
Η 17χρονη Μαλάλα Γιουσαφζάι γεννήθηκε στο Πακιστάν στις 12 
Ιουλίου το 1997 και η δυναμική ιστορία της έχει συγκινήσει συνε-
χίζει να συγκινεί την παγκόσμια κοινότητα. Ζούσε σε ένα χωριό που 
φυσικά εκεί, όπως σε και όλο το Πακιστάν, υπάρχουν προκαταλή-
ψεις εις βάρος των γυναικών και αυστηρότατες απαγορεύσεις όπως 
και νόμοι που στερούν την ελευθερία τους, την ελεύθερη βούληση 
καθώς και την εκπαίδευση. Πρόκειται βέβαια για μια τριτοκοσμική 
χώρα που αρνείται κάθε πρόοδο του 21 αι. Όλα τα παραπάνω άρ-
χιζαν να αφομοιώνονται κυρίως μετά την κατάληψη της εξουσίας 
στην περιοχή από τους Ταλιμπάν που ήταν κατά της εκπαίδευσης 
των κοριτσιών. Οι Ταλιμπάν, είχαν απαγορεύσει στις γυναίκες ακό-
μα και να γελάνε μεγαλόφωνα ή να φοράνε άσπρα παπούτσια, κα-
θώς το άσπρο «ήταν ένα χρώμα που ανήκει στους άντρες». Γυναί-
κες κατέληγαν στη φυλακή και υποβάλλονταν σε βασανιστήρια μόνο 
και μόνο επειδή είχαν βαμμένα νύχια. Και εκτός από αυτά υπάρχουν 
και πολλές άλλες ακρότητες, που έχουν ενσωματωθεί στην κοινω-
νία τους. Η Μαλάλα ήδη από την ηλικία των 11 ετών ξεκίνησε να 
γράφει (χρησιμοποιώντας ψευδώνυμο) σε blog, όπου περιέγραφε 
τη ζωή της στην πόλη Mingora, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, μετά 
τη κατάληψη των Ταλιμπάν και εξέφραζε τις απόψεις της σχετικά με 
το δικαίωμα των κοριτσιών στη μόρφωση. Τα επόμενα χρόνια έδω-
σε συνεντεύξεις σε διάφορα μέσα, τόσο της χώρας της όσο και άλ-
λων χωρών, στις οποίες υποστήριζε το δικαίωμα των κοριτσιών να 
πηγαίνουν στο σχολείο. Στο μεταξύ έγινε γνωστή η ταυτότητά της. 

Το πρωί της 9ης Οκτωβρίου 2012 ένας άντρας πυροβόλησε στο 
κεφάλι τη Μαλάλα Γιουσαφζάι, ενώ βρισκόταν μέσα στο σχολικό λε-
ωφορείο, τραυματίζοντάς την πολύ σοβαρά. Τις μέρες μετά την ε-
πίθεση νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο στο Πα-
κιστάν και στη συνέχεια, όταν βελτιώθηκε η κατάστασή της, μετα-
φέρθηκε στο νοσοκομείο Queen Elizabeth του Μπέρμιγχαμ, στην Αγ-
γλία. Η απόπειρα δολοφονίας προκάλεσε μια έκρηξη συμπαράστα-
σης προς την 15χρονη τότε μαθήτρια, τόσο στο Πακιστάν όσο και 
σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέχρι και σήμερα συνεχίζει να αγωνίζε-
ται για τα δικαιώματα και την εκπαίδευση των γυναικών με γενναιό- 

τητα και θάρρος. Στο βιβλίο της «Mε λένε Μαλάλα», θέτει με την 
ιστορία της ένα από τα πιο επείγοντα θέματα διεθνούς ασφάλειας 
στον ανισόρροπο κόσμο που ζούμε σήμερα: Πώς θα εμποδίσουμε 
τους φανατικούς Ισλαμιστές να πάρουν την εξουσία σε χώρες σαν 
το Πακιστάν, πως μπορεί κάθε «Μαλάλα» που δεν έχει φωνή, να έ-
χει πρόσβαση στην εκπαίδευση. Όπως και η ίδια ισχυρίζεται μέσα 
από λόγια σοφίας και ελπίδας: «Μόρφωση για κάθε αγόρι και κορίτσι 
στον κόσμο. Το να κάθομαι σ΄ ένα θρανίο και να διαβάζω τα βιβλία 
μου με όλες τις φίλες μου από το σχολείο είναι δικαίωμά μου. Το 
να βλέπω κάθε μα κάθε ανθρώπινο πλάσμα μ’ ένα χαμόγελο ευτυ-
χίας είναι η ευχή μου. Με λένε Μαλάλα. Ο κόσμος μου άλλαξε, μα 
εγώ όχι». Σε ηλικία 17 χρονών βραβεύτηκε με βραβείο Νόμπελ για 
το δυναμικό αγώνα της καθώς είναι το πρώτο άτομο με το βραβείο 
αυτό σε τέτοια νεαρή ηλικία. Η Μαλάλα αποτελεί πηγή έμπνευσης 
και παραδειγματισμού σε όλον τον κόσμο, περνώντας μηνύματα ελ-
πίδας και ειρήνης δείχνοντας πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πά-
ντα, φτάνει να έχουμε θέληση και ελπίδα.

Πηγές: lifo.gr, wikipedia
Μαρία Μώρου Γ2

Μαλαλα Γιουσαφζαι
σύμβολο ειρήνης και ελπίδας

ο νεότερος άνθρωπος που βραβεύθηκε ποτέ με βραβείο Νόμπελ!!!

Και επί γης ειρήνη

Ένα xριστουγεννιάτικο τεύχος αφι-
ερωμένο στην υπόθεση της Ειρήνης! 
Αυτό σκέφτηκε η ομάδα μας να είναι 
το κεντρικό μας θέμα. Πέρασαν τόσα 
χρόνια μετά την ενσάρκωση του Χρι-
στού και όμως... πόλεμοι μαίνονται 
σε πολλά μέρη της γης, εστίες βίας 
και αιματοχυσίας, άνθρωποι στην α-
κραία κατάσταση της προσφυγιάς, άν-
θρωποι αθώοι, που παρά τη θέλησή 
τους βλέπουν να σκοτώνονται δίπλα 
τους η μάνα, ο πατέρας, ο αδερφός 
κι η αδερφή, η γυναίκα και τα παιδιά 
τους. Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτη 
από τέτοιες  οδυνηρές στιγμές. Προ-
σπαθήσαμε να γράψουμε κάποιες α-
ναφορές στους πιο σημαντικούς πο-
λέμους  που μαίνονται εδώ και τώ-
ρα, στο άλυτο κυπριακό ζήτημα  που 
μας πονάει, στον πόλεμο στη Συρία. 

Με την ευχή να υπάρξει ειρήνη σε 
όλο τον κόσμο, να γελούν οι άνθρω-
ποι μέσα σε σπίτια ζεστά, να πηγαί-
νουν σχολείο όλα τα παιδιά του κό-
σμου και να υπάρχει ένα πιάτο φαγη-
τό να περιμένει κάθε άνθρωπο, υπο-
δεχόμαστε τις γιορτινές ημέρες τού-
τη τη χρονιά.

Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν 
ευγενική παραχώρηση της Προέ-
δρου των Γιατρών του Κόσμου κας 
Λιάνας Μαΐλη. Η κα Μαΐλη συνόδε-
ψε την ελληνική αποστολή στον κα-
ταυλισμό των Σύρων προσφύγων στο 
Σουρούτς της Τουρκίας. Οι φωτογρα-
φίες αποτελούν δική της περιουσία. 
Την ευχαριστούμε θερμά.

ΚάΛά ΧριστουΓΕννά 
Κάι ΕυτυΧισΜΕνο το 2015!!!

συντάΚτιΚη οΜάδά
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To 6•πνο  πούλι

Συντακτική Ομάδα: 

Αντωνοπούλου Παρασκευή, 
Γιαννακοπούλου Σοφία, Δήμα 
Μαριτίνα, Δινιόζου Εβελίνα, 

Καλογρίδη Κυριακή,  Καμπουγέρη 
Γεωργία, Κορομπόκη Χρυσάνθη, 
Κουή Αντωνία, Μώρου Μαρία, 

Παλιούρας Ανδρέας, Παντουβάνου 
Ελένη, Περάκη Βάσια, Περγάρη 

Αγγελική, Περγάρη Σοφία, 
Στασινάκη Ειρήνη, Χιόνη Δώρα,  
Χιόνη Μαρία, Φωτίου Σταυρούλα

Υπεύθυνη Καθηγήτρια: 
Χρυσάνθη Κουτσιβίτη

Οι γιορτές πλησιάζουν κι εμείς στολίσα-
με το σχολείο μας. Χριστουγεννιάτικος αέ-
ρας πνέει και παρά την αγωνία των διαγω-
νισμάτων και το άγχος των καθηγητών και 
των μαθητών για τη βαθμολογία, έχουμε 
διάθεση και στολίζουμε μαζί με τα παιδιά 
που πραγματικά το χαίρονται!

Χάρη στους γονείς των μαθητών μας 
πραγματοποιήσαμε παζάρι Χριστουγέννων 
και το χαρήκαμε αφάνταστα. Αψευδείς μάρ-
τυρες οι φωτογραφίες της ρεπόρτερ μας 
που ανεβάσαμε στο σάιτ του σχολείου.

Συγκεντρώσαμε πολλά πράγματα για τα 
Παιδικά Χωριά SOS και τα στείλαμε. Πραγ-
ματικά κάθε πρωί πολλά παιδιά έρχονταν 
κουβαλώντας και κάτι για την προσφορά του 
σχολείου. Συνειδητοποιούν έτσι ότι υπάρ-
χουν συνάνθρωποι σε ανάγκη κι εμείς πρέ-
πει να προσφέρουμε.

Σας πληροφορούμε ότι για τη φετεινή 
χρονιά συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της 
Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαιδευσης Β΄ Αθή-
νας: το σχολείο μας επιλέχθηκε ανάμεσα σε 
πέντε μόνο σχολεία για να επιμορφωθούν 
δύο μαθήτριές μας στο «ασφαλές δια-δί-
κτυο» από έναν κορυφαίο επιστήμονα του 
είδους στη χώρα μας, τον κ. Κορμά Γε-
ώργιο, παιδίατρο και διευθυντή της αντί-
στοιχης κλινικής στο Νοσοκομείο Παίδων 
«Αγία Σοφία». Κατόπιν οι μαθήτριές μας 
θα εργασθούν για να διαδώσουν όσα έμα-
θαν στους συμμαθητές τους (peer-to-peer 
education). Αυτή η δράση γίνεται στη λο-
γική του προγράμματος «Καταπολεμώντας 

τη ρητορική του μίσους: πράξεις για την 
προώθηση της συμμετοχής, ένταξης και 
διαφορετικότητας σε γυμνάσια».

Επίσης συμμετέχουμε στο πρόγραμμα 
της Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης 
Παιδιού και Εφήβου (ΕΨυΠΕ) για δεύτερη 
χρονιά. Μας χορηγούν μουσικοπαιδαγωγό, 
την κα Παπαρδάκη, με την οποία έχουμε 
ήδη ξεκινήσει τα παρακάτω προγράμματα:

ά. ΕρΓάστηρι  
δηΜιουρΓιάσ τράΓουδιου

 Απαιτούμενος Χρόνος: τουλάχιστον 6 συ-
ναντήσεις ανά τμήμα [για τη Β Γυμνασίου]

Επιλέγεται ένα θέμα που ενδιαφέρει τους 
νέους, ή που δουλεύεται στην τάξη και με 
την συμβολή των μαθητών δημιουργού-
νται στίχοι. Στη συνέχεια μέσα από 
πειραματισμούς βγαίνει η μουσική 
- συνήθως προς το hip-hop είδος. 
Τέλος, με τη βοήθεια μουσικών 
οργάνων που η συντονίστρια φέρ-
νει μαζί της, το τραγούδι ενορ-
χηστρώνεται, τραγουδιέται και 
παίζεται από τους μαθητές. 
υπάρχει και η δυνατότη-
τα ηχογράφησης του τε-
λικού αποτελέσμα-
τος, ώστε με το πέ-
ρας της δραστηριό-
τητας να δοθεί έ-
να c.d. στον καθη-
γητή ή στην καθη-
γήτρια.

β. ΕρΓάστηρι ηΧοΛηΨιάσ 
Απαιτούμενος Χρόνος: τουλάχιστον 3 

συναντήσεις ανά τμήμα [Γ τάξη]
Οι μαθητές μαθαίνουν βασικές αρχές η-

χοληψίας, ενώ δοκιμάζουν να χειρίζονται 
αναλογικά και ψηφιακά συστήματα αναπα-
ραγωγής και ηχογράφησης [κονσόλα, μι-
κρόφωνα κ.λπ.] 

Τέλος, χωρίζονται σε ομάδες και κάνουν 
πειραματικές ηχογραφήσεις, που ανάλογα 
με τη διάθεσή τους μπορεί να είναι συνε-
ντεύξεις μεταξύ τους ή με κάποιον καλε-
σμένο, προσομείωση ραδιοφωνικής εκπο-
μπής, τραγούδι κ.λ.π.

Σχολείο σε δράσεις

Τα πιο ζεστά χαμόγελα: από  
το χριστουγεννιάτικο παζάρι μας



Α ν έ κ δ ο τ α
Όπως τα έγραψαν οι μαθητές, (όχι του σχολείου μας ευτυχώς…)

➦ Το παιδί που οι γονείς του είναι απ’ την  Ύδρα  πως λέγεται;  υδρογόνο.
➦ Την Οδύσσεια την έγραψε  ο Οδυσσέας, την Ιλιάδα ο Ηλιάδης.
➦ Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να δουλεύουν στο φουλ.
➦ Η βαρύτητα είναι πιο δυνατή το Φθινόπωρο. Τότε βλέπουμε τα μήλα να πέφτουν ομαδικά!
➦  Ο μισογύνης είναι τέρας μυθολογικόν, μισός γυναίκα και μισός άλ-

λο πράγμα, απερίγραπτος ασχήμιας και τελείως εξαγριωμένος με 
την κατάστασή του.

➦  Η επετηρίδα είναι αυτό που βγάζουμε στα μαλλιά μας, άμα δεν 
λουζόμαστε συχνά.

