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Περιβαλλονηική ομάδα ηοσ ζτολείοσ
Γηα δεύηεξε ζπλερή ρξνληά έρνπκε ζθνπό λα
πξνρσξήζνπκε ζε δξάζεηο κε ηελ πεξηβαιινληηθή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο. Πηζηεύνπκε όηη ε
ζεζκνπνίεζε, απηώλ ησλ
δξάζεσλ, είλαη πνιύ
ζεκαληηθή γηα ην Κξπνλέξη, θαζώο καζαίλεη ηα
παηδηά λα αλαθαιύςνπλ

θαη λα ζεβαζηνύλ ηελ πνιιά ζθνππίδηα θαη κπάδα.
ππέξνρε θύζε γύξσ Παξόηη ππάξρεη απαγνξεπηηθή
από ην ρσξηό.
πηλαθίδα πνιινί ηελ αγλννύλ.
Γπζηπρώο ην Κξπνλέξη ην ππέξνρν πεξηβαιινληηθό
θαηαηάζζεηαη κε δηα- κνλνπάηη θαη ζηνλ κηθξό καο
θνξά ζηα πην βξώκηθα θαηαξξάρηε ηα ζθνππίδηα
ρσξηά ζηελ Κνξηλζία. θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο
Μπαίλνληαο ζην ρσξηό δείρλνληαο όηη πνιινί αγλννύλ
καο θαισζνξίδεη ε ηελ ύπαξμε θάδσλ ζε πνιιά
πξώηε ρσκαηεξή κε ζεκεία ζην ρσξηό. Απηά θαη
πνιιά άιια καο θάλνπλ λα
αγαλαθηνύκε. Καινύκε ινηπόλ
ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε θαη
ηνπο θάηνηθνπο ηνπ ρσξηνύ λα
δξάζνπλ ν θαζέλαο κε ηνλ
δηθό ηνπ ηξόπν γηα έλα θαζαξό
Κξπνλέξη. Γηαηί ηα παηδηά ην
αμίδνπλ. Η θύζε δελ καο αλήθεη ηελ δαλεηδόκαζηε από ηνπο
απνγόλνπο καο.
Αιέμαλδξνο νπβαηδήο

Αθιέρφμα ζηο πολσηετνείο
ηελ Διιάδα ήηαλ κηα νκάδα
αλζξώπσλ πνπ λόκηδαλ όηη
είραλ πνιιή δύλακε. Μεηά
από θαηξό νη Έιιελεο ηνπο
νλόκαζαλ ηπξάλλνπο ,γηαηί
ηαιαηπσξνύζαλ ηνπο αλζξώπνπο. Οη άλζξσπνη πνπ εθάξκνζαλ ηελ δηθηαηνξία ζηελ
Διιάδα ήζειαλ λα είλαη κόλν
απηνί ζηελ εμνπζία, ρσξίο ηε
γλώκε ηνπ ιανύ, γη’ απηό δελ
έθαλαλ εθινγέο. Παξαβίαδαλ
ηνπο γξαπηνύο θαη εζηθνύο
λόκνπο ,αδηθνύζαλ θαη εθκεηαιιεύνληαλ ηνλ θόζκν. ηγά
-σιγά όμως άρχισαν οι
άλζξσπνη λα αλεζπρνύλ γηα
ην κέιινλ ην δηθό ηνπο θαη

