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Κάθε μήνα
«Ἡ Παρθένος σήμερον τόν προαιώνιον Λόγον ἐν σπηλαίῳ ἒρχεται ἀποτεκεῖν 

ἀπορρήτως. Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα, δόξασον μετά ἀγγέλων καί 

τῶν ποιμένων, βουληθέντα ἐποφθῆναι Παιδίον νέον, τόν πρό αἰώνων Θεόν.»  

(Ρωμανού του Μελωδού, Προεόρτιος  ύμνος Χριστουγέννων)

Με τους μαθητές μας

    Παραμονές Χριστουγέννων
Στις πόλεις και στα μέτωπα

Φίλες και φίλοι,

Παραμονές Χριστουγέννων του 1940 και οι 
Έλληνες της Βορείου Ηπείρου, μαζί με τα 

Χριστούγεννα, γιορτάζουν και την Ανάσταση. Οι 
Βορειοηπειρώτες ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη» 
για τη δική τους ανάσταση, την απελευθέρωσή 
τους μετά από τόση μακροχρόνια σκλαβιά. 

Ας στρέψουμε για λίγο το βλέμμα μας προς 
τους μαχόμενους στο μέτωπο στρατιώτες μας. 
Από τις 24 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου οι επιχειρή-
σεις του Ελληνικού Στρατού έχουν σταματήσει. 
Η κακοκαιρία ήταν σφοδρή, λες και η Παναγιά 
ήθελε με τον τρόπο αυτό να δώσει μια ανά-
παυλα στους ήρωες αγωνιστές της ελευθερίας 
να γιορτάσουν κι αυτοί Χριστούγεννα, με κου-
ραμάνα έστω και μια χούφτα σταφίδες. Αλλά 
πάντως Χριστούγεννα, με ιερέα και με χριστου-
γεννιάτικη λειτουργία, εκεί μέσα στα χιόνια. 
Αλλά ενώ αυτοί ξαποσταίνουν, κάποιοι άλλοι 
συνεχίζουν τον αγώνα.

Πολλά χιλιόμετρα μακριά απ’ το μέτωπο, κά-
που ανάμεσα στο Μπάρι και στον Αυλώνα, 

η ελληνική ψυχή έπαλλε μερικές δεκάδες μέτρα 
κάτω από την επιφάνεια της φουρτουνιασμέ-
νης θάλασσας. Εννοούμε το ηρωικό υποβρύχιο 
«Παπανικολής», που το μεσημέρι της 24ης Δε-
κεμβρίου είχε εντοπίσει μία ιταλική νηοπομπή: 
δώδεκα μεγάλα μεταγωγικά, που τα συνόδευαν 
έξι αντιτορπιλικά και δεκαπέντε αεροπλάνα. Το 
ελληνικό υποβρύχιο καιροφυλακτεί. Στοχεύει με 
περίσκεψη και εξαπολύει τις τορπίλες του. Και 
τότε, τρία μεταγωγικά των δεκαπέντε - είκοσι χι-
λιάδων τόνων το καθένα χτυπήθηκαν καίρια και 
τυλίχτηκαν στις φλόγες και τους καπνούς. Αυτό 
που προκλήθηκε στη συνέχεια έμοιαζε με κόλα-
ση. Πεισματωμένα τώρα για τη δική τους παρά-
βλεψη τα ιταλικά πληρώματα των αντιτορπιλι-
κών αναζητούν τον παράτολμο δράστη για να 
τον εκδικηθούν. Βόμβες βυθού ανασκάπτουν τα 
σπλάχνα της θάλασσας και πελώριοι πίδακες νε-
ρού εκτινάσσονται. Εκρήξεις απανωτές συγκλο-
νίζουν τον «Παπανικολή». Οι  Έλληνες ναύτες 
και αξιωματικοί τηρούν απόλυτη σιγή εκεί στα 
βάθη της Αδριατικής. Μόνο σταυροκοπιούνται 
και προσεύχονται, ψιθυρίζοντας όσες προσευ-
χές ξέρει ο καθένας τους. Και τάζουν στον Αϊ 

Νικόλα και στην Παναγιά, για να κάνουν το θαύ-
μα τους. Και να, αργά τη νύχτα των Χριστουγέν-
νων οι διώκτες αναγκάζονται απελπισμένοι να 
εγκαταλείψουν κάθε προσπάθεια. Και οι ήρωες 
παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Η Παναγιά 
το βράδυ εκείνο φρόντιζε και για τα παιδιά της 
που κινδύνευαν στα σκοτεινά βάθη της θάλασ-
σας. Εκείνα που ήθελαν να ξεπληρώσουν την 
υπόσχεση που λίγους μήνες πριν είχαν δώσει: 
Να τιμωρήσουν αυτούς που τόσο ύπουλα είχαν 
προσβάλει την ιερή  μνήμη της, στη γιορτή της 
Μεγαλόχαρης της Τήνου.

Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά στην Ήπειρο και 
τα Χριστούγεννα ένωναν τους χτύπους 

της καρδιάς όλων των Ελλήνων, είτε αγωνίζο-
νταν για την ελευθερία στα παγωμένα εκείνα 
βουνά είτε προσεύχονταν στα μετόπισθεν, για 
να γυρίσουν πίσω νικητές ο γιος, ο άνδρας, ο 
πατέρας, σήμερα εμείς οι νεοέλληνες ξεχνάμε 
όλους εκείνους και τις θυσίες και τους αγώνες 
τους και ό,τι τους έκανε αληθινούς ήρωες. Ξε-
χνάμε ακόμα και τον ίδιο το Χριστό που, όπως 
τότε, και σήμερα γεννιέται πάντα αυτές τις άγιες 
ημέρες. Ξεχνάμε την αγάπη και την ανθρωπιά, 
την «επί γης ειρήνη», αυτά ακριβώς για τα οποία 
ήρθε στη γη. Όλα αυτά τα χρόνια φροντίζουμε 
να κάνουμε Χριστούγεννα με τόσα πολλά ψώ-
νια, φαγητά, γλυκά, φώτα, βιτρίνες, ρεβεγιόν. 
Ούτε που προλαβαίνουμε να πάμε στην Εκ-
κλησία ανήμερα Χριστούγεννα, να ακούσουμε 
το «Χριστός γεννάται, δοξάσατε…». Τι έχουμε 
πάθει; Γιατί σαν αλυσοδεμένοι αιχμάλωτοι βρι-
σκόμαστε μακριά από το Σπήλαιο της Βηθλεέμ, 
από τη Φάτνη, από το Θείο Βρέφος; 

Χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω στα ιδανικά 
και στις αξίες που ανέδειξαν το Θαύμα του 

1912-13 και του ΄40. Χρειάζεται να προσκυνή-
σουμε τον Νηπιάσαντα Θεό. Χρειάζεται, ανοί-
γοντας διάπλατα τις θύρες της καρδιάς μας, 
να τον προσκαλέσουμε και να τον ενθρονί-
σουμε μέσα μας ως Βασιλιά και Σωτήρα μας. 
Τότε θα νιώσουμε τα πιο χαρούμενα Χριστού-
γεννα της ζωής μας!

              Με γιορταστικούς χαιρετισμούς,
                      ο "Πυρσός".
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Θυμάμαι αυτά τα Χριστούγεννα σαν νάναι 
τώρα δα! Ήταν τα πρώτα Χριστούγεν-

να που θα περνούσα μακριά απ’ την Αθήνα κι 
αυτό δεν μ’ άρεσε και πολύ. Γιορτές, χρονιάρες 
μέρες, βρε αδελφέ, και να βρίσκεσαι στα Μα-
κεδονικά βουνά… Μα τι να κάνεις; Ένας υπάλ-
ληλος αυτά τραβάει. 

Δεν ήμουν άνθρωπος του σαλονιού, ούτε απ’ 
αυτούς που τουρτουρίζουν με την ιδέα μόνο 
της παγωνιάς – στην Αθήνα μάλιστα ήμουν 
και μέλος ενός εκδρομικού σωματείου. Μα ο 
Δεκέμβρης της Μακεδονίας μ’ έκανε να στεί-
λω περίπατο τη φυσιολατρεία μου. Άσχημα τ’ 
αστεία εκεί πάνω που ήμαστε.

Μας είχανε στείλει, εμένα και τρεις άλ-
λους, ένα μηχανικό, τον Αλέκο Καμβύ-

ση, τον Παύλο τον Γιαννίδη κι ένα τμηματάρχη 
του Υπουργείου, τον Πέτρο Παλιαδάκη, για κά-
ποιον έλεγχο στα «Υδραυλικά έργα». Δυσαρε-
στημένος απ’ τη συντροφιά δεν ήμουνα, κάθε 
άλλο. Κάναμε μια παρέα περίφημη. Ξερός άν-
θρωπος δεν ήταν κανένας. Όλοι μας βγαίναμε 
και λίγο παραέξω απ’ τις δουλειές μας, λίγο - 
πολύ καταπιανόμαστε και με τη διανόηση. Ο 
Παύλος μάλιστα έγραφε και στίχους – σ’ αυτόν 
χρωστούμε ότι τώρα ξημερώματα, νύχτα ακό-
μη, ανήμερα των Χριστουγέννων, τυλιγμένοι 
στα μάλλινα και με τους γιακάδες σηκωμένους, 
περπατάμε, ο ένας πίσω απ’ τον άλλο, στο χιό-
νι, πατώντας προσεχτικά στα πατήματα πού-
χουν αφήσει οι αρβύλες του πρώτου χωριάτη 
π’ άνοιξε το δρόμο για την Εκκλησία. 

Μας έφαγε τ’ αυτιά αυτός ο Παύλος, για 
να μας πείσει να ξεσηκωθούμε νυχτιά-

τικα και νάρθουμε μια ώρα δρόμο για ν’ απο-

λαύσουμε τα «αγνά Χριστούγεννα της στά-
νης», καθώς έλεγε: «Δεν πρέπει ν’ αφήσουμε 
την ευκαιρία να μας φύγει, πρέπει να πάμε σε 
χωριό ορεινό, για να μεθύσει το μάτι μας απ’ 
την ομορφιά των φανταχτερών, ιδιόρρυθμων, 
μακεδονικών κουστουμιών. Στην Αθήνα για 
μια δύο ψεύτικες φορεσιές χαλάμε τον κόσμο, 
πηγαίνοντας στο Στάδιο, και τώρα εδώ πού-
μαστε δυο βήματα μακριά απ’ το πανηγύρι, 
από τ' αγνό χωριάτικο ξεφάντωμα, απ’ τα Χρι-
στούγεννα μέσα στις στάνες, να καθήσουμε με 
σταυρωμένα τα χέρια; Και να τα χάσουμε όλα 
αυτά για μια - δυο ώρες ύπνο! Δεν είναι ντρο-
πή;…».

Είναι αλήθεια πως με τα λόγια του ο Παύλος 
μάς ξύπνησε όσα από παιδιά είχαμε διαβάσει 
για τα «Χριστούγεννα του χωριού» κι έτσι πο-
θήσαμε να ζήσουμε τον θρύλο των χιονισμέ-
νων Χριστουγέννων, μαζί με τους χωριάτες 
και την απλοϊκότητά τους. Είχε αρκετή ποίηση 
αυτή η ιστορία και θάχαμε πολλά να διηγη-
θούμε στους κύκλους μας όταν γυρίζαμε στην 
Αθήνα.

Να μας, λοιπόν, που βαδίζουμε αμίλη-
τοι, ο ένας πίσω από τον άλλο. Τώρα 

αφήνουμε τα τελευταία σπίτια του χωριού και 
ανηφορίζουμε κατά την κορφή του μικρού λό-
φου, για να πάμε στον «Αφέντη Χριστό», στην 
εκκλησία που σήμερα γιορτάζει. Άνθρωπο δεν 
βρίσκουμε μπροστά μας. Σημάδι που δείχνει 
πως είμαστε καθυστερημένοι. Όλο το χωριό 
θάναι ανεβασμένο εκεί πάνω.