Για την επιλογή: Αντωνία Κουή, Α1
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Οι καλικάτζαροι 
Είναι δαιμονικά όντα, που κατά τη λα-

ϊκή αντίληψη, έρχονται στη γη και ενο-
χλούν κατά τις νύχτες τους ανθρώπους, 
από την παραμονή των Χριστουγέννων μέ-
χρι τα Θεοφάνεια. Σύμφωνα με τη λαϊκή 
δοξασία, τις μέρες αυτές τα «νερά είναι 
αβάφτιστα» και οι καλικάντζαροι βγαίνουν 
από τη γη για να πειράξουν τους ανθρώ-
πους τώρα που ο Χριστός είναι και εκεί-
νος αβάφτιστος.

Οι καλικάντζαροι, έρχονται από κάτω α-
πό τη γη, όπου ολόκληρο το χρόνο, προ-
σπαθούν με τσεκούρι, πριόνια κ.λ.π. να 
κόψουν το δέντρο που βαστάει τη γη. Κό-
βουν-κόβουν, μέχρι που έχει μείνει πο-
λύ λίγο ακόμα, αλλά τότε έρχονται τα Χρι-
στούγεννα και λένε «χάιστε να πάμε πάνω 
στη γη και θα πέσει μοναχό του». Ανεβαί-
νουν λοιπόν πάνω στη γη και τα Θεοφά-
νεια που γυρίζουν, βλέπουν το δέντρο ο-
λάκερο, ακέραιο, άκοπο. Και πάλι κόβουν 
και πάλι έρχονται τα Χριστούγεννα, και ό-
λο απ’ την αρχή.

Συνήθη μέρη που μένουν μετά τον ερχο-
μό τους είναι οι μύλοι, τα γεφύρια, τα πο-
τάμια και τα τρίστρατα (μεγάλα μονοπάτια) 
όπου παραμονεύουν μόνο κατά τη νύκτα και 
φεύγουν με το τρίτο λάλημα του πετεινού. 
 Είναι γνωστοί με διάφορα ονόματα, όπως 
«Καλικάντζαροι» (Πανελλαδική κοινή ονο-
μασία), «καρκάντζαλοι», «καρκάντζαροι», 
«λυκοκάντζαροι», «καλκατζόνια», «καλκά-
νια», «καλιτσάντεροι», «σκαλικαντζέρια», 
«σκαντζάρια», «τζόγιες», «καλοκυράδες», 
«βερβελούδες», «κωλοβελόνηδες» κ.ά.

Οι καλικάντζαροι δεν θα πρέπει να συγ-
χέονται με άλλα «δαιμόνια» της ελληνι-
κής υπαίθρου, που έχουν μεν τα ίδια χα-
ρακτηριστικά αλλά που εμφανίζονται μέ-
σα σ΄ όλο το χρόνο όπως οι «παγανοί», 
«αερικά», «ξωτικά», «παρωρίτες», «τσιλι-
κρωτά», «καλιοντζήδες», «πλανήταροι», 
«κατσιάδες», «κάηδες», «καλισπούδη-
δες», «καημπίλιδες», «σιβότες» και «σι-
φώτες», «χρυσαφεντάδες» και που γενι-
κά εμφανίζονται και συμπεριφέρονται ως 
καλικάντζαροι.

Σύμφωνα με μια θεωρία οι καλικάντζα-
ροι προήλθαν από τους κανθάρους. Κάν-
θαροι ή καλικάντζαροι κατ' ευφημισμό ή-
ταν βλαπτικά κολεόπτερα για τους αγρούς 
και για τ' αμπέλια. Ύστερα εμφανίστηκαν 
σαν δαιμόνια με μορφή κανθάρων. Κατά 
τους μεσαιωνικούς χρόνους οι μεταμφιε-
σμένοι και άλλα στοιχεία κυρίως παλαιά, 
προστέθηκαν και μεταπλάστηκαν στα ση-

μερινά δαιμόνια τους καλικάντζαρους.
Άλλη θεωρία υποστηρίζει την άποψη 

πως οι καλικάντζαροι προέρχονται από τις 
αρχαίες κήρες δηλ. τις ψυχές των νεκρών. 
Σύμφωνα με άλλους οι καλικάντζαροι πα-
ρουσιάζουν ομοιότητες με τους ελληνι-
κούς Σατύρους.

υπάρχει κι άλλη άποψη. Επειδή οι δώ-
δεκα μέρες του Δωδεκαημέρου προστέθη-
καν για να εναρμονιστεί ο σεληνιακός με 
τον ηλιακό χρόνο θεωρήθηκαν μέρες εμ-
βόλιμες, μη κανονικές. Κατά το διάστημα 
αυτό επέρχεται μια αναστάτωση στην τρο-
χιά του χρόνου. Σ' αυτή την αλλαγή παρου-
σιάζονται μυστηριώδη όντα ενοχλητικά ή 
βλαπτικά. Τέτοιοι είναι οι καλικάντζαροι 
που αντιπροσωπεύουν τους Δαίμονες της 
βλαστήσεως. Η βλάστηση αρχίζει να οργι-
άζει αυτή την εποχή. Σε τέτοια ανάστατη 
εποχή βρίσκουν ευκαιρία και οι Νεκρικοί 
Δαίμονες (που σχετίζονται με τους Βλα-
στικούς Δαίμονες, να επιφαίνονται πάνω 
στη γη. Εμφανίζονται δηλαδή οι νεκρικές 
ψυχές σαν Δαίμονες.

Την παραμονή των Χριστουγέννων, έρ-
χονται απ’ έξω απ’ το χωριό και περιμέ-
νουν να σμίξει η μέρα με τη νύχτα για να 
μπουν μέσα. Έρχονται τις νύχτες του δω-
δεκαήμερου και μπαίνουν στα σπίτια α-
πό τις καπνοδόχους, απ΄ όπου μπορούν 
να μαγαρίσουν την κουζίνα σε ότι δεν εί-
ναι νοικοκυρεμένο, αρπάζουν ενδύματα, 
σκορπούν το αλεύρι ή την τέφρα από το 
τζάκι που θεωρείται ακατάλληλη για ο-
ποιαδήποτε χρήση. Γι’ αυτό και τα τζά-
κια εκείνες τις μέρες είναι αναμμένα και 
έχουν πολλή φωτιά, γιατί τη φωτιά οι κα-
λικάντζαροι τη φοβούνται πολύ. Αν καμιά 
φορά μπει κάποιος καλικάντζαρος στο σπί-
τι οι νοικοκυρές τον κυνηγάνε με πυρωμέ-
να δαυλιά. Όταν όμως συλλάβουν κανένα 
από τους καλικάντζαρους τον δένουν και 
τον υποχρεώνουν να μετρήσει τις τρύπες 
του κόσκινου!

Προκειμένου βέβαια οι νοικοκυραίοι να 
αποφύγουν ένα τέτοιο συρφετό ρίχνουν 
στα κεραμίδια κομμάτια από χοιρινό ή λου-
κάνικα ή ξηροτήγανα!