ησλ παηδηώλ ηνπο. Έβιεπαλ ηελ
αδηθία ,έβιεπαλ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη αγαλαθηνύζαλ. Έηζη
θηάζακε ζηελ ήκεξα ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ 1973. ηνπο αγώλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα ην
Πνιπηερλείν έπαηξλε κέξνο
πάληα κε ηνπο δηθνύο ηνπ ηξόπνπο. ηηο εθινγέο πνπ έθαλαλ
νη θνηηεηέο, νη δηθηάηνξεο
έβαδαλ δηθνύο ηνπο αλζξώπνπο
λα θπιάλε ηηο θάιπεο θαη ηε
λύρηα άιιαδαλ ηα εθινγηθά
απνηειέζκαηα . Οη θνηηεηέο
θιeiλνληαη ζην Πνιπηερλείν θαη
αξρίδνπλ ηνλ αγώλα. Καηαζθεπάδνπλ Ραδηνθσληθό ζηαζκό κέζα ζην θηίξην ηνπ Πνιπ-
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ηερλείνπ ζηνπο 1050 ρηιηνθύθινπο θαη κεηαδίδνπλ ηνλ ελζνπζηαζκό ηνπο ζε νιόθιεξε ηελ
Διιάδα. Ο θόζκνο πνπ ηνπο αθνύεη ζπγθηλείηαη θαη μεζεθώλεηαη. Σα ηξαγνύδηα , νη θσλέο ησλ
θνηηεηώλ θηάλνπλ ζη’ απηηά ησλ
Αζελαίσλ ζαλ βάιζακν θαη κήλπκα ειπίδαο. Υηιηάδεο ήηαλ εθείλνη πνπ ηνπο ζπκπαξαζηέθνληαλ. Βνεζνύζαλ ηνπο θνηηεηέο
κεηαθέξνληαο ηξόθηκα , θνπβέξηεο θαη θάξκαθα κέζα ζε θαιάζηα ,πνπ ηνπο έδηλαλ από ηα θάγθεια ,γηα λα έρνπλ εθόδηα όζεο
κέξεο ζα έκελαλ θιεηζκέλα ηα
παηδηά ζην άζπιν ηνπ πνιπηερλείνπ. > ζει. 2

Λίγεο ώξεο πξηλ θιεηζηνύλ
νη θνηηεηέο ζην Πνιπηερλείν , βγαίλνπλ ζηνπο
δξόκνπο θαη θσλάδνπλ
ζπλζήκαηα ελαληίνλ ηεο
δηθηαηνξίαο. Γξάθνπλ κε
καξθαδόξνπο θαη ζπξέη
ζηνπο ηνίρνπο , ζηνπο δξόκνπο, ζηα ηξόιετ, ζηα θνξηεγά, ζηα ηαμί : ΟΥΗ ΣΖ
ΓΗΚΣΑΣΟΡΗΑ, ΟΥΗ ΣΖ
ΣΔΡΖΖ ΣΖ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΑ. ΑΓΔΡΦΗΑ
ΜΑ, ΔΝΧΘΔΊΣΔ ΜΑΕΗ
ΜΑ. ΦΧΜΗ, ΠΑΗΓΔΗΑ,
ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ.
Σα κεγάθσλα ζην κεηαμύ
θώλαδαλ όηη ν αγώλαο έρεη
κεηαθεξζεί παληνύ: ηα
εξγνζηάζηα ,ζηε ΓΔΖ, ζηνλ
ΟΣΔ, ζηα ζέαηξα ,ζηα
θιεηζηά ζπίηηα ,ζηα καγαδηά θ.α. Οη θνηηεηέο ηξαγνπδνύζαλ άθνβα θαη γεκάηνη ελζνπζηαζκό κέζα
θαη έμσ από ην Πνιπηερλείν. Σν γλσζηό ηξαγνύδη
ηνπ πνηεηή καο Οδπζζέα
Διύηε αθνύγεηαη παληνύ.
Καζώο πξνρσξά ε δεύηεξε
Πνιπηερλείν. «Γε ζα καο
ρηππήζεηε , αδέξθηα καο.
Όρη δε ζα κπνξέζεηε λα ην
θάλεηε. Δζείο είζηε εκείο
θαη εκείο είκαζηε εζείο.
Πώο είλαη δπλαηόλ λα
ζθνηώζεηε ηα αδέξθηα
ζαο;» Απηή ε θσλή ηνπο
αθνπγόηαλ παληνύ, ζηα
πεξίπηεξα , ζηα ηαμί, ζηα
ζπίηηα, ζηα κηθξνκάγαδα
ηεο Αζήλαο. Η ώξα είλαη
2.58 π.κ. Σν ηάλθ πνπ
πξννξίδεηαη γηα ηελ ηζνπέδσζε ηεο πηθξήο Αιήζεηαο μεθηλά, πξνρσξεί θαη
γθξεκίδεη ηα θάγθεια καδί
κε ηελ πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ρσξίο λα ππνινγίδεη ηνπο θνηηεηέο πνπ θξέκνληαη πάλσ ζ’ απηά.