Οι ανάσες μας, όσο ανεβαίνουμε, γίνονται 
πιο πυκνές. Καθώς ο αέρας έχει κοπεί, ακούμε 
εύκολα τα μακρινά μουγκρητά των αγελάδων. 

Θέλω να εκδηλώσω κάπως αυτό που 
αισθάνομαι μέσα μου, μούρχονται στο 

νου χίλιοι - δυο στίχοι. Κι όμως δεν τολμώ ν’ 

διηγημα
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 Χιονισμένα Χριστούγεννα
 Χ ι ο ν ι σ μ έ ν α  Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν αΔ ι ή γ η μ α
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απαγγείλω. Βουβαίνομαι και σωπαίνω. Γιατί; 
Σαν απολύτρωση ακούω σε λίγο κάτι ψαλμω-
δίες, διακρίνω μερικές ψιλές παιδικές φωνές. 
Ανασαίνω βαθιά. Σκέπτομαι τώρα τα κουστού-
μια τα Μακεδονικά. Θάναι τόσο ωραία, όπως 
μας έλεγε ο Παύλος;

Οι φωνές τώρα μεγαλώνουν, οι ψαλμωδίες 
ακούονται πιο καλά. Η εκκλησία είναι γεμάτη 
φώτα. Και τώρα που μπαίνουμε στον αυλόγυ-
ρο και ξεκουραζόμαστε απ’ τον ανήφορο, βλέ-
πουμε πως είναι μεγάλη. Όλο το χωριό βρί-
σκεται εδώ μέσα. Οι χωριάτες παρακολουθούν 
με προσοχή. Τους ψάλτες έχει αντικαταστήσει 
ένας παιδικός χορός.

Από φυσικό η εκκλησιαστική μουσική δεν 
μ’ αρέσει. Μα τούτη τη στιγμή, τα γούστα 

μου έχουν αλλάξει. Φαίνεται το τοπίο… ο δρό-
μος… η προδιάθεση είχαν  επιδράσει. Προ-
σέχω τα λόγια του τροπαρίου και τα βρίσκω 
ωραία. Δεν χαζεύω όπως άλλοτε. Μα και οι 
άλλοι είναι προσεκτικοί.  Για κοίτα κει τον κύριο 
Αλέκο, τι ευλαβικά που στέκει! Την ψυχρότητά 
του τι την έκαμε;

Μούρχεται στα χείλη ένα μειδίαμα. Σκέπτομαι 
τι θα λέει αύριο, όταν θα μας δικαιολογείται: 
«Για λόγους ομαδικής ψυχολογίας, παρεσύρ-
θην, κύριοί μου. Τίποτε το παράξενο, παρε-
σύρθην».

Αλήθεια, κανείς δεν κοιτάει τα κουστούμια 
και τις φορεσιές. Αυτό που μας τραβάει 

περισσότερο είναι η στάση των χωρικών. Κα-
θένας τους και μια μορφή. Κανένας δεν είναι 
ξένος στη γιορτή. Σε κάθε τροπάρι το πρόσω-
πό τους σπιθοβολάει από ευχαρίστηση, γεμίζει 
χαρά

Σε μια στιγμή ακούω τον Παλιαδάκη να λέει 
σιγά στον Παύλο: 

-Πρώτη φορά συμμετέχω τόσο θερμά σε λα-
τρεία.

Ο ποιητής μας μειδιά θριαμβευτικά. Σ’ αυτόν 
δεν οφείλεται ότι ήρθαμε εδώ πάνω; Μια στιγ-

μή τον βλέπω και κατσουφιάζει. Γιατί; Κάποιος 
πρόκειται να κηρύξει και τούκοψε την αισθητι-
κή απόλαυση: Ουφ, τώρα βρήκε κι αυτός να 
βγάλει λόγο! 

Ο κήρυκας δεν είναι ο παπάς. Είναι ένας 
νέος 30-32 χρόνων, λίγο αδύνατος. Άρχισε 
τώρα να μιλάει σιγά, απλά και ήσυχα. Δεν 
κάνει χειρονομίες κι ο λόγος του δεν έχει ρη-
τορεία. Μου γίνεται κι αυτός συμπαθής. Πάω 
δεξιότερα, για να τον δω καλύτερα. Διακρίνω 
μια ήρεμη και γλυκιά μορφή. Τα λεγόμενά του 
είναι όλο νόημα. Και οι χωριάτες τον ακούνε 
προσεχτικά, με τα μάτια τους προσηλωμένα 
απάνω του.

Μα κι οι φίλοι μου το ίδιο, βλέπω! Αυτός 
ο άνθρωπος ξέρει τον τρόπο να επι-

βάλλεται. Φαίνεται νάναι μορφωμένος. Η κα-
λοδεμένη φράση του δείχνει ψυχή με πλούσιο 
δικό της κόσμο. Μιλάει φυσικά. Παρουσιάζει 
τώρα το μεγαλείο της Γεννήσεως. Για μια στιγ-
μή μιλάει για τη Βηθλεέμ. Ούτε μια ποιητική 
περιγραφή για σπήλαιο ή για φάτνη. Ξέρει 
καλά το ακροατήριο. Στους τσοπάνηδες θα 
μιλήσει για στάνες και κουδουνίσματα; Τώρα 
μιλάει για τους μάγους. Για τον πόθο νάβρουν 
την αλήθεια. Από πού ξεκίνησαν οι διαβασμέ-
νοι εκείνου του καιρού; Πόσο διαφορετικοί εί-
ναι από τους μάγους! 

Αυτό είναι το παράπονό του. Το διατυ-
πώνει απλά, σαν παιδί, και οι απλοϊκοί 

χωριάτες τον κοιτάζουν καλά καλά. Μια φράση 
του μού χτυπά στ’ αυτιά: «Τι να την κάνω εγώ 
τη γνώση, όταν δεν με βοηθά νάβρω τη χαρά 
κι όταν αφήνει μέσα μου το χάσμα της αμαρ-
τίας αγεφύρωτο;». Α, αυτά σίγουρα για μας τα 
λέει. Βρε τον κατεργάρη! Μα πάλι εδώ πίσω 
πούμαστε, πού μας διέκρινε; Σούχουν όμως 
ένα μάτι αυτοί οι χωρικοί!

Κοιτάζω με τρόπο τους φίλους μου. Είναι 
όλοι σηκωμένοι στα νύχια για να τον 

προσέχουν καλύτερα. Μωρέ μπράβο! Τους τα 
κοπανάει κι αυτοί τον προσέχουν έτσι; Είναι 
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αλήθεια όμως πως αυτός ο άνθρωπος έχει μια 
γοητεία επάνω του ανεξήγητη. Μα και τα λόγια 
του σου φέρνουν χίλιες δυο σκέψεις. Τον πα-
ρακολουθείς χωρίς επιφύλαξη.

Σε μια στιγμή αφαιρούμαι κι εγώ. Στο μυαλό 
μου πολλά πράγματα πηγαινοέρχονται. Δεν 
δίνω προσοχή σε κανένα διπλανό μου. Η μνή-
μη μου τρέχει πίσω στα παιδικά μου χρόνια. Τι 
ευχάριστα χρόνια. Τα Χριστούγεννα στο σπί-
τι, οι γιορτές, η μητέρα μου, τ’ αδέλφια μου. Τι 
αναμνήσεις παλιές… Έτσι αφημένος στις σκέ-
ψεις μου, δεν κατάλαβα πότε τελείωσε το κή-
ρυγμα. Μα γιατί να τελειώσει τόσο γρήγορα;

…Τώρα παρακολουθώ μια ωραία σκηνή: 
Ένας παπάς, ψηλός και γεμάτος, σωστός αρ-
χοντάνθρωπος, στην Ωραία Πύλη μεταλαμβά-
νει τους χωριάτες. Όμορφη σκηνή. Ένας - ένας 
οι πιστοί προχωρούν, ανεβαίνουν τα σκαλάκια 
και κοινωνούν. Τα παιδιά ψάλλουν: «Του Δεί-
πνου Σου του Μυστικού, σήμερον, Υιέ Θεού, 
κοινωνόν με παράλαβε…».

Για μια στιγμή το μυαλό μου πάει στην 
Αθήνα. Φέρνω στο νου τη φασαρία και 

το κακό που γίνεται τέτοιες ημέρες. Ολόκληρες 
μάχες! Τι διαφορά εδώ, στο χωριό. Πόσο πο-
λιτισμένα φέρονται οι χωριάτες! Όλα εδώ μέσα 
πάνε αρμονικά, όλοι, τα παιδιά, οι επίτροποι, οι 
χωριάτες κινούνται σαν να υπακούνε σε μπα-
γκέτα. Ασφαλώς θάναι η μπαγκέτα του φίλου 
μας που μίλησε πρωτύτερα. Πολλά θα οφείλο-
νται σ’ αυτόν τον ζωντανόν άνθρωπο.

Μπράβο σου, μωρέ Παύλο, που μας έφερες 
εδώ και καταλάβαμε Χριστούγεννα!

* * *

Όταν βγήκαμε από την εκκλησία ήταν πια 
σχεδόν μέρα. Μια μέρα χαρά Θεού. Το 

χωριό απλώνεται μπροστά μας κατάλευκο. 
Όλα λευκά. Σήμερα κατάλαβα γιατί το λευκό 
είναι το χρώμα της αγνότητας.

Οι φίλοι μου δεν προσέχουν και πολύ 
αυτή την ομορφιά του τόπου. Αυτοί συ-

ζητούν για τη λειτουργία και τον ιεροκήρυκα. 
Σωστή έκπληξη. Πολλά σχόλια για τον λόγο 
του. Ο Παύλος λέει: «Ωραιότερο τραγούδι για 
τα Χριστούγεννα δεν άκουσα».

Εμένα μ’ απασχολεί η ζωντάνια αυτού του 
ανθρώπου και, να πω την αλήθεια, με 

πειράζει και λίγο. Σκέπτομαι πόσο πιο ψηλά 
στέκεται από μερικούς μας αυτός ο άνθρω-
πος.

Τις σκέψεις μου τις διέκοψε η «καλημέρα» του 
προέδρου του χωριού και των προεστών, που 
ήλθανε να μας καλωσορίσουνε. Ήταν, άλλω-
στε, ώρα να κόψουμε τις σκέψεις και τις ανα-
ζητήσεις: Οι χωριάτες, καθώς βγαίνουν ακόμη 
από την εκκλησία, είναι θαύμα. Απολαμβάνου-
με το θέαμα των κουστουμιών.

Να και τα παιδιά του σχολείου. Είναι όλα μαζί 
ομορφοντυμένα και καταχαρούμενα. Μαζί τους 
ο νέος που μίλησε. Α! ώστε είναι ο δάσκαλος 
του χωριού. 

Τον κοιτάμε επίμονα. Μας αντιλαμβάνεται. 
Κάτι λέει στα παιδιά κι έρχεται προς το 

μέρος μας. Ο κ. τμηματάρχης ετοιμάζεται να 
τον συγχαρεί για το κήρυγμα. Σχεδιάζει κιόλας 
τι λόγια να του πει, κομπιάζει όμως λίγο. Πα-
ράξενο, αυτός που σε τέτοιες περιστάσεις όλο 
ρητορεύει!

Ο δάσκαλος πλησιάζει κοντά μας. Στέκεται 
απέναντί μου και με χαμόγελο μου λέει: 

-Γιώργο, δεν με γνωρίζεις;
Τον κοιτάω καλά-καλά.
-Είμαι ο Τώνης ο Μαρίνης.
-Ο Τώνης ο Μαρίνης; Αδύνατον….
Ο Τώνης ο Μαρίνης, ο παλιός μου συμμαθη-

τής, ο παιδικός φίλος. Ο Μαρίνης ο άθεος… 
Πόσο άλλαξε!