Λένε πως μερικοί από τους καλικάντζα-
ρους έχουν στη ράχη τους από φυσικού 
τους μια κούνια αγκαθερή και σ’ αυτήν βά-
νουν όσα παιδιά αρπάζουν και τα κουνούν 
για να ματώνουν τα παιδιά απ’ τ’ αγκάθια 
και να πίνουν αυτοί το αίμα. Συνήθως δεν 
αφήνουν μαλλί πάνω στη ρόκα οι νοικοκυ-
ρές αυτές τις μέρες, γιατί οι καλικάντζα-

ροι, έρχονται και προσπαθούν να γνέσουν 
κι αυτοί, το στρίβουν το πετάνε, το μπερ-
δεύουν κι έτσι το μαλλί είναι για πέταμα. 
Όταν οι νοικοκυρές έψηναν τηγανίτες ή άλ-
λα σκευάσματα στο τηγάνι από αλεύρι, οι 
καλικάντζαροι ανέβαιναν στην καπνοδόχο 
και άπλωναν το χέρι τους ως κάτω στην 
εστία (γιατί μπορούσαν να απλώνουν και 
να μακραίνουν τα χέρια τους και τα πόδια 
τους όσο ήθελαν) και ζητούσαν ή βουτού-
σαν ότι υπήρχε στο τηγάνι ή στη θράκα. 
Η τροφή τους κυρίως ακάθαρτη: σκουλή-
κια, βάτραχοι, φίδια, ποντίκια κ.ά. χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι αποστρέφονται τα 
εδέσματα του Δωδεκαήμερου.

Αλλά η πιο προσφιλής τροφή για τους 
καλικάντζαρους ήταν το χοιρινό κρέας και 
κυρίως το παστό του (το πάχος), το οποίο 
όταν ψηνόταν και έπεφτε στην ανθρακιά, 
σκορπούσε μια πολύ ευώδη και πολύ ευ-
άρεστη μυρωδιά. Γι' αυτό οι νοικοκυραί-
οι σκέπαζαν το χοιρινό με σπαραγγιά. Το 
σπαράγγι όταν είναι τρυφερό είναι πολύ 
νόστιμο και τρώγεται, όταν όμως μεγαλώ-
σει γίνεται πολύ σκληρός αγκαθωτός θά-
μνος και γι' αυτό σκέπαζαν το χοιρινό για 
να μην πλησιάζουν οι καλικάντζαροι. Με 
σπαράγγια επίσης σκέπαζαν και τα λουκά-
νικα και οτιδήποτε είχαν ετοιμάσει που εί-
χε σαν πρώτη ύλη το χοιρινό.

Παναγιώτης Βασιλόπουλος Α1 
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Τι καλύτερο από 
το να γιορτάζουμε 
τα Χριστούγεννα με 
την κατάλληλη μουσική;
•  τρίγωνα κάλαντα – Παιδική Χο-

ρωδία Δημήτρη Τυπάλδου και 
το αντίστοιχο Αγγλικό:

•  Jingle Bells Original Animation 
Clip xmas

•  ο Μικρός τυμπανιστής και 
το αντίστοιχο Αγγλικό:

•  The Little Drummer 
Boy (Perfect Version)

•  Άγια νύχτα – Τα 
παιδιά & η Μαρίζα 
Κωχ και το αντίστοιχο Αγγλικό:

•  Silent Night Holy Night Original Version
•  ρούντολφ το ελαφάκι – Θάνος Καλλίρης και 

το αντίστοιχο Αγγλικό:
•  Rudolph The Red Nosed Reindeer
•  Ω! Έλατο – Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυ-

πάλδου  και το αντίστοιχο Αγγλικό:
•  Oh Christmas Tree  – Boney M
•  Λευκά Χριστούγεννα (White Christmas) – 

Αλέξια Βασιλείου  και το αντίστοιχο Αγγλικό:
•  White Christmas – Bing Crosby
•  Χιόνια στο καμπαναριό – Τα παιδιά μαζί με 

τη Μαρίζα Κωχ
•  We wish you a Merry Christmas
•  Feliz Navidad – Jose Feliciano
•  Santa Claus Is Coming To Town
•  Twelve Days of Christmas
•  The Christmas Song – Nat King Cole
•  Mamacita Donde Esta Santa Claus – Augie 

Rios 1958
• Χριστούγεννα –  Δέσποινα Βανδή
• 21. Jingle Bell Rock  –  Έλενα Παπαρίζου
•  We wish you a merry Christmas –  Έλε-

να Παπαρίζου
• Άγια νύχτα – Έλενα Παπαρίζου
• Πρωτόχρονια, Πρωτόμηνια – Πασχάλης
• Χρόνια Πολλά – Σάκης Ρουβάς
• τα Χριστούγεννα σημαίνουν – Ημισκού-
μπρια
•  Λευκά Χριστούγεννα (White Christmas) – 

Αλέξια Βασιλείου
•  Χρόνια Πολλά Χριστούγεννα – Φίλοι για Πάντα
• ρούντολφ το ελαφάκι – Θάνος Καλλίρης
•  ρούντολφ το ελαφάκι – Μιχάλης Χατζη-

γιάννης
• τα πιο γλυκά Χριστούγεννα – Άντζυ Σαμίου
• τα Χριστούγεννα με σένα – Θάνος Καλλίρης
• οι καμπάνες κτυπούν – ONE
• ο άϊ βασίλης πάλι θα ‘ρθει – Καίτη Γαρμπή
• Μια παιδική ευχή – Ειρήνη Μερκούρη
•  τα Χριστούγεννα χωρίς εσένα – Κώστας 

Μαρτάκης
•  τα Χριστούγεννα χωρίς εσένα – Λάμπης 

Λιβιεράτος
• Και του Χρόνου – Καλομοίρα
•  η μπαλάντα των Χριστουγέννων – Νότης 

Σφακιανάκης
•  Είναι Χριστούγεννα – Κωνσταντίνος Χρι-

στοφόρου
• Άγιε μου βασίλη εσύ – Αμαρυλλίς
•  το κορίτσι με τα σπίρτα –  Χάρης & Πά-

νος Κατσιμίχας
• Χριστούγεννα Μαγικά – Hi 5
• Χριστούγεννα – Αποστολία Ζώη
• Χριστούγεννα Ξανά – Θάνος Καλλίρης
• Χριστούγεννα Πρωτοχρονιά – Έφη Σαρρή
•  Χριστούγεννα (θα είσαι εδώ) – Μάνος Ξυδούς
• Φέτος τα Χριστούγεννα – STAN
• Χριστούγεννα – Φοίβος Δεληβοριάς
• Χριστούγεννα και λοιπόν – Χρήστος Δάντης

Τελευταίο και καλύτερο 
• Μένω δικός σου - Boys and noise

Όλα είναι υπέροχα τραγούδια
σας προτείνω να τα ακούσετε 

Εβελίνα Δινίοζου, Γ1
Πηγή : http://www.helppost.gr/xristougenna

xristougenniatika-tragoudia/ellinika-xmas-playlist
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Καθημερινά στην τηλεόραση ακούμε για 
έναν πόλεμο στη Συρία και για κάποιους Τζι-
χαντιστές. Έτσι ακριβώς τα αντιμετωπίζουμε 
αυτά τα γεγονότα. Σαν κάτι ανούσιο. Κι όμως, 
δεν είναι απλά ένας πόλεμος και κάποιοι 
Τζιχαντιστές, αλλά ο πόλεμος και οι Τζιχα-
ντιστές, που εξαιτίας τους σκοτώνονται, κα-
θημερινά, χιλιάδες άνθρωποι στην Ασία. Ας 
μάθουμε λίγα παραπάνω πράγματα για αυ-
τό το γεγονός.