κέξα 5000 άηνκα πιεζηάδνπλ
ην Πνιπηερλείν από ηελ Παηεζίσλ. Οη άλζξσπνη ζαλ ηα
κειίζζηα όηαλ πεηξάμεηο ηελ
θπςέιε ηνπο, μερύλνληαη
ζηνπο δξόκνπο. Ζ αζηπλνκία
παίξλεη δηαηαγέο λα επηηεζεί
ζ’ απηή ηελ θνζκνπιεκκύξα.
Οη αζηπλνκηθνί δελ είλαη αξθεηνί θαη δεηάλε εληζρύζεηο.
Καη αξγά ηελ, ίδηα κέξα, θάλνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο ηα
ηεζσξαθηζκέλα ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο.
Παξαζθεπή βξάδπ,16 Ννεκβξίνπ, ε εηθόλα ηεο Αζήλαο
είλαη απηή : Ζ πόιε είλαη
βπζηζκέλε ζην ζθνηάδη θαη
κόλν νη θσηηέο αλάβνπλ
ζηνπο δξόκνπο. Οη δηθηάηνξεο
πξνζπαζνύλ λα δείμνπλ ςπρξαηκία . Από ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο , ηειενξάζεηο θαη ξαδηόθσλα, ελεκεξώλνπλ ηνλ θόζκν όπσο απηνί ζέινπλ : « Αλαξρηθά ζηνηρεία, ηαξαμίεο ηεο θνηλήο
εζπρίαο πξνθαινύλ επεηζόδηα
άλεπ ιόγσλ. Θα επέκβνπκε
γηα ην θαιό όισλ καο».

Έηζη δίλνπλ δηαηαγέο, ην
άββαην 17 Ννεκβξίνπ, ζηα
ηεζσξαθηζκέλα λα θαηαπλίμνπλ ηελ εμέγεξζε. Ακέζσο
κεηά ηα κεζάλπρηα ηα Σαλθ
πξνρσξνύλ ζηε Λεσθόξν
Αιεμάλδξαο θαη ηε Βαζηιίζζεο νθίαο θαη ζηακαηνύλ
κπξνζηά από ην Πνιπηερλείν. Οη αξρεγνί ηεο δηθηαηνξίαο θξύβνληαη ζαλ ηα πνληίθηα ζηηο ηξύπεο ηνπο θαη παξαθνινπζνύλ ηα γεγνλόηα. Σν
λα ζπιιάβνπλ δπν- ηξία
άηνκα ήηαλ εύθνιν θαη ην
ζπλήζηδαλ , δελ κπνξνύζαλ
όκσο λα ζπιιάβνπλ ρηιηάδεο
άηνκα!!!
ην κεηαμύ νη θνηηεηέο ζεθώλνπλ όια ηα παλό. Σα
κεγάθσλά ηνπο θαη ν πνκπόο
θξαπγάδνπλ: « Αδέξθηα καο
ζηξαηηώηεο, αδέξθηα καο
ζηξαηηώηεο, ην μέξνπκε δελ
ζα καο ρηππήζεηε, Όρη, αδέξθηα καο θαληάξνη, δελ ζα ην
θάλεηε απηό , θάησ από ηηο
ζηνιέο ζαο έρεηε θαξδηά!!!»
Πξέπεη λα ζπλεδξηάζεη ε
ζπληνληζηηθή επηηξνπή ηνπ

Πνιπηερλείνπ, γηα λα απνθαζίζεη ηη ζα θάλνπλ. Σελ ίδηα
ζηηγκή θηάλνπλ ν Δηζαγγειέαο
θαη ν Γηεπζπληήο ηεο Αζηπλνκίαο θαη δεηνύλ από ηνπο θνηηεηέο λα εγθαηαιείςνπλ ην
Πνιπηερλείν. Οη θνηηεηέο
όκσο γλσξίδνπλ όηη αλ ην
δερηνύλ απηό, ν αγώλαο ηνπο
ζα πάεη ρακέλνο. Οη δηαπξαγκαηεύζεηο κέλνπλ ρσξίο απνηέιεζκα θαη ηα ηαλθ είλαη ζε
απόζηαζε αλαπλνήο από ηνπο
θνηηεηέο.
Μάηηα νξζάλνηρηα, ρέξηα γαληδσκέλα ζηα θάγθεια, ζηόκαηα λα ηξαγνπδνύλ ηξαγνύδηα
γηα ηελ Λεπηεξηά, καλάδεο λα
θιαίλε γηα ηα παηδηά ηνπο.
Όινο ν θόζκνο κε αλνηρηά ηα
ξαδηόθσλα θαη κε θνκκέλε
ηελ αλάζα παξαθνινπζεί ηα
γεγνλόηα. Έλα κέηξν ρσξίδεη
ηε δσή από ην ζάλαην εθείλε
ηελ ώξα . Θα κείλνπλ αθίλεηα
ηα ηαλθ; Θα πξνρσξήζνπλ;
«Εήησ ην ειεύζεξν θξόλεκα
ησλ θαληάξσλ καο!! » θαη
πάιη αθνύγεηαη από ηε θσλή
ηνπ εθθσλεηή , κέζα από ην