-Τώνη εσύ; Εσύ ιεροκήρυξ;
-Το φανταζόσουν ποτέ;… Είσαι ο πρώτος 

από τους γνωστούς που βλέπω ύστερα από 
την επιστροφή μου.

Οι φίλοι μου δεν καταλαβαίνουν τίποτε 
απ’ αυτή τη φράση. Για μένα όμως αυτή 
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έλυσε το μυστήριο. Το θαύμα, πέστε, γιατί για 
μένα θαύμα ήταν να γίνει ο Μαρίνης ιεροκή-
ρυκας. Τον γνώριζα από παιδί. Τα σπίτια μας 
στον ίδιο δρόμο. Στο σχολείο στο ίδιο θρανίο. 
Στο Πανεπιστήμιο χωρίσαμε. Αυτός γράφτη-
κε στην Ιατρική. Ο θείος του, που τον σπού-
δαζε, ήθελε να τον κάνει γιατρό και να τον 
στείλει ύστερα στην Ευρώπη για να σπου-
δάσει ανθρωπολογία. Αυτό ήταν τ’ όνειρο και 
των δύο. Μόνο που δεν πραγματοποιήθηκε. 
Ο Μαρίνης στο Πανεπιστήμιο δεν τα κατά-
φερε καλά. Όλο στο προαύλιο τον έβλεπες, 
με κάτι αλλόκοτες παρέες που του πήραν τα 
μυαλά. Όλο συζήτηση κι αγόρευση. Κι όλο τα 
ίδια κοπανούσαν όλοι: για υλισμό, για εξέλιξη 
και κάτι τέτοια.

Έπειτα φαίνεται πως έμπλεξε με άσχη-
μες παρέες. Τα μαθήματα τα παράτη-

σε. Ξόδευε και πολλά – ο θείος τούδινε αρ-
κετά στην αρχή. Του τα περιόρισε έπειτα, μα 
ήτανε αργά. Ο Τώνης είχε μάθει να σκορπά 
το χρήμα. Άρχισε να πουλάει τα βιβλία του, 
ξόδευε και τα λεπτά που τούδιναν για τις εγ-
γραφές στο Πανεπιστήμιο. Στο τέλος άρχισε 
και μικροαπάτες. Ο πατέρας του, όταν τάμα-
θε όλα, τούκλεισε την πόρτα του σπιτιού του. 
Τότε τόριξε κι αυτός έξω για έξω. Χαρτόπαιζε 
και ξενυχτούσε συνεχώς. Έτσι κι ο θείος είδε 
κι απόειδε κι έκαμε κράτει στα όνειρά του. 
Λίγο αργότερα πέθανε κι ο γέρος, με το πα-
ράπονο του γιού. Ύστερα απ’ αυτόν το θάνα-
το, ο Τώνης εξαφανίστηκε από παντού.

Και τώρα νάτος, ήταν μπροστά μου. Οι δύο 
αυτές προσωπικότητες, ο Μαρίνης ο παλιός 
κι ο σημερινός ιεροκήρυκας, δεν μπορούσαν 
να σταθούν ούτε στο μυαλό μου η μία κοντά 
στην άλλη. Τόση αντίθεση…

Την ίδια μέρα, στο σπίτι του Μαρίνη, μετά 
το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι, θέλησα 

να μάθω πώς πήρε αυτή την απροσδόκητη 
εξέλιξη η ζωή τού φίλου μου. Ιεροκήρυκας 
δεν ήταν, μου είπε. Είχε διορισθεί δάσκαλος 

στο χωριό – μια που η ιδέα της ιατρικής είχε 
ναυαγήσει. Στην Εκκλησία μιλούσε μόνο για-
τί το νόμιζε υποχρέωσή του «να μην κρύψει 
το φως που του είχε αποκαλυφθεί».

Αυτό όμως δεν ήταν το σπουδαίο. Ήθε-
λα να μάθω την αιτία της βαθύτερης 

αλλαγής του. Άκουσα τότε από το στόμα 
του τη συνέχεια της ιστορίας του, την ιστο-
ρία μίας πολυδαρμένης ψυχής. Όπως ο ίδιος 
μου είπε είχε δοκιμάσει όλη την παγωνιά 
μιας ζωής που δεν κοίταζε ποτέ τα ελεύθερα 
πλάτη του ουρανού και δεν άφηνε την ψυχή 
ν’ ανασάνει. Τον έδειρε κάθε άνεμος και κάθε 
μπόρα. Ώσπου κάποτε, με την καρδιά γεμά-
τη από την παγωνιά αυτή, βρέθηκε μπρο-
στά στη θαλπωρή μιας χριστιανικής ζωής. Σ’ 
εποχή που κάθε υλική απόλαυση ήταν στη 
διάθεσή του (είχε τότε μια καλή δουλειά και 
κέρδιζε πολλά) γνώρισε κάποιον γέρο χω-
ριάτη πιστό. Κι αυτός, ο σοφός, ο άνθρωπος 
που «χαιρόταν τη ζωή του», λαχτάρησε την 
απλή αλλά βαθιά και ουσιαστική γνώση του 
πιστού, τη στέρεη ζωή του, που κρατούσε 
την καρδιά του, και στα ογδόντα του χρόνια, 
φρέσκια κι ακούραστη, σαν του παιδιού.

Ήταν ένα θαύμα, είπε. Στην κατάστασή 
μου βρίσκονται τόσοι και τόσοι. Δεν 

τους λείπει ούτε η ευκαιρία της γνωριμίας της 
αλήθειας και της ζωής της Χριστιανικής. Και 
όμως δεν γυρίζουν…Κι εγώ ο ίδιος δεν μπο-
ρώ να εξηγήσω αυτή την αλλαγή. Είναι ένα 
θαύμα.

Τον κοίταξα πάλι, έτσι όπως καθόταν απέ-
ναντί μου. Σκορπούσε γύρω του έναν αέρα 
επιβολής. Δύναμη μέσα στη γλυκύτητα. Θυ-
μήθηκα και τον Μαρίνη τον παλιό. 

Ναι, …ήταν ένα θαύμα.

    Τίμων Παρμενάς
       (π. "Ακτίνες", 1939)
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Ευαγγελικές Περικοπές Από το Αγιολόγιο
Σάββατο 4 Δεκεμβρίου Κυριακή 12 Δεκεμβρίου

Η αγία Βαρβάρα είναι 
από τις πιο μεγάλες μορφές 
της Εκκλησίας μας. Έζησε 
στους χρόνους του αυτοκρά-
τορα Μαξιμιανού (286-305). Ο 
πατέρας της Διόσκορος ήταν 
φανατικός ειδωλολάτρης. Φύ-
λαγε την κόρη του, εξαιτίας 
του κάλλους της, σε ένα πύρ-
γο. Η Βαρβάρα διδάχτηκε κρυ-
φά τη χριστιανική πίστη και 
λάτρευε με θαυμαστή αγάπη 

τον Χριστό. Όταν πληροφορήθηκε ο Διόσκορος 
ότι ήταν η κόρη του χριστιανή εξεμάνη και την 
καταδίωκε στα βουνά για την σφάξει. Τελικά 
την συνέλαβαν και μπροστά στον ηγεμόνα η 
Βαρβάρα ομολογούσε με αφοβία την πίστη της. 
Άρχισαν να την βασανίζουν φρικτά. Καταξέ-
σκισαν τις σάρκες της και την έκαψαν με λάδι 
και τέλος ο ίδιος ο πατέρας της την έσφαξε. Η 
θηριωδία των ειδωλολατρών απερίγραπτη. Η 
Αγία δοξάζεται αιώνια με το φωτοστέφανο της 
αγιότητας ως καλλιπάρθενος μεγαλομάρτυς, 
παραδειγματίζοντας τους πιστούς με την άφτα-
στη ομολογία της. 

Απολυτίκιο
Βαρβάραν τήν ἁγίαν τιμήσωμεν· ἐχθροῦ γάρ 
τάς παγίδας συνέτριψεν καί ὡς στρουθίον 
ἐῤῥύσθη ἐξ αὐτῶν βοηθείᾳ καί ὃπλῳ τοῦ Σταυ-
ροῦ ἡ πάνσεμνος. 

 

Ο άγιος θαυματουργός 
Σπυρίδων, επίσκοπος Τριμυ-
θούντος της Κύπρου ήταν στα 
πρώτα χρόνια του ποιμένας 
προβάτων. Ζούσε ζωή ενάρετη. 
Ήταν ονομαστός για την απλό-
τητα, την αγαθότητα και την 
ταπεινοφροσύνη του. Υπήρξε 
έγγαμος. Μετά το θάνατο της 
συζύγου του, με την παρότρυν-
ση και επιμονή των χριστιανών, 
ανήλθε στον επισκοπικό θρόνο. 
Έγινε γνωστός και έξω από την 

Κύπρο. Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο διέλαμψε 
ως λαμπρός υπερασπιστής της Ορθόδοξης πί-
στης. Με την αγιότητά του αναδείχτηκε θαυμα-
τουργός. Είναι πολλά τα θύματα που τέλεσε όσο 
ζούσε. Και το ιερό του λείψανο, το οποίο σώζεται 
στην Κέρκυρα, είναι πηγή θαυμάτων για τους πι-
στούς μέχρι σήμερα. 

Απολυτίκιο
Τῆς Συνόδου τῆς πρώτης ἀνεδείχθης ὑπέρμαχος 
καί θαυματουργός , θεοφόρε Σπυρίδων πατήρ 
ἡμῶν· διό νεκρᾷ σύ ἐν τάφῳ προσφωνεῖς καί 
ὂφιν εἰς χρυσοῦν μετέβαλες· καί ἐν τῷ μέλπειν 
τάς ἁγίας σου εὐχάς Ἀγγέλους ἒσχες συλλει-
τουργοῦντάς σοι, ἱερώτατε. Δόξα τῷ σέ δοξά-
σαντι Θεῷ, δόξα τῷ σέ στεφανώσαντι, δόξα τῷ 
ἐνεργοῦντι διά σοῦ πᾶσιν ἰάματα. 

Ο άγιος Νικόλαος είναι από 
τους δημοφιλέστερους αγίους 
της Εκκλησίας μας. Έζησε πρώτα 
στους χρόνους του Διοκλητιανού 
(284-304) και για τη μεγάλη αρετή 
του ανυψώθηκε σε επίσκοπο στα 
Μύρα της Λυκίας. Κήρυττε άφοβα 
τον Χριστό. Γι΄ αυτό και συνελή-
φθη από τους εθνικούς και, αφού 
κακοποιήθηκε πολύ, κλείστηκε 
στις φυλακές. Αλλά τότε ανήλθε 

στο θρόνο της Ρώμης ο Μ. Κωνσταντίνος. Τότε ο άγ. 
Νικόλαος μαζί με άλλους αποφυλακίστηκε. Και με τα 
στίγματα του μαρτυρίου ανέλαβε πάλι την επισκοπή 
του. Στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο στήριξε με απαρά-
μιλλο ζήλο την ορθόδοξη πίστη. Όλη η ζωή του αγίου 
ήταν γεμάτη από αγιότητα και χριστιανικές αρετές. 
Θαύματα άπειρα τέλεσε. Προστάτης των αδικουμέ-
νων αναδείχτηκε και μέχρι τα βαθιά του γηρατιά ποί-
μανε θεοπρεπώς την επισκοπή του. Στο απολυτίκιό 
του διαζωγραφίζεται η άγια ζωή του.