Αρχικά, πού ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος 
και από ποιους; Ποιος ήταν ο λόγος της 
έναρξης του πολέμου;
 Ο συριακός πόλεμος ξεκίνησε στις 15 Μαρ-

τίου του 2011 και, από ό,τι φαίνεται, θα εί-
ναι μακροχρόνιος. Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, οι πολίτες στη Συρία εξεγέρθηκαν για τα 
δικαιώματά τους, και ο πρόεδρος Μπασάρ-
αλ-Άσαντ εξαπέλυσε συριακό στρατό για να 
καταστείλει την εξέγερση, με αποτέλεσμα 
πολλές πόλεις να πολιορκηθούν. Επιπλέον, 
στρατιώτες που αρνήθηκαν να ανοίξουν πυρ 
εναντίον αμάχων εκτελέστηκαν με συνοπτι-
κές διαδικασίες από το στρατό της Συρίας. 
Η κυβέρνηση της Συρίας αρνήθηκε τη φημο-
λογία για ξεσηκωμό με όπλα, και κατηγόρη-
σε «ένοπλες συμμορίες» για την πρόκληση 
προβλημάτων. Στα τέλη του 2011, πολίτες 
και λιποτάκτες του στρατού σχημάτισαν μά-
χιμες μονάδες, οι οποίες ξεκίνησαν μια εκ-
στρατεία εξέγερσης κατά του συριακού στρα-
τού. Οι αντάρτες ενοποιήθηκαν κάτω από τη 
σημαία του Ελεύθερου Συριακού Στρατού και 
πολέμησαν με ένα ολοένα και πιο οργανωμέ-
νο τρόπο. Ωστόσο, από το πολιτικό σκέλος 
της ένοπλης αντιπολίτευσης έλειπε μια ορ-
γανωμένη ηγεσία. Η εξέγερση έχει θρησκευ-
τικές προεκτάσεις, αν και καμία παράταξη με 
συμμετοχή στη διαμάχη δεν έχει αναφέρει 
κάτι σχετικό. Η αντιπολίτευση κυριαρχείται 
από σουνίτες μουσουλμάνους, ενώ τα κορυ-
φαία στελέχη της κυβέρνησης είναι αλαουί-
τες μουσουλμάνοι. 

Τι είναι το Ισλαμικό Κράτος και πώς ε-
μπλέκεται στον συριακό πόλεμο; 
Το Ισλαμικό Κράτος, αρχικά γνωστό ως Ι-

σλαμικό Κράτος του Ιράκ και του Λεβάντε, 
είναι ταυτόχρονα ένα μη αναγνωρισμένο δι-
εθνώς κράτος και μία ενεργή τζιχαντιστική 
στρατιωτική οργάνωση του Ιράκ και της Συ-
ρίας. Στις 29 Ιουνίου 2014 ανακήρυξε μο-
νομερώς την ίδρυση χαλιφάτου, σε μια έ-
κταση που περιέχει περιοχές της Συρίας και 
του Ιράκ, ορίζοντας στην θέση του «χαλί-
φη» και «ηγέτη των απανταχού μουσουλμά-
νων» τον επικεφαλής της, Αμπού Μπακρ α-
λ-Μπαγκντάντι (γνωστό έκτοτε ως «Χαλίφη 
Ιμπραήμ»). Στους στόχους της οργάνωσης 
είναι η περαιτέρω εξάπλωση του χαλιφάτου 
μελλοντικά σε περιοχές στον Λίβανο, όπου 
έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν τρομο-
κρατική επίθεση, την Ιορδανία,το Ισραήλ, 
την Παλαιστίνη, το Κουβέιτ, την Τουρκία και 
την Κύπρο. 

Η ίδρυση της οργάνωσης φαίνεται να πραγ-
ματοποιήθηκε στα πρώτα χρόνια του πολέ-
μου του Ιράκ, ενώ ανέπτυξε δεσμούς με την 

Αλ Κάιντα. Αργότερα η οργάνωση εμπλέχτη-
κε και στον Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο. Η κε-
ντρική διοίκηση της Αλ Κάιντα, τον Φεβρου-
άριο του 2014, αποκήρυξε την οργάνωση Ι-
σλαμικό Κράτος του Ιράκ και της Ανατολής, 
εξαιτίας της σύγκρουσης της τελευταίας με 
την Αλ Νούσρα, παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη 
Συρία. Η σύνθεση των μελών της προέρχε-
ται από πολλές παραστρατιωτικές οργανώ-
σεις, όπως την Αλ Κάιντα του Ιράκ, το Συμ-
βούλιο της Σούρα των Μουτζαχεντίν και άλ-
λες. Αυτά τα μέλη πρεσβεύουν στην πλειο-
ψηφία τους το Σουνιτικό Ισλάμ.

Τι είναι η Αλ Κάιντα και ο Τζιχαντισμός;
H αναφερόμενη με το όνομα Αλ Κάιντα 

(μετάφραση: «το ίδρυμα» ή «η βάση»), γνω-
στή και ως Αλ Κάεντα είναι ένοπλη τρομοκρα-
τική οργάνωση Ισλαμιστών που πρωτοεμφα-
νίστηκε δημόσια το 1989, προερχόμενη από 
το «Μεκτά Αλ Κιντεμάτ» που αποτελούσε «το 
κεντρικό γραφείο» των Αφγανών μουτζαχε-
ντίν, (= αγωνιστών τζιχάντ).

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δει το φως 
της δημοσιότητας, η Αλ Κάιντα αποτελεί σή-
μερα ένα διεθνές τρομοκρατικό δίκτυο, στο 
οποίο συμμετέχουν πολλές άλλες τρομοκρατι-
κές οργανώσεις με πολυπληθή μέλη συστρα-
τευμένων εξτρεμιστών, περισσότερο Αράβων 
και Αφγανών. Το δίκτυο αυτό θεωρείται υ-
πεύθυνο για μεγάλο αριθμό τρομοκρατικών 
επιθέσεων στον δυτικό κόσμο, με γνωστό-
τερες όλων τις επιθέσεις στις ΗΠΑ την 11η 
Σεπτεμβρίου του 2001 στο Παγκόσμιο Κέ-
ντρο Εμπορίου της Νέας υόρκης, τις επιθέ-
σεις στις αμερικανικές πρεσβείες χωρών της 
ανατολικής Αφρικής το 1998, τη βομβιστική 
επίθεση στους Πύργους Κομπάρ στη Σαου-
δική Αραβία το 1996. Παρακλάδια της οργά-
νωσης αυτής υπολογίζεται πως υπάρχουν σε 
55 χώρες του κόσμου.

Ο Τζιχαντισμός είναι μια έννοια αναφερόμε-
νη στο κοράνι, η οποία θεωρεί ότι οι μουσουλ-
μάνοι έχουν καθήκον να μεταδώσουν τη μου-
σουλμανική θρησκεία με τη βία ή χωρίς τη βία.

Ο Τζιχαντισμός είναι η ιδεολογία των Μου-
τζαχεντίν (ενόπλων πολεμιστών) και των Ι-
σλαμιστών τρομοκρατών, ενώ αυτή η ιδεο-
λογία άκμασε από τα τέλη του 20ου αιώνα 
και έπειτα. Από την δεκαετία του 1990 αντι-
προσωπεύεται από την τρομοκρατική οργά-
νωση Αλ Κάιντα, ενώ το τελευταίο διάστη-
μα η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, που δρα 
στη Συρία και το Ιράκ, ακολουθεί ακόμα πιο 
ριζοσπαστικές μεθόδους με αποτέλεσμα να 
θεωρείται πιο ακραία και από την Αλ Κάιντα.