Με ην γθξέκηζκα ηεο πύιεο ,
ε αζηπλνκία, πνπ πεξηκέλεη
απ’ έμσ κπαίλεη ζηνλ πεξίβνιν ηνπ πνιπηερλείνπ , ππξνβνιώληαο θαη ρηππώληαο ηνπο
έληξνκνπο θνηηεηέο.
Αθνινύζεζαλ ζπιιήςεηο ,
βαζαληζηήξηα αιιά θαη …ην
πην θαίξην πξαγκαηηθά ρηύπεκα ελαληίνλ ηελ μελνθίλεηεο
ρνύληαο. Ζ αξρή ηνπ Σέινπο
ηεο είρε μεθηλήζεη θαη ε ζπζία
ησλ θνηηεηώλ ηελ επηζθξάγηζε!!

(Αξγύξεο ηαζαθόπνπινο ,
Πέηξνο Κιεκεληηώηεο , Σ΄
Γεκνηηθνύ, 17 Ννεκβξίνπ
2005)

Η ελεσθερία κατακτάται με αγώμες και θσσίες
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Σελίδα 2

Οι …...υύλλοι ζηο Κρσονέρι
Ο ςύιινο είλαη έλα δσύθην επηβιαβέο.
Οη ςύιινη έρνπλ πιαηύ θεθάιη, δεύγνο
ζύλζεησλ καηηώλ θαη ηξία απιά κάηηα.
Οη θεξαίεο ηνπο είλαη απιέο θαη κηθξέο.
Οη ςύιινη δνπλ παξαζηηηθά ζε βάξνο
δηάθνξσλ ζειαζηηθώλ, πηελώλ θαη ηνπ
αλζξώπνπ απνξξνθώληαο ην αίκα ηνπο.
Ο ςύιινο πνπ δεη παξαζηηηθά επί ηνπ
αλζξώπνπ είλαη ν ςύιινο ν εξεζηζηηθόο. Καηά θαλόλα απνκπδά αίκα πεξηζζόηεξν από απηό πνπ ρξεηάδεηαη (θαη
πνιύ ιαηκαξγία). Καηνηθεί ζε θαηεζηξακκέλα μύιηλα δάπεδα (παξθέ)
όπνπ θαη γελλά ηα απγά ηνπ.

ιν ην δσύθην ππάξρεη θαη έλαο άιινο
<<ςύιινο>>!!!!
Απηόο ν <<ςύιινο>> δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κία ηαηλία ηνπ Γεκήηξε πύξνπ. Μηιάεη γηα έλα παηδάθη
ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ πνπ έγξαθε
κία εθεκεξίδα πνπ ηελ έιεγαλ
<<ςύιινο>>. Απηή ηελ ηαηλία αμίδεη
λα ηελ δείηε.
Νίθνο Γεσξγόπνπινο Δ` Σάμε

Λνηπόλ απηά ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα
απηό ην δσύθην ππάξρεη ζην Κξπνλέξη
ζε έμαξζε ( ήξζε γηα θαζαξό αέξα). Ο
δηεπζπληήο ηνπ δεκνηηθνύ ζρνιείνπ
καο έρεη επηζεκάλεη ηα θξνύζκαηα ησλ
ςύιισλ θαη ησλ ηζηκπεκάησλ ηνπο θαη
καο έρεη δώζεη νδεγίεο απνθπγήο κε
απσζεηηθή αινηθή θαη απνιπκάλζεηο
ζε ρώξνπο κε δώα. Δθηόο απ` ηνλ ςύι-