Απολυτίκιο
Κανόνα πίστεως καί εἰκόνα πραότητος, ἐγκρα-
τείας διδάσκαλον ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου ἡ 
τῶν πραγμάτων ἀλήθεια· διά τοῦτο ἐκτήσω τῇ 
ταπεινώσει τά ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τά πλούσια, 
πάτερ ἱεράρχα Νικόλαε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ 
Θεῷ σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

Ο άγιος Ελευθέριος, κατα-
γόμενος από τη Ρώμη, έζησε 
τον 2ο  μ.Χ. αι. Ήταν ορφανός 
από πατέρα και ανατράφηκε 
χριστιανικά από τη μητέρα του 
Ανθία. Διδάχτηκε τα ιερά γράμ-
ματα από τον ίδιο τον Επίσκοπο 
Ρώμης, ο οποίος, διακρίνοντας 
τη θερμή χριστιανική πίστη του, 
τον χειροτόνησε διάκονο σε ηλι-
κία 15 χρονών. Σε πολύ μικρή 
ηλικία τον χειροτόνησε και Επί-
σκοπο Ιλλυρικού. Εκεί ο Ελευθέ-

ριος εργάστηκε με ιεραποστολικό ζήλο και έφε-
ρε πολλούς στη χριστιανική πίστη. Όμως  αυτο-
κράτορας Αδριανός (117-138), μαθαίνοντας τη 
δράση του, τον κάλεσε αναγκαστικά στη Ρώμη. 
Ό άγιος μπροστά στον αυτοκράτορα με παρρη-
σία κήρυξε τον Χριστό και αμέσως υποβλήθηκε 
σε φρικτά βασανιστήρια. Τελικά τον αποκεφά-
λισαν. Ο άγ. Ελευθέριος μέχρι τελευταίας του 
πνοής αδούλωτα κήρυττε τον Χριστό. Στον στί-
χο του συναξαρίου του διαβάζουμε: «Ὁ Ἐλευ-
θέριος ὡς ἀδουλόνους φύσει, σπάθας θεωρῶν, 
οὐκ ἐδουλοῦτο πλάνῃ». 

Απολυτίκιο
Ἱερέων ποδήρει κατακοσμούμενος καί αἱμάτων 
τοῖς ῥείθροις ἐπισταζόμενος τῷ Δεσπότῃ σου 
Χριστῷ μάκαρ ἀνέδραμες, Ἐλευθέριε σοφέ, 
καθαιρέτα τοῦ Σατάν. Διό μή παύσῃ πρεσβεύ-
ων ὑπέρ τῶν πίστει τιμώντων τήν μακαρίαν 
σου ἂθλησιν. 

Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου
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Ευαγγελικές Περικοπές 
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου, Ι΄ Λουκᾶ, (Εὐαγγέλιο: Λουκ. ιγ΄, 10-17)

«Ἒτη δέκα καί ὀκτώ… ἦν συγκύπτουσα» (στίχ. 11)
Δεκαοχτώ χρόνια ζούσε με κυρτωμένο το σώμα και καθόλου δεν μπορούσε να σηκώσει το 

κεφάλι της όρθιο. Βρισκόταν κάτω από την παραμορφωτική κατάσταση μιας αρρώστιας που 
της έκανε και επίπονη κάθε μετακίνησή της. 

Όμως, όπως τη βλέπουμε, ξεπερνούσε αυτό το σοβαρό εμπόδιο και κάθε Σάββατο (ημέρα 
αργίας των Εβραίων) πήγαινε στη Συναγωγή, για να συμμετέχει στην κοινή προσευχή και 
λατρεία του Θεού. 

Το παράδειγμα της συγκύπτουσας γυναίκας μάς διδάσκει ότι, κι αν ακόμη έχουμε κάποια 
μικρή αρρώστια που δεν μας καθηλώνει στο κρεβάτι, οφείλουμε να ξεπερνάμε τη δυσκολία 
αυτή και να συμμετέχουμε τις Κυριακές στη θεία λατρεία. 

Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, τῶν Ἁγίων Προπατόρων, (Εὐαγγέλιο: Λουκ. ιδ΄, 16-24)
«Ἒρχεσθε, ὃτι ἢδη ἓτοιμά ἐστι πάντα» (στίχ. 17)
Φαντάζεται κανείς πόσο πλούσιο ήταν το Δείπνο του Κυρίου και με πόση προθυμία θα έπρε-

πε να τρέξουν οι προσκαλεσμένοι. Με το Δείπνο της παραβολής παραβάλλεται η ουράνια 
βασιλεία της αιώνιας χαράς και ευφροσύνης. Όμως, οι πιο πολλοί φάνηκε να αρνούνται την 
πρόσκληση με διάφορες προφάσεις. 

Πρέπει πολύ να προσέξουμε τη φοβερή απόφαση του Κυρίου για τους αρνητές. Τελειώνο-
ντας την παραβολή ο Κύριος είπε: «Οὐδείς τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων γεύσεταί μου τοῦ Δείπνου». 
Δεν έχει πλέον άλλη πρόσκληση. Τη χαρά της Βασιλείας των Ουρανών ποτέ δεν θα την 
απολαύσουν οι περιφρονητές και οι αρνητές. Οι ανόητες προσκολλήσεις στον κόσμο απο-
κλείουν από την αιώνια ευφροσύνη.

Ας αφήσουμε τις προφάσεις και ας δεχτούμε τη θεία πρόσκληση. Το απαιτεί το αιώνιο συμ-
φέρον μας.   

Κυριακή 19 Δεκεμβρίου, Πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως, (Εὐαγγέλιο: Ματθ. α΄, 1-25)
«Τό ὂνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (στίχ. 23)
Εμμανουήλ: Όνομα εβραϊκό, που μεταφράζεται στα ελληνικά «ο Θεός είναι μαζί μας». Κατά 

την ορθόδοξη πίστη μας το «Εμμανουήλ» σημαίνει ό,τι και η λέξη «Θεάνθρωπος». Δηλώνεται 
έτσι η προσωπική ένωση της θείας με την ανθρώπινη φύση. Στο πρόσωπο του Χριστού μας η 
θεανθρώπινη υπόσταση είναι η βάση της ένωσης του Θεού μετά των ανθρώπων, του δευτέρου 
προσώπου της Αγίας Τριάδας με το ανθρώπινο γένος. Πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού 
προς τους ανθρώπους το εκφράζει εύστοχα ο Μαθητής της αγάπης με τα λόγια: «Οὓτως ἠγά-
πησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὣστε τόν υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἒδωκεν, ἳνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 
αὐτόν μή ἀπόλυται, ἀλλ΄ ἒχη ζωήν αἰώνιον» (βλ. Ιωάν. η , 16). 

Κυριακή 26 Δεκεμβρίου, Μετά τήν Χριστοῦ Γέννησιν, (Ευαγγέλιο: Ματθ. β΄, 13-23)
«Φεῦγε εἰς Αἲγυπτον» (στίχ. 13)
Μετά την αναχώρηση των Μάγων ο Άγγελος του Θεού παρουσιάστηκε στον Ιωσήφ και του 

είπε: «Σήκω αμέσως, πάρε το παιδί και τη μητέρα του και φύγε στην Αίγυπτο. Γιατί ο Ηρώδης 
θα ψάξει να βρει το παιδί για να το θανατώσει». 

Λόγια δυσκολονόητα. Ας ακούσουμε σ΄ αυτό το σημείο τι μας λέει ο Ι. Χρυσόστομος: Ο Ιω-
σήφ, ακούγοντας την οδηγία του Αγγέλου, δεν σκανδαλίστηκε. Δεν σκέφτηκε λ.χ. γιατί πριν 
λίγο καιρό του είπε ο Θεός ότι ο γεννηθείς Ιησούς θα σώσει το λαό από τις αμαρτίες του και 
τώρα ούτε τον εαυτό του δεν μπορεί να σώσει και πρέπει να φύγει κρυφά στην Αίγυπτο για να 
γλιτώσει τη ζωή του. Ο Ιωσήφ υπάκουσε σε ό,τι τον διέταξε ο Θεός. Υπομένει με χαρά τους πει-
ρασμούς κι έτσι υπηρετείται το θείο σχέδιο… Και συ, ακούγοντας αυτά, πρόσεχε όταν κάνεις 
κάποια καλή πράξη και σου συμβούν δοκιμασίες· μην ταραχτείς, μην ολιγοψυχήσεις, αλλά 
υπόμεινε με γενναιότητα και ο Θεός θα σου δώσει ό,τι είναι προς το συμφέρον σου. 

Από το Αγιολόγιο
Ε Ο Ρ Τ Ε Σ  Τ Ο Υ  Μ Η Ν Α  &       Ι Ε Ρ Α  Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Μ Α Τ Α
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Σας αρέσουν τα ταξίδια; Τι θα λέγατε να 

πηγαίναμε ένα ταξιδάκι; Προτιμάτε να 

γυρίσουμε τον κόσμο με ένα αερόστατο ή 

μήπως να περιπλανηθούμε υποθαλάσσια με 

ένα υποβρύχιο 20.000 λεύγες κάτω απ΄ τη 

θάλασσα; Τώρα που το καλοσκέφτομαι, μου 

αρέσει και η ξηρά! Καλύτερα να πάμε σε ένα 

κήπο με τριαντάφυλλα, να γνωρίσουμε μια 

αλεπού και τον πρίγκιπά της! Λίγο δύσκολα 

μου φαντάζουν όλα αυτά τα τα-

ξίδια… Το ύψος μού προκαλεί 

ίλιγγο, το υποβρύχιο κλειστο-

φοβία, το τρένο ή το αυτοκίνη-

το με ζαλίζουν. Πώς μπορώ να 

γνωρίσω τον κόσμο που τόσο 

λαχταράω; Υπάρχει, άραγε, άλ-

λος τρόπος; Ίσως …ίσως αν δια-

λέξω το κατάλληλο βιβλίο! 

Το βιβλίο έχει χαρακτηρισθεί 

ο πιο καλός, ο πιο πιστός μας φίλος! Κι 

αν το καλοσκεφτούμε… πράγματι έτσι είναι! 

Κάθεται υπομονετικά και μας περιμένει και 

δεν αρνείται ποτέ τη συντροφιά του. Είναι 

πάντα πρόθυμο να μας ενημερώσει, να μας 

ψυχαγωγήσει, να μας συντροφέψει. Μην 

σκεφτεί κανείς ότι το βιβλίο είναι μια ανα-

γκαστική επιλογή -η τελευταία μας ίσως- ή 

μια βαρετή εναλλακτική λύση στην καθημε-

ρινότητά μας. Ένα καλό βιβλίο μάς συναρ-

πάζει, μας μεταφέρει σε άλλους κόσμους 

και μας επιτρέπει να ξεφύγουμε από τις 

υπάρχουσες καταστάσεις και τα προβλήμα-

τά μας. Όμως, ό,τι απαιτείται για την εκλογή 

ενός καλού φίλου, το ίδιο απαιτείται και για 

το καλό βιβλίο. Χρειάζεται προσεκτική επι-

λογή. 

Έχετε ποτέ σκεφτεί τα οφέλη που προ-

σφέρει ένα καλό βιβλίο; Πρώτα από 

όλα ικανοποιεί την περιέργεια για γνώση 

και μας ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο, 

για να έρθουμε σε επαφή με άλλους λαούς 

και ξένους πολιτισμούς, με τις κατακτήσεις 

του ανθρωπίνου πνεύματος, τις ανακαλύ-

ψεις, τις εφευρέσεις, την επιστήμη και την 

τεχνολογία. Μας καλλιεργεί την κρίση και 

την σκέψη αλλά και την αγαθή 

φαντασία.

