιστρατευθεί για τα Κάλαντα) και Γ) τα αγγελάκια του Δημοτικού επί το έργον!
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2011 (25/12/2011)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μάς ταξιδεύει 47 χρόνια πίσω.
Ηταν Δεκέμβριος 1964 και ο πρώτος λαχνός του μεγάλου λαχείου του χορού του Συλλόγου Αποφοίτων Ε.Ε.Αναβρύτων ήταν
ένα αυτοκίνητο MG. Ο τυχερός που θα κέρδιζε θα μπορούσε να διαλέξει ένα από τα δύο μοντέλα MG, ένα οικογενειακό και
ένα σπορ (το περίφημο Midget), τα οποία είχαν εκτεθεί στην πλατεία Συντάγματος μαζί με ένα μεγάλο χριστουγεννιάτικο
δένδρο.
Ο χορός του Συλλόγου μας έγινε στις 19 Δεκεμβρίου 1964 στο ξενοδοχείο «Βασιλεύς Γεώργιος» και ο τυχερός που κέρδισε
το MG ήταν ο κ. Α. Τσάντος.
Λίγες ημέρες πριν είχε κυκλοφορήσει και το περιοδικό «Ανάβρυτα» του Σχολείου μας που, λόγω Χριστουγέννων,
φιλοξενούσε στην 2η σελίδα του τον πίνακα του Γκρέκο «Η Γέννησις» και ακολουθούσε αφιέρωμα στον μεγάλο Έλληνα
ζωγράφο με κείμενα του καθηγητή μας Κ. Μοσχόπουλου (+) και του συμμαθητή μας Στέλιου Πατερομιχελάκη '65.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2012 (24/12/2012)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου είναι από το σαλόνι του τεύχους 19 του περιοδικού «Ανάβρυτα» (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 1961).
Είναι η σύνθεση «... ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ», έργο του τότε τελειόφοιτου μαθητή Παναγιώτη Καστρισιανάκη '61 (ΠΙΚΑS).
Μία σύνθεση κατά το πλείστον ελπιδοφόρα, καθώς στο μεγαλύτερο μέρος της κυριαρχεί η φάτνη με τον νεογέννητο
Μεσσία και ο κόσμος που σπεύδει προς Αυτόν επιζητώντας την Αγάπη και την Ειρήνη που φέρνει μαζί Του. Παράλληλα
παρουσιάζει και το αγκάθι των εχθροπραξιών που, δυστυχώς, δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να ξερριζώσουμε αφού αυτές
δεν σταματούν ποτέ. Αν μάλιστα σήμερα αντικαταστήσει κάποιος το σύννεφο της ατομικής βόμβας με σύννεφο
...δολλαρίων και ευρώ και τις οβίδες και τους πυραύλους με τα «σπρεντ» και τα ομόλογα, θα έχει μία εικόνα του δικού μας
σημερινού «πολέμου».
Ο εορτασμός των Χριστουγέννων στα Ανάβρυτα ήταν πάντοτε πολύ λαμπρός και περιλάμβανε πολλές δραστηριότητες
(στολισμούς κτηρίων, σαλονιών και υπνοδωματίων, κάλαντα από τους τελειόφοιτους, εξομολόγηση και εκκλησιασμό με Θεία
Κοινωνία, πανηγυρική συνεστίαση, τα λαμπαδηφόρα αγγελάκια του Δημοτικού, τον Άη Βασίλη με δώρα κ.ά.), με
αποτέλεσμα να αποτελεί έντονο στοιχείο των αναμνήσεών μας.
Για τον λόγο αυτό, η εφετινή μας κάρτα συνοδεύεται από περιγραφή των Χριστουγέννων στα Ανάβρυτα, τον Δεκέμβριο
1968, όπως αποτυπώνεται στο τεύχος 40 του περιοδικού «Ανάβρυτα» από τον τότε μαθητή της Ε' Γυμνασίου, Αλέξανδρο
Παπαρρόδου '70.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2013 (25/12/2013)
«
Εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου είναι από το σαλόνι του τεύχους 4 του περιοδικού «Ανάβρυτα» (ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 1956).
Είναι η σύνθεση «Χριστούγεννα με την Βυζαντινή μας παράδοση» με το ψηφιδωτό «Η Γέννησις» από την Ι.Μονή Παναγίας
του Δαφνίου και τμήματα από τον Κανόνα της Χριστού Γεννήσεως του Κοσμά του Μελωδού με απόδοση στα Νέα Ελληνικά
από τον Δήμο Βρατσάνο '57 τότε μαθητή της ΣΤ' Γυμνασίου.
Δεν θα μπορούσαμε, όμως, να μην εντάξουμε στην κάρτα μας και μία εικόνα από εορτασμό Χριστουγέννων στο Σχολείο που
πάντοτε ήταν λαμπρός και με πολλές δραστηριότητες.