Οι Τζιχαντιστές θεωρούν ως εχθρούς τους 
τους Χριστιανούς, τους Εβραίους, τους Παγα-
νιστές, τους Άθεους, τους Ινδουιστές, τους 
Βουδιστές και άλλες διαφορετικές θρησκευ-
τικές ομάδες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις, 
όπως στο Συριακό Εμφύλιο Πόλεμο, στρέφο-
νται εναντίον των Σιιτών μουσουλμάνων και 
των Αλεουιτών.

Τι γίνεται σήμερα στη Συρία;
H κατάσταση στη Συρία ολοένα και χειρο-

τερεύει. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
είναι οι θάνατοι ανθρώπων. Συγκεκριμένα, έ-

χουν αναφερθεί οι θάνατοι 171.509 ανθρώ-
πων! Μεταξύ των νεκρών είναι 56.495 πο-
λίτες, εκ των οποίων 9.092 παιδιά, σύμφω-
να με τον τελευταίο απολογισμό στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα θύματα που είχαν κατα-
γραφεί ως τις 8 Ιουλίου φέτος.

Εξάλλου 65.803 μέλη του τακτικού στρα-
τού και των φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλα-
κών έχουν σκοτωθεί, καθώς και 46.301 εξε-
γερμένοι και μέλη του Ισλαμικού Κράτους.

Μεταξύ των θυμάτων των εξεγερμένων 
έχουν καταγραφεί 15.422 αλλοδαποί, όμως 
δεν υπάρχει ξεχωριστός απολογισμός για τους 
εξεγερμένους και τους μαχητές του Ισλαμι-
κού Κράτους.

Στην αντίπαλη πλευρά, η μη κυβερνητική 
οργάνωση έχει καταγράψει το θάνατο 39.036 
στρατιωτών του τακτικού στρατού, 24.655 
μελών των φιλοκυβερνητικών πολιτοφυλα-
κών, 509 μαχητών του λιβανέζικου κινήμα-
τος Χεζμπολάχ και 1.603 άλλων αλλοδαπών 
που πολεμούσαν στο πλευρό του Σύρου προ-
έδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Την ίδια ώρα, 2.910 θύματα δεν έχουν 
ταυτοποιηθεί, σύμφωνα με το Παρατηρητή-
ριο που επισημαίνει ότι ο αριθμός των θυ-
μάτων και από τις δύο πλευρές είναι πιθανό 
να είναι πιο αυξημένος.

Η καταγραφή των νεκρών είναι πολύ δύσκο-
λη γιατί και οι δύο πλευρές προσπαθούν να 
αποκρύψουν τις πραγματικές τους απώλειες.

Την ίδια ώρα,οι Ηνωμένες Πολιτείες και 
οι σύμμαχοί τους στον διεθνή συνασπισμό 
πραγματοποίησαν τουλάχιστον 50 αεροπο-
ρικές επιδρομές κατά στόχων του Ισλαμικού 
Κράτους στις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ αλ-Ζορ 
της Συρίας, ανακοίνωσε το Συριακό Παρατη-
ρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

 
σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, οι αερο-
πορικές δυνάμεις του διεθνούς συνασπι-
σμού πραγματοποίησαν επίσης 22 επιδρο-
μές κατά θέσεων του ισλαμικού Κράτους 
και στη συριακή επαρχία Μπουκαμάλ, στη 

μεθόριο με το ιράκ.
Η ίδια πηγή αναφέρει επίσης ότι αεροπο-

ρικές επιδρομές πραγματοποιήθηκαν στη βο-
ρειοδυτική Συρία και κατά θέσεων του Με-
τώπου αλ-Νόσρα, που συνδέεται με την αλ 
Κάιντα, στις επαρχίες του Ιντλίμπ και του 
Χαλεπίου.

Ο επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ραμί 
Αμπντουλραχμάν δήλωσε ότι τουλάχιστον 
20 μαχητές σκοτώθηκαν κατά τις επιδρομές.

 Ακόμη, υπό σκληρή πολιορκία από τους Τζι-
χαντιστές βρίσκεται η πόλη Κομπάνι στη Συ-
ρία, κοντά στα σύνορα με το τουρκικό κράτος.

Πυκνός μαύρος καπνός υψώνεται πάνω α-
πό την πόλη ενώ ακούγονται και σφοδρότα-
τα πυρά.

Για «σφαγή που διαπράττεται μπροστά στα 
μάτια ολόκληρου του κόσμου», κάνει λόγο 
Κούρδος αυτόπτης μάρτυρας.

Εδώ και πολλές ημέρες, οι Τζιχαντιστές 
μαχητές έχουν πλησιάσει στα προάστια του 
Κομπάνι, που είναι η τρίτη μεγαλύτερη κουρ-
δική πόλη της Συρίας. Το Συριακό Παρατηρη-
τήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε 
χθες ότι η πόλη έχει «αδειάσει από το 90% 
των κατοίκων της» και πως τα γύρω χωριά εί-
ναι πλέον «σχεδόν έρημα και ελέγχονται α-
πό το Ισλαμικό Κράτος».

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο, δεν απο-
μένουν παρά λίγες χιλιάδες άμαχοι στο Κο-
μπάνι, που αριθμούσε 70.000 κατοίκους πριν 
από τον πόλεμο και είχε υποδεχθεί αντίστοι-
χο αριθμό προσφύγων.

Αυτές οι βιαιοπραγίες,λοιπόν, συνεχίζο-
νται κα θα συνεχιστούν για πολλά ακόμα χρό-
νια αν κάποια από τις δύο πλευρές δεν υπο-
χωρήσει. Εμείς σας ενημερώσαμε για τα γεγο-
νότα που συμβαίνουν. Ας μην τα αγνοήσου-
με για άλλη μια φορά. Είναι σημαντικό να μα-
θαίνουμε τι συμβαίνει στον κόσμο γύρω μας. 

Περγάρη Σοφία Γ3
Πηγές: www.newsbomb.gr, www.news.gr, 

www.wikipedia.g,r
www.topontiki.gr, www.foreignaffairs.grt

ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
τον έχουμε ακούσει…ξέρουμε πραγματικά τι είναι;

ΚυΠριάΚο ΖητηΜά
Το Κυπριακό ζήτημα ή Κυπριακό πρόβλημα και συνηθέστερα, απλώς «Κυπριακό»,είναι 

ζήτημα διεθνούς δικαίου που οφείλεται στην παράνομη στρατιωτική εισβολή και κατο-
χή του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία. Αρχικά το Κυ-
πριακό ήταν αποικιακό ζήτημα, που δημιουργήθηκε όταν η Αγγλία προσάρτησε την Κύ-
προ στις 5 Νοεμβρίου 1914 καθιστώντας την «αποικία του Στέμματος». 