Το καλό βιβλίο είναι πηγή χα-

ράς και συγκίνησης, ανοίγει 

καινούργιους ορίζοντες και δημι-

ουργεί νέα ενδιαφέροντα. Ευαι-

σθητοποιεί και βοηθάει να γνω-

ρίσει κανείς τον εαυτό του και τα 

ανθρώπινα προβλήματα. Μέσα 

από την ταύτιση με τον ήρωα ο 

αναγνώστης αποκτά ένα πλούσιο συναι-

σθηματικό κόσμο, αφού ζει έμμεσα τις συ-

γκινήσεις που προκαλεί η περιπέτεια, η εξε-

ρεύνηση, το άγνωστο. Χαίρεται, αγωνιά και 

ικανοποιείται από τις εμπειρίες του ήρωα, 

όταν βλέπει το δίκαιο και το καλό να θριαμ-

βεύουν. Το καλό βιβλίο μεταδίδει τους κα-

νόνες, τα ήθη και τις αξίες της κοινωνίας, 

όπως την αλήθεια, την εργατικότητα, την 

επιμονή, την τάξη κτλ.

Το σπουδαιότερο όμως και το πιο σημα-

ντικό είναι ότι το βιβλίο συμβάλλει στη 

διαμόρφωση του χαρακτήρα του νέου με 

τις αρχές και τα μηνύματα που μεταδίδει, 

καθώς και με τα πρότυπα συμπεριφοράς 

που προβάλλει. «Αν θέλουμε να συγκροτή-

σουμε ένα νέο κόσμο, καλύτερο από το ση-
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μερινό, πρέπει να αρχίσουμε από το παιδικό 

βιβλίο», συμπεραίνει το συνέδριο Διεθνούς 

Οργανώσεως Βιβλίων για τη Νεότητα, ακρι-

βώς γιατί συνειδητοποιεί πόσο επηρεάζει το 

βιβλίο το χαρακτήρα των νέων.

Φυσικά δεν πρέπει να παραβλέψουμε 

τα οφέλη που αποκομίζουμε από φι-

λολογικής πλευράς μελετώντας λογοτεχνία! 

Η μελέτη βιβλίων βοηθάει στην εκμάθηση 

της γλώσσας και βελτιώνει την εκφραστική 

ικανότητα. Γι΄ αυτό τα παιδιά που διαβάζουν 

πολύ (όχι βέβαια χαμηλού επιπέδου ανα-

γνώσματα) γράφουν συνήθως καλές εκθέ-

σεις!

Αν αποδεχτούμε όλα τα παραπάνω, που 

αποτελούν αποτελέσματα ερευνών, 

το μόνο που μένει και γίνεται επιτακτική 

ανάγκη είναι η «φιλαναγνωσία». Οφείλουμε 

δηλαδή να αναπτύξουμε τη διάθεση και την 

ικανότητά μας να μελετάμε λογοτεχνικά 

βιβλία. Τα παιδιά που από το σχολείο έχουν 

αναπτύξει βαθύτερη σχέση με το βιβλίο και 

τη λογοτεχνία, μεγαλώνοντας γίνονται συ-

νειδητοί αναγνώστες, ανοίγοντας την πόρτα 

σε μια δια βίου καλλιέργεια και μόρφωση. 

Έτσι ο ψυχικός τους κόσμος μεταβάλλεται, 

βιώνοντας διαρκώς νέες καταστάσεις, διευ-

ρύνοντας και ανανεώνοντας τις εμπειρίες 

τους.

Το βιβλίο λοιπόν είναι ο πιο έμπιστος φί-

λος του ανθρώπου. Κι αν ακόμη διατη-

ρείτε τις αμφιβολίες σας, σκεφτείτε κι αυτό: 

Ένα καλό βιβλίο μπορεί να γίνει οδηγός μας. 

Εάν έχετε μια δυσκολία στη ζωή διαβάστε 

το βιβλίο ενός σοφού ανδρός και σίγουρα 

θα βρείτε μια πρόταση-λύση στο πρόβλημά 

σας.  Εάν βρίσκεστε σε θλίψη, ένα ευχάριστο 

βιβλίο θα σας δώσει αισιοδοξία και χαρά. Αν 

βρίσκεστε σε ηθικό κίνδυνο, ένα πνευματικό 

βιβλίο θα σας βοηθήσει να τον ξεπεράσετε. 

Τα βιβλία μπορούν να σας δώσουν πολλά. 

Τα βιβλία δεν καβγαδίζουν μαζί σας, οπότε 

δεν έχετε κανέναν εχθρό. Συνεπώς, προ-

σπαθήστε να διαβάζετε, για να βρείτε πάντα 

το καλύτερο. Θα μάθετε να συμπεριφέρεστε 

σωστά και θα γίνετε σοφότεροι. 

* * *

Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς οι 

εκπαιδευτικοί σας αποφασίσαμε να 

γίνουμε αρωγοί στην πολύτιμη διαδικασία 

της γνωριμίας σας με το καλό βιβλίο. Έτσι 

λοιπόν, πολύ προσεκτικά και με αντικειμε-

νικά κριτήρια επιλέξαμε αρκετούς τίτλους 

βιβλίων, διαφόρων κατηγοριών (λογοτε-

χνικά, ιστορικά, συμβουλευτικά, εγκυκλο-

παιδικά, θρησκευτικά) και τα εκθέτουμε 

μπροστά σας, στη διάθεση και την όρεξή 

σας, στην καινούργια δανειστική βιβλιοθή-

κη του Σχολείου μας. 

Είστε ελεύθεροι να ταξιδέψετε με όποιο 

«μεταφορικό» μέσο επιθυμείτε και να 

πάτε πολύ μακριά! Γυρνώντας όμως πίσω, 

να μας μεταφέρετε τις περιπέτειες και τις 

εμπειρίες σας και να κάνετε και εμάς συμμε-

τόχους της χαράς και της συγκίνησης που θα 

νιώσετε από την ανακάλυψη του καινούρ-

γιου κόσμου που ανοίγεται μπροστά σας. 

            Καλό ταξίδι!!!

          Ελ. Φωτοπούλου, 
Φιλόλογος – Εκπαιδευτικός  
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Είναι παρατηρημένο. Με το που μπαίνει ο Δεκέμβριος, η σχολική δραστηριότητα φτά-
νει στο αποκορύφωμά της: Τα διαγωνίσματα τριμήνου πέφτουν βροχή. Οι βαθμοί του 

τριμήνου καταχωρούνται στους ελέγχους. Οι πρόβες για τη χριστουγεννιάτικη γιορτή 
γίνονται με φούρια. Τα ξέρουμε αυτά. Φέτος όμως είδαμε κάποια μεγαλύτερη κίνηση: 
βιβλιοθήκες ανέβαιναν τις σκάλες του Σχολείου και μεγάλες τσάντες μπαινόβγαιναν στο 
Γραφείο των Καθηγητών. Κάτι νέο ετοιμάζεται! Αναμένουμε περίεργοι…

Ο επισκέπτης του Θ/Κ «Γ. ΑΒΕΡΩΦ» δεν μπορεί να μην υποβληθεί 

από το χώρο και να μην νιώσει δέος και θαυμασμό για το ηρωικό 

πλήρωμα που είχε στον καιρό της δόξας του! Παρακολουθήσαμε 

ένα εκπαιδευτικό βίντεο για τις ηρωικές ναυμαχίες του, τον εξοπλι-

σμό του, τις μηχανές του κ.ά. Ύστερα, ένα από τα μέλη του πληρώ-

ματος μας έκανε αναλυτική ξενάγηση σε 

όλα τα μέρη του πλοίου. Εντύπωση μας 

έκανε και ο χώρος όπου εργάζονταν, 

έτρωγαν και κοιμούνταν οι ναύτες του, 

τα κρεμαστά απ΄ το «ταβάνι» κρεβάτια 

τους, τα σαλόνια των αξιωματικών με επί-

πλωση της εποχής, τα μαγειρεία και κυρίως η πληροφορία ότι σε καιρό 

ειρήνης το πλοίο είχε 550 ναύτες ενώ σε καιρό πολέμου περισσότερους! 

Αξίζει να επισκεφτούν όλοι οι νέοι μας αυτό το ξεχωριστό «πλωτό» ιστο-

ρικό μας μουσείο!

Ο εκκλησιασμός αυτού του μήνα είχε κάτι ξεχωριστό. Δεν έγινε στην ξηρά αλλά μέσα στη θάλασσα. Δεν έγινε μέσα σε έναν ναό της πόλης μας αλλά στο εκκλησάκι ενός …πλοί-ου! Και τι πλοίου! Του θρυλικού θωρηκτού «Γ. ΑΒΕΡΩΦ»! Βρε-θήκαμε εκεί, πλάι σε υψηλόβαθμα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού μας, στο εκκλησάκι του Αγ. Νικολάου, που λειτουρ-γούνταν σε μια πολύ σημαντική για την ιστορία του πλοίου αλλά και της χώρας μας μέρα. Όπως μας είπε ο λειτουργός στρατιωτικός ιερέας, η 3η Δεκεμβρίου, μέρα της επίσκεψής μας, είναι η επέτειος της νικηφόρας συμμετοχής του πλοίου στη Ναυμαχία της Έλλης (1912), με την οποία απελευθερώθη-κε απ΄ τον τουρκικό ζυγό η Μακεδονία μας και τα νησιά του Αιγαίου. 

Στο μάθημα της οικιακής οικονομίας φτιάξαμε ένα πρωτότυπο γλύ-

κισμα: ένα νοστιμότατο κερί από μπισκότα, που μπορεί κάλλιστα 

να στολίσει το τραπέζι μας τώρα τις γιορτές. Τα υλικά είναι απλά και 

η εκτέλεση εύκολη. Όμως το αποτέλεσμα εντυπωσιάζει και κατα-

βροχθίζεται αμέσως. Αναζητήστε πληροφορίες στην Α΄ Γυμνασίου.

ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ
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Και ποιος δεν ενθουσιάστηκε βλέποντας ν΄ απλώνεται 
μπροστά του η μεγάλη πίστα Go Kart του Αγίου Κο-

σμά στη Γλυφάδα; Δεν είναι εύκολο ν΄ αντισταθείς σε 
τέτοιο πειρασμό! Έτσι, σχεδόν όλοι μας, μαθητές και κα-
θηγητές, αφού ακούσαμε τις οδηγίες που μας έδωσαν οι 
αρμόδιοι, αφού φορέσαμε τα εξωγήινου σχήματος κράνη 
μας και αφού δεθήκαμε με τις ζώνες ασφαλείας «πέντε 
σημείων», αρπάξαμε το τιμόνι και …αποδείξαμε ο καθέ-
νας τις δεξιότητές του στην οδήγηση! Ήταν υπέροχα! 
Διασκεδάσαμε πολύ με τις φάσεις που εκτυλίχτηκαν 
στο πεδίο της δράσης… Ευχαριστούμε τους Καθηγητές 
μας για την ωραία ιδέα!

Η δεύτερη συνάντηση της Περιβαλλοντικής Ομάδας δεν ήταν παιχνίδι. Άρχισε η δουλειά! Αλλά η παρέα μας κι αυτή την κάνει παιχνιδάκι! Όλη τη βδομάδα οι τάξεις γέμι-ζαν με σπόρους και φυτώρια. Και την Παρασκευή, κατεβή-καμε στον κήπο και το κάθε μέλος της Π.Ο. πήρε το δικό του αγροτεμάχιο, με «τίτλο ιδιοκτησίας» μια πινακίδα με το όνομά του. Φυτέψαμε ό,τι είχαμε προμηθευτεί και τώρα ανυπομονούμε να δούμε την προκοπή που θα κάνουν τα κτήματά μας!.. Λέτε να ευδοκιμήσει η παραγωγή μας;

Οι Παρατηρητές (Νεκτ. Κοτσομούρας, Β΄ Λυκ. & Γ. Λάτσης, Α΄ Λυκ.) & Σία (Αθ. Κουζή, Α΄ Γυμν.)