Μαθήμαηα Ηλεκηρολογικών Υπολογιζηών
ην ρσξηό καο , κε πξσηνβνπιία ηνπ Γηεπζπληή ηνπ ρνιείνπ καο, θ.
Παπαγεσξγάθε Παλαγηώηε, γίλνληαη καζήκαηα πιεξνθνξηθήο ζηνπο γνλείο.
Σν πξόγξακκα απηό νλνκάδεηαη ΗΡΩΝ θαη ηα καζήκαηα γίλνληαη ηηο απνγεπκαηηλέο ώξεο ζην εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο ηνπ γπκλαζίνπ. Μέρξη ηώξα έρνπλ
δειώζεη ζπκκεηνρή πεξίπνπ 35 γνλείο θαη ήδε ιεηηνπξγεί ην πξώην ηκήκα κε
12 γνλείο θαη ελήιηθεο θάζε Σξίηε θαη Πέκπηε.
Δίλαη κηα αμηόινγε πξσηνβνπιία πνπ αλέιαβε ην ζρνιείν καο γηαηί ε πιεξνθνξηθή είλαη ην κέιινλ. Δίλαη ρξήζηκν νη γνλείο λα μέξνπλ λα ρεηξίδνληαη Κνκπηνύηεξ γηα ηνλ εαπηό ηνπο αιιά θαη γηα ηα παηδηά ηνπο.

Οικολογικά προβλήμαηα
Ο άλζξσπνο έρεη ην δηθαίσκα
αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα δεη ζε έλα
όκνξθν θπζηθό πεξηβάιινλ. Σν δηθαίσκα
όκσο απηό ζηελ ζεκεξηλή επνρή έρεη θαηαξγεζεί. Καζεκεξηλά ν άλζξσπνο θαηαζηξέθεη ην πεξηβάιινλ κε άγξην ηξόπν.
Γάζνο, θαζαξέο αθηέο, θαζαξόο αέξαο δελ
ππάξρνπλ πηα, γηαηί ν άλζξσπνο κε ηηο επηπόιαηεο πξάμεηο ηνπ ηα έρεη θαηαζηξέςεη.
Μα απηό πρέπει λα ζηακαηήζεη.
Σν δάζνο καο δίλεη νμπγόλν, πξνζθέξεη
ηελ μπιεία ηνπ θαη ζπληειεί ζηελ εμέιημε
ηεο αλζξώπηλεο θνηλσλίαο. Με ηελ ζπγθξάηεζε θαη απνζήθεπζε ησλ λεξώλ ηεο
βξνρήο πξνθπιάζζεη ηηο πεδηάδεο (ηα ρσξάθηα θαη ζπίηηα καο δει.) από ηηο πιεκκύξεο θαη καο δίλεη πόζηκν λεξό. Δίλαη πλεύκνλαο πγείαο, μεθνύξαζεο θαη εξεκίαο.
Κάπνηε ν αησβξηαλδόο είρε πεη: <<Σα
δάζε ήηαλ νη πξώηνη λανί ηεο ζεόηεηαο θαη
νη άλζξσπνη πήξαλ από απηά ηελ πξώηε
ηδέα ηεο αξρηηεθηνληθήο>>.
Σα εξγνζηάζηα πνπ ππάξρνπλ ζήκεξα εθηόο από πιενλεθηήκαηα παξνπζηάδνπλ θαη
κεηνλεθηήκαηα. Μνιύλνπλ ηηο αθηέο κε ηα
απόβιεηα θαη κε ηα αέξηα ηνλ νπξαλό. Απηό όκσο πξέπεη λα ζηακαηήζεη. Διάρηζηα
εξγνζηάζηα πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη ην
θξάηνο πξέπεη λα βξεη άιιε δνπιεηά ζηνπο
άλεξγνπο εξγάηεο ησλ θιεηζηώλ εξγνζηαζίσλ.
Οη πόιεκνη είλαη θη απηνί έλαο ιόγνο θαηαζηξνθήο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Αο
ζπκεζνύκε ηη είρε ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζηελ Υηξνζίκα θαη ην Ναγθαζάθη κε ηελ έθξεμε
ηεο αηνκηθήο βόκβαο. Πνιινί άλζξσπνη
είραλ ράζεη ηελ δσή ηνπο θαη άιινη είραλ
πξνζβιεζεί από αξξώζηηεο. Δπίζεο ηα
δειεηεξηώδεο αέξηα πξνθάιεζαλ κεγάιεο
θαηαζηξνθέο ζην νηθνζύζηεκα.
Γη’ απηό όινη καο πξέπεη λα πξνζηαηεύζνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε. Αλ νη κεγάινη (γνλείο, παππνύδεο θιπ.) δελ κπνξνύλ
ή δελ ζέινπλ αο ην πξνζηαηεύζνπκε εκείο
θαη αο γίλνπκε παξάδεηγκα γηα απηνύο.
Μέζα από απηό ην θείκελν ζα ήζεια λα
πείζσ ηνπο κεγάινπο λα κελ είλαη επηπόιαηνη πξνο ηελ θύζε καο. Δκείο ηα παηδηά
δελ ζα κπνξέζνπκε πνηέ λα έρνπκε δσή
γηαηί ζα ηελ έρεηε θαηαζηξέςεη λσξίηεξα
εζείο νη ίδηνη.
Υξηζηίλα Ραθηνπνύινπ.
Το κείμενο ασηό έτει γραθηεί αρκεηά τρόνια πριν και βριζκόηαν ζηο
αρτείο ηοσ ζτολείοσ. Είναι ηόζο επίκαιρο όζο ποηέ. ΑS