Το Κυπριακό επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, ορισμένοι εκ των οποίων με-
ταβάλλονται κατά την μακρόχρονη πορεία του, την αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ελ-
λάδα και την Τουρκία, αλλά και τη γεωστρατηγική θέση της Κύπρου στο πέρασμα από 
την Ευρώπη στη Μέση Ανατολή (έχει χαρακτηριστεί το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» α-
πό τον Νιχάτ Ερίμ, στα νότια της Τουρκίας). Η θέση της Κύπρου καθιστούσε τον έλεγ-
χο του εδάφους της θέμα ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ξένων δυνάμεων, κυ-
ρίως της Μεγάλης Βρετανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και της Σοβιετικής Έ-
νωσης στα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. 

Αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός ότι τα πετρέλαια της Μοσούλης και της Σαου-
δικής Αραβίας κατευθύνονται επίσης στην Ανατολική Μεσόγειο, καθίσταται πασιφανές 
ότι η κεντρική θέση που κατέχει η Κύπρος, θα αποτελέσει στο μέλλον τη βασικότερη 
παράμετρο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το κυπριακό ζήτημα σύμ-
φωνα με τον πρωθυπουργό της Νταβούτογλου είναι για την Τουρκία, ζωτικής σημασίας 
από γεωστρατηγική άποψη. Ενδεικτικά αναφέρει πως ακόμη και εάν δεν υπήρχε ούτε 
ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία οφείλει να διατηρεί ένα Κυπριακό ζήτημα. 

Σταυρούλα Φωτίου Β3’ 

Όλες οι φωτογραφίες αποτελούν ευγενική παραχώρηση της Προέδρου των Γιατρών του Κόσμου κας Λιάνας Μαΐλη.  
Η κα Μαΐλη συνόδεψε την ελληνική αποστολή στον καταυλισμό των Σύρων προσφύγων στο Σουρούτς της Τουρκίας. Οι φωτογραφίες αποτελούν δική της περιουσία.



To 6•πνο  πούλι4

Και το παζάρι μας έγινε πραγματικότητα!
Χωρίς βοηθητικό προσωπικό, 

μόνο με τον χρόνο, τον κόπο και 
το αστείρευτο μεράκι και κέφι των 
γονιών του σχολείου μας καταφέ-
ραμε να στήσουμε μια διοργάνωση 
πριν τις γιορτές που συμπύκνωσε 
το πνεύμα των γιορτών. Δωράκια 
χειροποίητα, φαγάκια χειροποίη-
τα, ανέδιδαν τη ζεστασιά της ψυ-
χής. Μόνο μαμάδες (και μπαμπά-
δες πια ευτυχώς) ξέρουν να εμ-
φυσούν και στα πιο απλά και τα-
πεινά υλικά την ομορφιά, τη γεύ-
ση, τη μυρωδιά που ανακαλεί κι αναπολεί την παιδική ηλικία, που είναι υπέρο-
χη γιατί είναι αθώα κι ακόμη τίποτε δεν έχει γραφεί. Είναι όλα ανείπωτα γι αυ-
τό κι εντυπωσιακά. 

Και δεν το έκαναν μόνο στα φαγητά και τα γλυκά (όσοι δεν δοκιμάσατε τα μπι-
σκοτόδενδρα της κας Βασιλοπούλου, χάσατε).

Χειροτεχνίες ευρηματικές από διάφορα υλικά, μπισκοτόσπιτα, χριστουγεννιά-
τικα κοσμήματα, τσάντες χειροποίητες, μποτίλιες ζωγραφισμένες στο χέρι, όλα 
φτιαγμένα από τους γονείς με τη βοήθεια των παιδιών τους (και μαθητών μας) 
αποτέλεσαν τα προϊόντα προς πώληση.

Χρώματα, μυρωδιές και μουσικές πλημμύρισαν τον χώρο του σχολείου που έ-
γινε χριστουγεννιάτικος, οι μαθητές και οι μαθήτριές μας ήρθαν να βοηθήσουν 
πουλώντας ό, τι είχαν προετοιμάσει αρκετές ημέρες πριν στο μάθημα των Ει-
καστικών με τη βοήθεια της κας Στασινοπούλου. Αποδείχθηκαν γεροί και γερές 
στις πωλήσεις. Τα κορίτσια του Παλαιοπωλείου έκαναν φοβερές προσφορές και 
διαφήμισαν την πραμάτεια τους με τραγούδια σε στίχους δικούς τους. Τα Περ-
γαρόπουλα, τα Χιονόπουλα, τα αδέρφια Παλιούρα, η Κυριακή, η Ευτυχία, η Μα-
ριτίνα, η Φλώρα, η Κατερίνα τραγούδησαν με ζέση και ξεσήκωσαν τον τόπο. Ο 
Παναγιώτης με τον Ιωάννη δεν άφησαν το πόστο τους παρά μόνο όταν τα πού-
λησαν όλα! Η Έρικα, η Αριστέα και η Αριάδνη με βοηθούς τον Κωνσταντίνο και 
τον Χρήστο χάριζαν τα πιο γλυκά τους χαμόγελα και υποδέχονταν τους μουσα-
φιραίους και πουλούσαν τα υπέροχα καλάθια με καλούδια της κας Χάρη που έ-
γιναν ανάρπαστα! Ο Δημήτρης με τον Δονάτο βρέθηκαν στο πιο μυρωδάτο πό-
στο: ο πάγκος τους είχε κουραμπιέδες και κάτι φοβερά μπισκότα βουτύρου. Ά-
σε τα σοκολατάκια. Πώς κρατηθήκατε παιδιά και δεν ανοίξατε κανένα από αυτά 
τα σακκουλάκια; Ο Ρωμανός μας πρότεινε μπισκότα σε υπέροχο αμπαλάζ με χρι-
στουγεννιάτικη κορδέλα και μοναδικά κοσμήματα. Ευχαριστούμε τον Στέλιο για 
τα τραγούδια του ως dj Χριστουγέννων. Τις μουσικές του επιλογές τις πουλήσα-
με και σε μορφή compact disc.

Και όλα αυτά υπό τους ήχους του βιολιού και του βιολοντσέλου των αδελφών Γουρ-
ζή που έπαιξαν χριστουγεννιάτικες μελωδίες και γλύκαναν την ψυχή μας!

Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την όμορφη εκδήλωση και κυρίως για-
τί είσαστε χαμογελαστοί, ακόμη και στο σκούπισμα μετά το τέλος της γιορ-
τής και στο ανέβασμα των θρανίων. Ευχαριστώ όλους όσους παρευρεθήκα-
τε και μας επισκεφθήκατε – χάρη σ΄εσάς συγκεντρώθηκαν κάποια χρήματα 
που θα βοηθήσουν στην καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών για αρκετά χρό-
νια, αφού θα ενισχύσουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου και τέλος 
θέλω να ευχαριστήσω:

Την κα και κ. Μερτέκη, κα και κ. Τάτση, κα και κ. Καζιτόρη, κα και κ. Χιόνη, κα 
και κ. Περγάρη, κα και κ. Μίχα, την κα Καρυστιανού, την κα Καλογρίδη (με την 
υπέροχη πατσαβουρόπιττα), την κα Κωτσόβολου, την κα Μακρή, την κα Τζεράκη, 
την κα Βασιλούδη, τους πάνω από είκοσι γονείς που μαγείρεψαν για το παζάρι.