Η έναρξη του φετινού Περιβαλλοντικού Προγράμματος 

του Σχολείου μας έγινε σε ατμόσφαιρα πολύ ζωντανή. 

Οι υπεύθυνοι καθηγητές διοργάνωσαν το Παιχνίδι του Κρυμ-

μένου Θησαυρού, που μας οδήγησε στο να βρούμε το θέμα 

του Προγράμματος. Ψάχνοντας επίμονα καταλήξαμε τελικά 

στη λιμνούλα του Κήπου. Το νερό ως πηγή ζωής, λοιπόν, θα 

γνωρίσουμε φέτος οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και της Α΄ 

Λυκείου, αλλά και αρκετοί από άλλες τάξεις, που ζητούσαν 

επίμονα την ένταξή τους στην Περιβαλλοντική Ομάδα, εκτός πρωτοκόλλου. Είμαστε, 

πλέον, έτοιμοι! Και το πρώτο που έχουμε να κάνουμε είναι να … "κατεβάσουμε"  καμιά καλή ιδέα 

για τον τίτλο που θα έχει το Πρόγραμμα, αφού ήδη προκηρύχτηκε σχετικός Διαγωνισμός!
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Η καταπίεση που δέχονται χρό-
νια τώρα οι Πομάκοι από το 

τουρκικό προξενείο 
είναι ανυπόφορη. 
Στόχος τους είναι ο 
εκτουρκισμός μας. 
Με αυτό τον τρόπο 
επιθυμούν να χει-
ραγωγούν τη μει-
ονότητα. Θέλουν 
όλοι οι μειονοτι-
κοί της Θράκης να 
αναγνωρίζονται ως 
Τούρκοι. Αλίμονο 
σε όποιον τολμά 
να μιλάει ανοιχτά. 
Εμένα, προσωπικά, 
με απειλούν ότι θα 
με σκοτώσουν…» 
καταγγέλλει ο Ιρφάν 

Μεχμέτ Αλή, Πομάκος οικογενειάρ-
χης από τα Μάνταινα. «Το τουρκικό 

προξενείο πληρώνει 
1.300 δασκάλους και 
ιερωμένους για να 
εκτουρκίζουν τα πο-
μακόπαιδα. Δεν τολ-
μάει κανείς να πει ότι 
δεν θέλει να μάθει 
τουρκικά. Αν δεν μά-
θει, δεν θα μπορεί να 
σταθεί στην τουρκική 
κοινωνία», υποστηρί-
ζει ο Ιμάμ Αχμέτ.

Εμείς ως χριστια-
νοί, νιώθουμε 

ότι είμαστε σε ξένο 
τόπο, γιατί οι μουσουλ-
μάνοι εδώ αισθάνονται 
Τούρκοι. Η εκκλησία Οικογένεια Πομάκων  στη Θράκη
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Στη Θράκη μας συντελείται εδώ και αρκετά χρόνια ένα εθνικό έγκλημα, 
με δημιουργούς, αφενός την αδιαφορία του ελληνικού κράτους ως προς 

την αντιμετώπιση των - δυστυχώς - σοβαρών προβλημάτων της ευαίσθητης αυ-
τής περιοχής και αφετέρου το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής (επιδοτούμε-
νο οικονομικά από το τουρκικό κράτος), το οποίο έχει εξαπολύσει συστηματική 
προπαγάνδα.

Αυτές τις μέρες θα δοθεί στην αγορά το έργο δύο ελληνίδων δημοσιογράφων 
με τον τίτλο «Θράκη – Τόσο κοντά, τόσο μακριά». Ο σκοπός της έκδοσης της αξι-
όλογης αυτής δημοσιογραφικής έρευνας είναι «να παρουσιάσει στην υπόλοιπη 
Ελλάδα τον άγνωστο μουσουλμανικό κόσμο της ελληνικής Θράκης».

Από το έργο αυτό, που προδημοσίευσή του έγινε στον Τύπο (βλ. περ. «Κ» της 
εφ. «Η Καθημερινή» της 28-10-2010), επιλέγουμε τις παρακάτω μαρτυρίες των 
κατοίκων, που σκιαγραφούν το δράμα τους.

«

«
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μας στη Ρούσσα, ο Άγιος Κωνσταντί-
νος, δεν λειτουργεί ποτέ. Πηγαίνουμε 
στο Δέρειο για να προσευχηθούμε. 
Ευτυχώς, στις μέρες μας δεν έχουμε 
διαφορές και πολιτικές συγκρούσεις 
με τους 
μουσουλ-
μ ά ν ο υ ς . 
Εμείς, του-
λάχιστον, 
οι απλοί 
ά ν θ ρ ω -
ποι…» λέει 
από την 
πλευρά του 
ο Σαράντης 
Δρατζίδης, 
π α τ έ ρ α ς 
της μοναδι-
κής χριστια-
νικής οικογένειας που έχει απομείνει 
στη Ρούσσα.

Το 2004 τόλμησα και έβγαλα τη 
μαντίλα. Τότε ολόκληρο το χω-

ριό – μαζί και η οικογένειά μου – μου 
κήρυξε έναν πόλεμο που δεν θέλω ούτε 
να θυμάμαι. Αυτήν τη στιγμή έχω το 

χειρότερο όνομα στο χωριό μου. Επει-
δή έβγαλα τη μαντίλα. Επειδή είμαι 
στο σύλλογο Πομάκων. Επειδή τρα-
γουδάω πομακικά τραγούδια. Επειδή 
έμαθα ελληνικά και πηγαίνω στο σχο-

λείο…», λέει 
η νεαρή Εμινέ 
Μπουρουντζή, 
στην Ξάνθη. 

Άν θ ρ ω -
ποι που 

αισθάνεσαι ότι, 
με το να μιλούν 
και να φωτο-
γραφίζονται, 
έχουν κάτι να 
χάσουν. «Η 
ανάγκη τους 

να επικοινωνή-
σουν είναι τόσο 

μεγάλη, που νιώσαμε ότι έφτασαν σε 
σημείο να ρισκάρουν να πουν πράγ-
ματα που δεν έπρεπε να πουν. Ζητούν 
να βγουν προς τα έξω αυτά που έχουν 
μέσα τους», λέει η Έλενα (Μοσχίδη).

Τάξη στο μειονοτικό Γυμνάσιο - Λύκειο Κομοτηνής
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Τα ελάχιστα αυτά αποσπάσματα μαρτυρούν πόσο φλέγον είναι το ζήτημα. 
Θα έπρεπε από χρόνια να αποτελεί μια από τις προτεραιότητες του ελληνι-

κού κράτους! Οφείλουμε όλοι, ως Έλληνες, να ενημερωνόμαστε τακτικά σχετικά 
μ΄ αυτό το μεγάλο εθνικό θέμα από κατάλληλα βιβλία και μελέτες που κυκλοφο-
ρούν, έτσι ώστε να μην μας παρασύρουν ξενοκίνητοι επιτήδειοι που συχνά φωνα-
σκούν, βάλλοντας κατά των συμφερόντων της πατρίδας μας.

«

«
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Καλότυχο το σπίτι του πατέρα μου!

Στην πέτρα επάνω στέρια το ΄χουν χτίσει.

Και δεν φοβάται την ορμή της θύελλας

μεσάνυχτα να ΄ρθεί να το χτυπήσει.

Ορθάνοιχτη τη σιδερένια θύρα του

κρατά για το φτωχό που θα περάσει.

Ψωμί σταρένιο και νερό από τη βρύση του

ξεκούραστος να πιει και να χορτάσει!

Πολλοί ζηλεύουν τα μεγάλα πλούτη του:

Τίμια παιδιά, γερά και προκομμένα.

Με τη λαμπράδα της αυγής στα μάτια τους

κι από δουλειά κι από χαρά θρεμμένα!

Καλότυχο το σπίτι του πατέρα μου!

Και στο χωριό το ξέρουν και στην πόλη,

γιατί τραβούμε θαρρετά, μ΄ απόφαση,

ίσα στο δρόμο του Χριστού μας όλοι!

                                                      Χλόη Αχαϊκού
                                 «Στην Αυγή της Νεότητος»

        

ΘΕΜΑ: Τι πιστεύετε για τη φιλία;

Η φιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό, κάτι 
ιερό. Όταν δεν έχουμε δίπλα μας ένα πραγ-
ματικό φίλο αισθανόμαστε μόνοι και στενο-
χωρημένοι. Αντίθετα, όταν έχουμε καλούς 
φίλους, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι, 
γιατί έχουμε ανθρώπους να μας αγαπάνε 
και να μας εμπιστεύονται, να τους αγαπάμε 
και να τους εμπιστευόμαστε. 

Είναι τόσο όμορφο να έχεις δίπλα σου 
κάποιον που σε αποδέχεται, δηλαδή εκτιμά 
τα χαρίσματά σου και υπομένει τα ελαττώ-
ματά σου! Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν 
πρέπει να προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε 
σαν άνθρωποι, αφού οι φίλοι μας μας αγα-
πούν. Η φιλία μπορεί να είναι μια ευκαιρία 
για αλλαγή προς το καλύτερο, αφού πραγ-
ματικός φίλος είναι αυτός που θα σε βοη-
θήσει να δεις και να διορθώσεις σιγά σιγά 
τις ατέλειές σου. Φυσικά, δεν εννοούμε την 
περίπτωση που κάποιος, προκειμένου να 
αποκτήσει φίλους, προχωρεί σε υποκριτι-
κές, επιφανειακές αλλαγές. Αυτό θα ήταν 
απογοήτευση για το φίλο. Η φιλία είναι θε-
μελιώδης δεσμός και ως τέτοιος μπορεί να 
στηριχτεί μόνο πάνω στη γνησιότητα και 
την ειλικρίνεια. Πρέπει, λοιπόν, μέσα απ΄ 
τη φιλία να αγωνιζόμαστε για τη βελτίωση 
του χαρακτήρα μας. Γι΄ αυτό η φιλία σε βο-
ηθά να ολοκληρωθείς ως προσωπικότητα. 

Σίγουρα την αληθινή φιλία δεν τη συνα-
ντάει κανείς εύκολα, ιδιαίτερα στις μέρες 
μας, που κυριαρχεί το ατομικό συμφέρον 
και ο εγωισμός. Ωστόσο, όλοι σχεδόν οι άν-
θρωποι μπορούν, αν την επιδιώξουν, να την 
ανακαλύψουν είτε μέσα απ΄ τη συνεργασία 
είτε μέσα από αμοιβαίες υποχωρήσεις και 
προσαρμογές και να τη δυναμώνουν χρό-

ΤΟ ΣΠίΤί 
ΤΟυ ΠαΤέρα ΜΟυ
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Ύμνος στην Πατρίδα

Έξι κοπέλες όμορφες εστήνανε χορούς
στον τόπο όπου γεννήθηκαν, σε χρόνους χαλεπούς. 
Τη μια λεν Πίστη· περπατεί ξοπίσω η Θυσία.
Η πρώτη ακλόνητη, κοιτά με θάρρος στα υψηλά
κι η δεύτερη στο στήθος της παράσημα έχει από αίμα και φωτιά.
Η αρετή, στα ολόλευκα, κοιτά στα χαμηλά.
Συνεσταλμένα κι αν μιλά, αστραφτερή έχει θωριά.
Η έλευθερία τραγουδά και γαλανόλευκα φορά
κι η ίστορία με ελιά τη στέφει και την προσκυνά.
Η τελευταία στο χορό είναι η Δόξα, η κυρά. 
Κορώνα ολόχρυση κρατεί απ΄ τη μια· 
στ΄ άλλο άνθη ευωδιαστά,
που τα σκορπίζει όπου περνά, σ΄ εδάφη ελληνικά.
έκεί όπου χορεύουνε οι ένδοξες μορφές,
Θεέ μου, ας ζούνε πάντοτε ηρώων γενεές! 