Πηγαίνουμε, λοιπόν, 50 χρόνια πίσω, στις 21/12/1963, που ο Υμηττός γιόρτασε τα Χριστούγεννα με ένα ...τρικούβερτο
Χριστουγεννιάτικο πάρτυ.
Η φωτογραφία είναι από τον στολισμό του Υμηττού και προέρχεται από την συλλογή του τότε Φύλακα Κώστα Γιαννίδη
'64.
Ακολουθεί η περιγραφή αυτού του πάρτυ καθώς και των Χριστουγέννων του 1963 στα Ανάβρυτα όπως καταγράφηκαν
στο τεύχος 26 του περιοδικού «Ανάβρυτα» στην σελ. 56.
»

======================================================================================================
Χριστούγεννα 2014 (25/12/14)
«
Οπως κάθε χρόνο, έτσι κι εφέτος η ηλεκτρονική κάρτα του Συλλόγου μας ταξιδεύει πολλά χρόνια πίσω.
Αυτή την φορά περιλαμβάνει δύο φωτογραφίες από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό των κτηρίων από τους μαθητές, ένα
έθιμο που διατηρήθηκε σ' όλο το διάστημα λειτουργίας του Ε.Ε.Α.
Η μία είναι από τον στολισμό στο Ανατολικό 41 χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο 1973 (από την συλλογή του Μιχάλη
Μαυριδάκη '74) και η άλλη από τον στολισμό του Υμηττού 55 χρόνια πριν, τον Δεκέμβριο 1959 (από την συλλογή του τότε
Βοηθού Διευθυντή του Υμηττού, κ. Κώστα Πολίτη, ο οποίος εικονίζεται στην φωτογραφία με τον υπεύθυνο επί των εορτών
τελειόφοιτο μαθητή Ανδρέα Καραντάνη '60).
Δεν θα μπορούσαμε, όμως, να μην εντάξουμε στην κάρτα μας και μία περιγραφή του εορτασμού των Χριστουγέννων στο
Σχολείο, που πάντοτε ήταν λαμπρός και με πολλές δραστηριότητες.
Πηγαίνουμε λοιπόν 55 χρόνια πίσω, στις 22/12/1959, τελευταία ημέρα στο σχολείο πριν από τις διακοπές των
Χριστουγέννων, όπως περιγράφεται στις σελ. 53 & 54 του τεύχους 13 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1959) του περιοδικού
«Ανάβρυτα» από τον υπεύθυνο μαθητή της συντακτικής επιτροπής, την οποία αποτελούσαν οι Κ. Κωστής '60, Γ. Απέργης
'60, Γ. Ζήρος '60, Π. Πεχλιβανίδης '61 και Γ. Τουρκοβασίλης '62.
»
======================================================================================================
Χριστούγεννα 2015 (1/1/2016)
(Συγκέντρωση όλων των «ηλεκτρονικών καρτών», από το 2001 μέχρι το 2015 στο παρόν αρχείο.)
«
Αρχιμηνιά κι Αρχιχρονιά, ψηλή μου δεντρολιβανιά,
Χρόνια Πολλά σε όλους σας για όλη την χρονιά,
Κι αρχή καλός μας χρόνος,
Κάθε καλό ευχόμαστε να φέρει αυτός ο χρόνος,
Κάθε κακό, κάθε στραβό, να εξαφανισθεί,
Και κάθε ευχή που κάνατε μπροστά σας να φανεί.
Αγαπητοί αναβρυτινοί φίλοι,
Με τα πιο πάνω αυτοσχέδια «κάλαντα», σας ευχόμαστε
Χρόνια σας Πολλά και Καλή Χρονιά, με Υγεία και Χαρά.
Κάθε χρόνο, από το 2001, στέλνουμε τέτοιες ημέρες, την «ηλεκτρονική» μας κάρτα με θέματα παρμένα από τον εορτασμό
των Χριστουγέννων στο σχολείο τα παλιά χρόνια.
Από εφέτος η επίσημη κάρτα του Συλλόγου σταμάτησε να αποστέλλεται ταχυδρομικώς και εστάλη με ιμέιλ οπότε η
«ηλεκτρονική κάρτα» αποτελεί πλέον πλεονασμό.
Έτσι, μαζέψαμε σε ένα αρχείο όλες τις «ηλεκτρονικές κάρτες», από το 2001 μέχρι σήμερα, 15η χρονιά, φτιάχνοντας ένα
συνοπτικό αφιέρωμα στον τόσο λαμπερό και ζεστό τρόπο που γιορτάζαμε τα Χριστούγεννα στο σχολείο, λίγες ημέρες πριν
φύγουμε για τις διακοπές των Χριστουγέννων.
»
======================================================================================================