Τεύτος 1

Σελίδα 5

Χριστούγεννα σημαίνουν….
«Σκέυεις και ζσναιζθήμαηα ποσ δημιοσργεί ο ερτομός ηοσς»
Σα Υξηζηνύγελλα είλαη ε θαιύηεξε γηνξηή γηα όινπο θαη εηδηθά γηα ηα παηδηά πνπ ηελ πεξηκέλνπλ κα αγσλία. Έρνπλ
κείλεη ιίγεο κέξεο θαη όινη βηάδνληαη λα θάλνπλ ηα ςώληα ηνπο. Ζ αγνξά είλαη γεκάηε από αλζξώπνπο πνπ πάλε θη
έξρνληαη, θξαηώληαο ζαθνύιεο. Οη βηηξίλεο είλαη γεκάηεο ζηνιίδηα, πνιύρξσκα θσηάθηα, κπαιάθηα, δέληξα, Αη-Βαζίιεδεο.
ε κεξηθέο έρνπλ θηηάμεη θαη θάηλεο. Ο Γήκνο έρεη ζηνιίζεη ηνπο θεληξηθνύο δξόκνπο ηνπ ρσξηνύ κε πνιύρξσκα θσηάθηα
πνπ κεηαδίδνπλ κηα γηνξηηλή καγεία.
Δγώ όκσο πεξηκέλσ κε ιαρηάξα ηελ παξακνλή πνπ ζα πνύκε ηα θάιαληα! Έρσ έηνηκν ην ηξηγσλάθη κνπ. Με ηνπο θίινπο
κνπ ηα έρνπκε ζπδεηήζεη θαη είκαζηε έηνηκνη. θεθηήθακε πνύ πξέπεη λα πάκε. Γελ πξέπεη λα μεράζνπκε θαλέλα ζπγγελή ή
θίιν καο.
Πόζν ραίξνκαη ηώξα πνπ πιεζηάδνπλ ηα Υξηζηνύγελλα! Μ’αξέζνπλ όια γύξσ κνπ πνπ είλαη ραξνύκελα θαη ζηνιηζκέλα.
Όια πεξηκέλνπλ ηε κεγάιε γηνξηή: ηε γέλλεζε ηνπ ρξηζηνύ καο όπνπ ε γιπθηά κεισδία ησλ αγγέισλ ζα ζηείιεη ην ραηξεηηζκό ζηε γε: «Δόξα έν ςτίστοιρ θεώ και επί γήρ ειπήνη».
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Σα Υξηζηνύγελλα είλαη ε κεγαιύηεξε γηνξηή ηεο Υξηζηηαλνζύλεο γηαηί γηνξηάδνπκε ηε γέλλεζε ηνπ Θεαλζξώπνπ ε ιίγεο
κέξεο ηα ζρνιεία θιείλνπλ θη εκείο ηα παηδηά ζα βνεζήζνπκε ζηηο εηνηκαζίεο γηα ζηόιηζκα, ,κεινκαθάξνλα , θνπξακπηέδεο,
δίπιεο θαη κπαθιαβάδεο. Ζ πην σξαία ζηηγκή είλαη ε ώξα ηνπ ζηνιίζκαηνο ηνπ δέληξνπ.
Σελ παξακνλή ζα πάκε από ζπίηη ζε ζπίηη γηα ηα θάιαληα. Οη δξόκνη ζα γεκίζνπλ από παηδηά θαη νη γιπθέο θσλνύιεο ζα
αληερνύλ ζαλ αγγειηθέο κεισδίεο. Σν βξάδπ ηεο παξακνλήο ζα γεκίζνπκε ηε γαινπνύια γηα ην ρξηζηνπγελληάηηθν ηξαπέδη
πνπ ζα είλαη γεκάην κε όιεο ηηο ιηρνπδηέο.
Απηέο ηηο ραξνύκελεο κέξεο όκσο δελ πξέπεη λα ζθεθηόκαζηε κόλν ηνλ εαπηό καο. Τπάξρνπλ πνιιέο νηθνγέλεηεο πνπ απηέο ηηο κέξεο δελ έρνπλ νύηε θαγεηό, νύηε ζηνιηζκέλν δέληξν νύηε δώξα αιιά νύηε κηα δεζηή γσληά .Άιινη βξίζθνληαη ζηα
λνζνθνκεία ή ζε γεξνθνκεία θαη άιινη ζηνπο δξόκνπο. Δπίζεο ζε κεξηθά κέξε ηεο γεο γίλνληαη πόιεκνη θη ν θόζκνο ππνθέξεη. Γη απηό ηέηνηεο κέξεο πξέπεη λα ζθεθηόκαζηε θη απηνύο θαη κε θάζε ηξόπν λα πξνζθέξνπκε όηη κπνξνύκε. Αθόκα θη έλα
γιπθό ρακόγειν κπνξεί λα πξνζθέξεη επηπρία.
Απηέο ηηο κέξεο πξέπεη λα παξαθαινύκε ην ρξηζηό λα βνεζήζεη όινπο απηνύο πνπ ππνθέξνπλ θαη λα ραξίδεη πγεία θαη αγάπε
ζ’ όιν ηνλ θόζκν. Όινη νη άλζξσπνη λα είλαη αγαπεκέλνη απηή ηελ Άγηα Νύρηα. «Άγια Νύστα σε πποσμένοςν με σαπά οι
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Χπιστιανοί».