     Θεοδώρα Πούλη, A΄ Λυκείου

Οι Μάγοι με τα δώρα δε θα ΄ρθούνε
σήμερα στη Γιορτή Σου σαν και πρώτα!
Ποιμένες αγραυλούντες δε θα ειπούνε
το «επί γης ειρήνη»! Και τα χνώτα

των άκακων αλόγων δε θερμαίνουν
τη Φάτνη που η αγάπη Σου εγεννήθη!
Καπνοί και μίση κι αίματα βαραίνουν
του κόσμου τούτου τα θλιμμένα στήθη!

Κι όμως της Βηθλεέμ τ΄ αστέρι σαν ελπίδα
στη σκοτεινιά μας χύνει φως και πάλι,
να ξαναβρούμε της αγάπης την πατρίδα
σήμερα στη Γιορτή Σου τη μεγάλη!

                                                                   Γ. Θ. Κελεπούρης

νο με το χρόνο πιστεύοντας στην αξία της. 
Η γνήσια φιλία επιβιώνει περνώντας μέσα 
«από σαράντα κύματα» και δεν χάνεται 
ποτέ. Ζει μέσα στα χρόνια, ίσως και στις 
δεκαετίες!..

Μαργαρίτα Μαρκαντώνη – 
έβελίνα αγγελή, Β΄ Γυμνασίου

ΘΕΜΑ: «Η Γέννησίς Σου, Χριστέ 
ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το 
φως το της γνώσεως.»

Στη μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων 
πολλές φορές θα ακουστεί στους ναούς –κι 
εμείς θα ψάλουμε– το υπέροχο τροπάριο «Η 
Γέννησίς Σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτει-
λε τω κόσμω το φως το της γνώσεως».

Πράγματι, ο ερχομός του Χριστού στη 
γη και η εξάπλωση του Ευαγγελίου Του 
επηρέασε βαθιά τις κοινωνίες των ανθρώ-
πων, που μέχρι τότε χαρακτηρίζονταν από 
τη σκληρότητα και την απανθρωπιά. Οι 
υψηλές αξίες της χριστιανικής διδασκαλίας, 
που πρώτη φορά ακούστηκαν στη γη, άλλα-
ξαν προς το καλύτερο την όψη του κόσμου 
που έγινε χριστιανικός. Οι άνθρωποι με τη 
Γέννηση του Κυρίου γνώρισαν την αλήθεια 
και τον προορισμό τους στη γη.

Αν εφαρμόζαμε συνεπέστερα και σε 
προσωπικό επίπεδο την ευαγγελική αλή-
θεια, τότε θα βρίσκαμε τη ζεστασιά στις 
ανθρώπινες σχέσεις και την ευτυχία στη 
ζωή μας. Ο κόσμος μας θα ήταν πολύ καλύ-
τερος, πραγματικά ανθρώπινος.

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη γιορ-
τή για την ανθρωπότητα αλλά και μια με-

Η Γέννησή Σου!
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γάλη ευκαιρία: Κάθε Χριστούγεννα πρέπει 
να ξαναγεννιέται μέσα στις ψυχές μας ο μι-
κρός Χριστός, για να ζεσταίνει τις καρδιές 
μας και να μας ενώνει μεταξύ μας. Ας προ-
σπαθήσουμε να βιώσουμε το μήνυμα των 
Χριστουγέννων, προσφέροντας ως δώρο 
στον μικρό Χριστό την ψυχή μας, τη ζωή 
μας ολόκληρη, για να την ανακαινίζει και 
να την κάνει φάτνη όπου θα αναπαύεται.

Στέλλα Κυριλή,
Γ΄ Λυκείου



α γ γ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

The true spirit of 
Christmas

Christmas is the most beautiful time of the year. There are 
many songs, poems and tales that are written for Christmas 
and the effect it has on people’s hearts.

Who doesn’t long for Christmas? Houses are beautifully 
decorated and so are towns, cities and small villages. Big 
Christmas trees decorate every square in every city of the world. 
Christmas songs are heard everywhere. Especially children 
dream of a warm house full of presents under the Christmas 
tree. However, this is not the real spirit of Christmas.

This happy atmosphere should make us think of those who 
cannot be happy because they are poor, lonely or ill. Jesus is 

born again and brings with Him once again 
the need for peace, love, happiness and 
solidarity to everyone. So this time we 
must try and find ways to give love, joy 
and perhaps some financial help to people 
who really need them. This will make us 
feel human because sometimes we are so 
happy with our presents that we don’t 
appreciate basic things in life that other 
people do not enjoy. I believe sometimes 
offering to people gives us more joy than 
just receiving! 

May we all pray for a better world!

Μαρία Αντζουλάτου,
Β΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: Βασ. Μπάδα, Εκπαιδευτικός

O Π υ ρ σ ό ς 

Δ Ε Κ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ  2 0 1 0154



γ α λ λ ι κ ά
Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :

Le 25 Décembre nous avons la fête de Noël. Le Noël c’est la fête de 

la naissance de Christ. Toute la famille, les grands parents, les pa-

rents et les petits-enfants décorent la maison. Ils mettent des boules 

et des guirlandes sur le sapin. En plus la famille fait la crèche. Le matin 

de Noël les gens vont à la messe et les enfants chantent les « calanda». 

La nuit du 1er janvier la famille se souhaite « bonne année» et le matin 

la famille offre des cadeaux. Ce sont des moments magnifiques!

Εβελίνα Αγγελή, 
Β΄ Γυμνασίου

Επιμέλεια: Παν. Κοντονάσιου, Εκπ/κός
 

Ξ Ε Ν Ο Γ Λ Ω Σ Σ Ε Σ  Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ :
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La fete de Noel:
       L’enfant au tambour

Sur la route, param pamp pam pam
petit tambour s’en va, param pamp pam pam
il sent son cœur qui bat, param pamp pam pam
au rythme de ses pas, param pamp pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam
O, petit enfant, param pamp pam pam
où vas-tu ?

Hier mon père, param pamp pam pam
a suivi le tambour, param pamp pam pam
le tambour des soldats, param pamp pam pam
alors, je vais au ciel, param pamp pam pam
là je veux donner pour son retour
mon tambour. 

Tous les anges, param pamp pam pam
ont pris leurs beaux tambours, param pamp pam pam
et ont dit à l’enfant, param pamp pam pam
«Ton père est de retour », param pamp pam pam
Ram pam pam pam, ram pam pam pam
et l’enfant s’éveille, 
sur son tambour. 



 για σας τους εφήβους

ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

τΑ δΙΑΓΩΝΙΣΜΑτΑ –Ή δΙΑΦΟρΕτΙΚΑ τΑ 
τΕΣτ- ΩΦΕΛΟΥΝ! Στο συμπέρασμα αυτό κα-

τέληξε πρόσφατη αμε-
ρικανική έρευνα του 
τμήματος Ψυχολογίας 
του Παν/μίου του Κεντ 
Στέιτ του Οχάιο, που 
δημοσιεύτηκε στο περ. 
Science και παρου-
σιάστηκε και από τη 

βρετανική Telegraph. Τα τεστ βελτιώνουν την 
ικανότητα της μνήμης και της μάθησης, επειδή 
εξασκούν τον εγκέφαλο στο να βρίσκει αποτε-
λεσματικούς τρόπους για να αποθηκεύει και 
στη συνέχεια να ανακαλεί πληροφορίες. Κάτι 
τέτοιο, κατά τους ερευνητές δεν συμβαίνει, 
όταν κάποιος απλώς διαβάζει, χωρίς να περνά-
ει από δοκιμασία ελέγχου τα όσα διάβασε. Και 
οι Αμερικανοί καταλήγουν: Έπρεπε να υπάρ-
χουν περισσότερα τεστ μέσα στην τάξη. Ακόμα 
και μόνοι τους οι μαθητές θα έπρεπε να βάζουν 
τεστ στον εαυτό τους, για να προετοιμάζονται 
καλύτερα! Συνεπώς, θα πρέπει να βλέπουμε τα 
τεστ με καλύτερο μάτι, αφού σίγουρα αυξά-
νουν το δείκτη ευφυίας μας.

ΩΣ τΟ «ΚΑΛΥτΕρΟ ΜΟΥΣΕΙΟ τΟΥ ΚΟΣ-
ΜΟΥ» αναγνωρίστηκε το νέο Μουσείο της 
Ακρόπολης σε Διαγωνισμό που πραγματοποίη-
σε η Ένωση Δημοσιογράφων Τουριστικών Συ-
ντακτών της Μ. Βρετανίας. Η ανακοίνωση της 
συγκεκριμένης βράβευσης είχε ευνοϊκή απο-
δοχή και αναμεταδόθηκε από πολλούς τηλεο-
πτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς στη Μ. 

Βρετανία. Μάλιστα, 
συνοδεύτηκε και 
από επισημάνσεις 
πως πρέπει τώρα η 
βρετανική κυβέρνη-
ση να δει από νέα 

οπτική το ελληνικό αί-
τημα για την επιστροφή των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα στον τόπο τους (εφ. «Εστία», 9-11-
2010). Τώρα περιμένουμε να δούμε αν οι Βρε-
τανοί αρμόδιοι, μετά τα ωραία τιμητικά λόγια, 
προχωρήσουν και σε απαραίτητες ενέργειες, 
ώστε να αποδοθούν τα κλοπιμαία στους δικαι-

ούχους και να λήξει η δυσάρεστη περιπέτεια 
των αρχαίων ελληνικών θησαυρών μας! 

ΜΙΑ ΚΙΝηΜΑτΟΓρΑΦΙΚη τΑΙΝΙΑ που παίζε-
ται εδώ κι ενάμιση περίπου μήνα παρουσιάζει 
πολλές αρνητικές πλευρές του χαρακτήρα του 
ιδρυτή του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ. 
Μια απ΄ αυτές έχει να κάνει με την ιδέα που 
του χάρισε τόση δημοσιότητα και πλούτο: την 
εφεύρεση δηλ. και κατασκευή του γνωστού πια 
ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριμέ-
να, συμφοιτητές του στο Harvard τον κατηγό-
ρησαν ότι την ιδέα την έκλεψε απ΄ αυτούς, όταν 
πριν από εννιά περίπου χρόνια του ζήτησαν βο-
ήθεια για ένα σχετικό εγχείρημα που είχαν συλ-
λάβει να πραγματοποιήσουν. Από τότε που ο 
Ζούκερμπεργκ έστησε τη δική του ιστοσελίδα 
και εταιρία με το όνομα Facebook, οι συνερ-
γάτες του κίνησαν νομική διαδικασία εναντίον 
του και ύστερα από τρία χρόνια κατέληξαν 
σε εξωδικαστικό συμβιβασμό, ο οποίος κόστι-
σε στον Ζούκερμπεργκ δεκάδες εκατομμύρια 
δολάρια. Οι χρήστες της ιστοσελίδας διοργα-
νώνουν κατά καιρούς ψηφιακές διαμαρτυρίες 
και ομαδικές εξόδους από το Facebook. Είναι 
αγανακτισμένοι για το ότι οι όροι ασφαλείας 
αλλάζουν συνέχεια, ενώ μετά από κάθε αλλα-
γή τα προσωπικά δεδομένα αφήνονται ακόμη 
πιο απροστάτευτα 
(εφ. «Το Βήμα», 19-
9-2010) 

ΕΝΑΣ ΕΦηΒΟΣ 
17 ΧρΟΝΩΝ ΑΥ-
τΟΚτΟΝηΣΕ πρό-
σφατα, λίγες μέρες 
μετά την εγγραφή 
του σε ομάδα Facebook με τίτλο «Τι θα έλεγες 
αν θέσουμε τέρμα στη ζωή μας;» Πρόκειται για 
ένα νέο δράμα, που έρχεται να προστεθεί στα 
υπόλοιπα που έχει προκαλέσει το Facebook 
και που τονίζει κι αυτό με τραγικό τρόπο πόσο 
επιφυλακτικοί και διστακτικοί πρέπει να είμα-
στε με τη χρήση του Facebook. 