Σα Υξηζηνύγελλα είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο γηνξηέο ησλ Υξηζηηαλώλ. Όινη νη άλζξσπνη πεξηκέλνπλ κε αγσλία ηηο γηνξηέο απηέο θη εκείο ηα παηδηά πεξηζζόηεξν. Φέηνο ζηνιίζακε ηελ ηάμε καο πνιύ όκνξθα. ηα ζπίηηα καο έρνπκε επίζεο, αξρίζεη ηηο πξνεηνηκαζίεο. Δγώ κε ηελ αδεξθή κνπ ζηνιίζακε ην δέληξν, ε κεηέξα κνπ κε ηελ αδεξθή κνπ έθηηαμαλ γιπθά. Ζ
κακά έρεη αξρίζεη από κέξεο λα θαζαξίδεη ηα πάληα κέζα ζην ζπίηη. Έρεη ζηξώζεη γηνξηηλά ηξαπεδνκάληηια, έρεη ζηνιίζεη ην
ζπίηη κε όκνξθα ζηνιίδηα. Δκείο ηα παηδηά είκαζηε ραξνύκελα γηα ηελ Παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, γηαηί ιέκε ηα θάιαληα. Έρνπλ θιείζεη ηα ζρνιεία γηα δεθαπέληε κέξεο. Θα επραξηζηεζνύκε μεθνύξαζε θαη παηρλίδη. Φέηνο ηα Υξηζηνύγελλα ζα
ήζεια ν Υξηζηνύιεο λα θέξεη Τγεία θαη Αγάπε ζηελ νηθνγέλεηά κνπ. ε εκέλα Τγεία θαη θαινύο βαζκνύο. Αθόκα λα θέξεη
Δηξήλε θαη θαγεηό ζ’ όια ηα παηδηά ηνπ θόζκνπ. ηνπο κεγάινπο λα δώζεη θώηηζε λα ζηακαηήζνπλ νη πόιεκνη, γηα λα ππάξρεη παληνύ Δηξήλε. Σα Υξηζηνύγελλα είλαη από ηηο πην σξαίεο γηνξηέο ηνπ ρξόλνπ.
Οη Υξηζηνπγελληάηηθεο εηθόλεο είλαη ραξαγκέλεο βαζηά ζην κπαιό κνπ. Με ιαρηάξα πεξηκέλσ θαη ηα επόκελα Υξηζηνύγελλα,
λα ληώζσ πάιη ραξά θαη ζπγθίλεζε.
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