Ο ΝΕΟτΕρΟΣ ΟρΕΙΒΑτηΣ τΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
αναδείχτηκε ο 9χρονος Τσετάν Σέρπα από το 
Νεπάλ. Ανέβηκε σε ύψος πάνω από 5.000 μ., 
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στην κορυφή Ραμντούνγκ 
της οροσειράς των Ιμαλα-
ϊων. Τώρα προπονείται για 
να καταρρίψει τον Απρίλιο 
και δεύτερο ρεκόρ: να γίνει 
ο νεότερος άνθρωπος στον 
κόσμο που θα σκαρφαλώσει 
στην ψηλότερη βουνοκορφή 

του κόσμου, το Έβερεστ (εφ. 
«Εστία», 12-11- 2010). Είναι βέβαια θετικό το 
να διακρίνονται οι νέοι σε ευγενικές δραστηρι-
ότητες. Ιδιαίτερα όμως σημαντικά είναι τα επι-
τεύγματά τους, όταν σημειώνουν πνευματικές 
κατακτήσεις!

τΟ ΚΙΝητΟ τηΛΕΦΩΝΟ, Ο η/Υ, η τ.V. εκ-
πέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Αν 

τώρα σ΄ αυτήν 
προσθέσουμε και 
την ακτινοβολία 
που προέρχεται 
από εξωτερικές 
πηγές, όπως οι 
γραμμές μεταφο-

ράς και διανομής της ΔΕΗ και οι κεραίες κινη-
τής τηλεφωνίας, που βρίσκονται πια σχεδόν σε 
κάθε γειτονιά, μπορούμε να καταλάβουμε την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που δεχόμαστε 
κάθε στιγμή! Όλη αυτή η ακτινοβολία έχει συ-
νέπειες σοβαρές: Έχει συνδεθεί με την παιδική 
λευχαιμία, που είναι η πιο συχνή μορφή καρ-
κίνου των ανηλίκων. Έχει αποδειχτεί ότι είναι 
παράγοντας εμφάνισης αυτισμού. Υπονομεύει 
τη μνήμη και τη μάθηση. Διευκολύνει την εμ-
φάνιση υπερκινητικότητας και επιληψίας στις 
μικρές ηλικίες. Οι επιπτώσεις αυτές της ηλε-
κτρομαγνητικής ρύπανσης είναι βαρύτερες στα 
παιδιά. Ιδίως μάλιστα, αν το δωμάτιό τους έχει 
τέτοιο ηλ. εξοπλισμό, που να μοιάζει με κατά-
στημα ηλ. ειδών! Η φωτογραφία που βλέπετε 
δείχνει τη σημαντική διαφορά στην απορρόφη-
ση της ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων 
από τον εγκέφαλο ενός ενήλικα και τον εγκέφα-
λο ενός παιδιού 5 ετών (εφ. «Bionews», Νοέμ. 
2010). Είναι σίγουρο ότι στο άμεσο μέλλον οι 
κηδεμόνες θα μετανιώσουν για τις επιπόλαιες 
επιλογές που κάνουν για τα παιδιά τους…

ΛηΨη ΠρΟΛηΠτΙΚΩΝ ΜΕτρΩΝ ΓΙΑ τηΝ 
ΠρΟΣτΑΣΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ τηΝ ηΛΕΚτρΟΜΑ-
ΓΝητΙΚη ΑΚτΙΝΟΒΟΛΙΑ προτείνουν πλέον 
οι ειδικοί: 
- Να χρησιμοποιούμε το κινητό τηλέφωνο μόνο 
όταν υπάρχει ανάγκη. Αποφεύγουμε και το 

ασύρματο τηλέφωνο και 
προτιμάμε το σταθερό 
τηλέφωνο. Σημειώστε 
ότι ανακοινώσεις για την 
αποφυγή της χρήσης κι-
νητών τηλεφώνων από 
τα παιδιά έχουν εκδώσει 
η Διεθνής Επιτροπή για την Ηλεκτρομαγνητική 
Ασφάλεια, Το Υπουργείο Εκπαίδευσης της Μ. 
Βρετανίας, το Ινστιτούτο Καρκίνου του Παν/
μίου του Πίτσμπουργκ, η Γερμανική Ακαδημία 
παιδιατρικής, η Ρωσική Επιτροπή για την Προ-
στασία από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία, η επι-
τροπή Expert Group on Mobile Phones κ.ά.
- Αποφεύγουμε την πολύωρη χρήση ηλεκτρι-
κών και ηλεκτρονικών συσκευών.
- Αποφεύγουμε τη χρήση ασύρματων συσκευ-
ών (ασύρματου ποντικιού, πληκτρολογίου και 
τηλεχειριστηρίων).
- Απομακρύνουμε το ασύρματο μόντεμ από το 
υπνοδωμάτιό μας και χρησιμοποιούμε καλώδιο 
για τη σύνδεσή μας στο Ίντερνετ. 
Αλλά για το σοβαρό αυτό θέμα θα επανέλθου-
με πιο αναλυτικά στο πρωτοχρονιάτικο τεύχος 
του «Πυρσού». 

τΑ ΞΕθΩρΙΑΣΜΕΝΑ τΖΙΝ ΕΙΝΑΙ θΑΝΑτη-
ΦΟρΑ για τους εργαζόμενους των εργοστασί-
ων που τα κατασκευάζουν. Το εύκολο ξεθώρια-
σμα επιτυγχάνεται με αμμοβολή, η οποία όμως 
προκαλεί στους εργάτες που την πραγματοποι-
ούν πυριτίαση, μια νόσο των πνευμόνων που 
επιφέρει βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια και 
οδηγεί στο θάνατο! Ο μέσος όρος επιβίωσης 
των θυμάτων της πυριτίασης είναι έξι χρόνια. 
Η νόσος έχει εξελιχθεί την τελευταία δεκαετία 
σε επιδημία στην Τουρκία, γεγονός που υπο-
χρέωσε ομάδα επιστημόνων 
του Νοσοκομείου Γεντίκουλέ 
της Κων/πολης να πραγματο-
ποιήσουν σχετική έρευνα. Τα 
αποτελέσματα οδήγησαν την 
ερευνητική ομάδα να επιστή-
σει την προσοχή της διεθνούς 
κοινότητας και να υποδείξει 
ότι η απαγόρευση του ξεθωριάσματος των τζιν 
είναι ο μόνος τρόπος για την αποφυγή αυτού 
του κινδύνου (εφ. «Bionews», 1-10-2010). Με-
γάλη αμαρτία να πληρώνουν συνάνθρωποί μας 
τόσο ακριβά τη ματαιοδοξία μας, που τρέφει 
τις επιταγές της μόδας…

O δικός σας ρεπόρτερ
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Λυράρη, παίξε ένα σκοπό για το τραπέζι,
Χριστούγεννα, γιορτάζει η φαμελιά!
Την άνοιξη η Αγάπη έχει φέρει,
τριαντάφυλλο στης νύχτας την καρδιά.

Φλόγες χαράς στους πάγους του χειμώνα,
αστέρια στου σπιτιού κάθε γωνιά.
Λυράρη, μας ομόρφυναν τα χρόνια,
καρποί και άνθη σμίγουν στα κλωνιά. 

Το σπίτι ένα λιμάνι κι είναι σκόλη·
βαρκούλες και τρικάταρτα σκαριά
γιορτάζουν στου Χριστού το αραξοβόλι,
γύρω απ΄ της φάτνης τη χρυσή θωριά. 

Εύχεται δακρυσμένος ο πατέρας,
«η Γέννησίς Σου» ψάλλουν τα παιδιά.
Λάμπουν τριγύρω κόρες, γιοι, εγγόνια,
κι η μάνα κουρασμένη αχνογελά.

Σεμνά ο παππούς τα νιάτα καμαρώνει
και τη ζωή στα μάτια του χωρά·
προφήτης δακρυσμένος μάς υψώνει
στη θεία Αγάπη που όλα κυβερνά.

Λυράρη, παίξε ένα σκοπό για το τραπέζι,
Χριστούγεννα, η ζωή ξαναρχινά!
Στα μέτωπα σταμάτησε τ΄ Αστέρι,
δόξα και ειρήνη λάμπει στην καρδιά. 

Χ.ρ. 
(Από το π. «Η 

Δράσις μας», 1989)
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Λύσεις προηγούμενου τεύχους

Λύσεις παρόντος τεύχους

Ανέκδοτο
• Η μητέρα: Μου φαίνεται ότι ο κύριος του πάνω πατώματος δεν θέλει ν' ακούει το Γιαννά-κη μας να παίζει το ταμπούρλο του.Ο πατέρας: Σου το είπε;
Η μητέρα: Όχι, αλλά έδωσε στο  Γιαννάκη ένα σουγιά και του είπε να ψάξει να βρει τι έχει μέσα το ταμπούρλο.

• - Αναρωτιέμαι πώς μπορείς και κάνεις τόσες κουταμάρες τη μέρα, ρωτάει ένας.     Και ο άλλος: Απλούστατα, σηκώνομαι πρωί.  

1. Κάτοικος. 2. Τσάντα 3. Ζωή
4. Ζιζάνια 5. Άμυλο 6. Λεζάντα 
7. Αστέρια 8. Σύννεφα 9. Ρο

Είστε καλοί στο στόχο; Μόνο μία από τις 
οχτώ γραμμές, αν επιμηκυνθεί, θα φτάσει 
στο κέντρο του στόχου. Βρείτε ποια είναι, 
χωρίς να χρησιμοποιήσετε μολύβι ή χάρακα. 

Στόχος

Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεξο

Σπαζοκεφαλιές
1. Ποιος τα ακούει όλα, αλλά δεν μπορεί να πει 

τίποτα;
2. Τι είναι δικό μας, αλλά το χρησιμοποιούν όλοι; 

3. Πώς λέγεται αυτός που έχει δύο μάτια; 

4. Ποιος παίρνει μισθό χωρίς να εργάζεται καμιά 

μέρα; 

1. Τι φωνάζουμε όταν φτάνουν τα Χριστούγεν-

να; (επιφώνημα)

2. Σύντομα ο Άγιος

3. Φυτό χριστουγεννιάτικο

4. Γιορτή του Δωδεκαημέρου

5. Τον περιμένουμε καινούριο.

6. Τα λένε τα παιδιά.

7. Μας φέρνει τα δώρα.

8. Απαραίτητο για τα κάλαντα

9. Ένα από τα δώρα των Μάγων

10. Και αυτοί προσκύνησαν τον Χριστό.

11. Τη γέννησή Του γιορτάζουμε!

Σταυρόλεξο

Ανάπτυγμα   Με το Α. 

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι
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Χριστουγεννιάτικο Σταυρόλεξο
1. Α 2. Αη 3. Γκι 4. Φώτα
 5. Χρόνο 6. Κάλαντα 
7. Νονός 8. Τρίγωνο 9. Λιβάνι 10.
 Μάγοι 11. Χριστού 

Στόχος 
Η γραμμή 3. 

Σπαζοκεφαλιές
1.Το αυτί 2. Το όνομά μας
3. Διπλωμάτης 4. Ο νυχτοφύλακας

(Γ. Λάτσης – Αλ. Πιλίλης)
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