Όσα πράγματα είχαν προσφερθεί στο σχολείο για το Παλαιοπωλείο και δεν που-
λήθηκαν θα δοθούν στην οργάνωση «Γιατροί του Κόσμου», οι οποίοι θα τα δια-
θέσουν για τους συνανθρώπους μας στο Πέραμα που τα έχουν ανάγκη.

Καλές Γιορτές
Χρυσάνθη Κουτσιβιτη

Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου
Το χριστουγεννιάτικο δέ-

ντρο είναι το πιο διαδεδομέ-
νο έθιμο σε όλο τον κόσμο 
και ο στολισμός του ταυτίζε-
ται με το πνεύμα των ημε-
ρών. Από την αρχαιότητα υ-
πήρχε σε όλες τις θρησκείες 
η παράδοση να στολίζονται 
δέντρα ή κομμάτια δέντρων.

Το έθιμο του χριστουγεν-
νιάτικου δέντρου το έφεραν στην χώρα μας 
οι Βαυαροί και στην Ελλάδα για πρώτη φο-
ρά στολίστηκε δέντρο στα Ανάκτορα του Ό-
θωνα το 1833. 

Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέ-
ντρου στην Ελλάδα ήταν το παραδοσιακό Χρι-
στόξυλο ή Δωδεκαμερίτης ή Σκαρκάνζαλος 
κυρίως στα χωριά της Βορείου Ελλάδος. Κάθε 
Χριστούγεννα έβαζαν ένα μεγάλο κούτσουρο 

από άγρια κερασιά, πεύκο ή 
ελιά στο τζάκι όπου θα έκαι-
γε για όλο το 12ήμερο των 
γιορτών από τα Χριστούγεν-
να ως τα Φώτα. Σύμφωνα με 
την παράδοση φέρνει καλο-
τυχία και κυρίως προστατεύ-
ει το σπίτι από τους καλικά-
ντζαρους που μπαίνουν από 
τις καμινάδες και κλέβουν ή 

κάνουν ζημιές στο νοικοκυριό.
Αναμφίβολα το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

είναι από τα πιο όμορφα έθιμα και κάθε χρό-
νο μικρά ή μεγάλα, φυσικά ή τεχνητά στολί-
ζουν μια γωνιά του σπιτιού μας και δίνουν 
χαρά σε μικρούς αλλά και σε μεγάλους. 

Πηγές: http://thesecretrealtruth

Δώρα Χιόνη Β3

Πότε και από ποιόν 
ιδρύθηκαν τα παιδικά 

χωριά SOS Eλλάδος;
Τα παιδικά χωριά SOS Ελλάδος ιδρύθηκαν 

το 1975 από την κα Κλόβια Κατσαρά.
Ποιος είναι ο ρόλος σας σε αυτά;
Είμαι εθελόντρια στο παιδικό χωριό 

Βάρης. Έχω αναλάβει τις ενημερώσεις των 
ομάδων που επισκέπτονται τα παιδικά 
χωριά SOS.

Ποιο είναι το κίνητρο που σας οδήγησε 
να ενταχθείτε σε αυτά; 
Ο λόγος για τον οποίο έγινα εθελόντρια 

στα παιδικά χωριά Ελλάδος και συγκεκριμένα 
στο παιδικό χωριό της Βάρης ήταν η ανάγκη 
της προσφοράς και κυρίως η ανάγκη να γίνω 
κομμάτι αυτής της τεράστιας προσπάθειας.

Τι ηλικίες έχουν τα παιδιά που φιλο-
ξενούνται σε αυτά και ποιες είναι οι 
ασχολίες τους;
Τα παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτά 

είναι από 5-15 ετών. Πηγαίνουν στα σχολεία 
της Βάρης και το απόγευμα ασχολούνται 
με δημιουργικά πράγματα. Τα παιδιά που 

έχουν κάποια μαθησιακή δυσκολία έχουν 
την δυνατότητα να παρακολουθήσουν 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας. 
Κάποια άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη 
από λογοθεραπεία ή από ψυχοθεραπευτική 
έχουν κάλυψη από λογοθεραπευτές ή από 
ψυχολόγους. Αν ο καιρός είναι καλός και 
έχουν τελειώσει με τις υποχρεώσεις τους 
μπορούν να παίξουν σε πάρκα καθώς 
και να παρακολουθήσουν αθλητικές 
δραστηριότητες.

Πιστεύετε ότι υπάρχει αύξηση του 
πληθυσμού των παιδιών σε σχέση με 
παλαιότερα χρόνια και πόσα παιδιά 
έχετε τη δυνατότητα να φιλοξενήσετε;
Ναι υπάρχει αύξηση του πληθυσμού. 

Φιλοξενούμε περίπου 40 παιδιά.
Από πόσα σπίτια αποτελείται ένα 
παιδικό χωριό SOS της Βάρης;
Αποτελείται από 13 σπίτια και τα 9 

αποτελούν τις οικογένειες SOS.
Ποιος είναι ο σκοπός των παιδικών 
χωριών SOS;
Ο σκοπός μας είναι να δημιουργούμε 

και να προσφέρουμε μια οικογένεια κατά 
τα πρότυπα των ελληνικών οικογενειών 
σε παιδιά που δεν έχουν δική τους 
οικογένεια.

άπό πόσα παιδιά αποτελείται μια 
οικογένεια SOS;
Μέσα στην οικογένεια εντάσσεται η 

μαμά SOS, που αποτελεί σταθερό σημείο 
αναφοράς. Τα παιδιά που ανήκουν σε αυτήν 
είναι 5-6 τα οποία με το πέρασμα των 
χρόνων αναπτύσουν μια αδελφική σχέση.

Πως φτάνει ένα παιδί στα παιδικά 
χωριά SOS;
Ένα παιδί φτάνει στα παιδικά χωριά SOS 

μέσω καταγγελίας. Τα παιδιά κακοποιούνται, 
παραμελούνται και εγκαταλείπονται. 

Πού βρίσκονταν τα παιδιά πριν τα 4 
- 5 χρόνια;
Τα παιδιά βρίσκονταν σε κάποιους 

κλειστούς ξενώνες δηλαδή σε κάποια 
θεραπευτικά προγράμματα όπου εκεί τα 
φρόντιζαν και τα ανέθρεφαν.

Που πηγαίνουν τα παιδιά μετά τα 15 
χρόνια τους;
Τα παιδιά μετά τα 15 χρόνια τους 

πηγαίνουν σε μια στέγη στο παλαιό Φάληρο, 
ανάλογα με το φύλο τους. Εκεί ζουν αυτό-
νομα για 3 χρόνια σε μια πολυκατοικία και 
στηρίζονται από οικοδέσποινες. 

Πως νιώθετε που προσφέρετε σε αυτά;
Αισθάνομαι πλήρης, υπεύθυνη που 

συμμετέχω σε ένα κομμάτι το οποίο σου 
δίνει την πίστη και την ελπίδα ότι γίνεται 
κάτι καλό.

Γεωργία Καμπουγέρη 
και Κυριακή Καλογρίδη, Γ1

Επ’ ευκαιρία της δράσης του σχολείου μας που συγκέντρωσε 
αναγκαία είδη για τα Παιδικά Χωριά SOS, καλέσαμε την κα Μαρία 
Κουρούκλη να μιλήσει γι’ αυτά. Εκείνη δέχθηκε με μεγάλο εν-

θουσιασμό την πρόσκλησή μας, μπήκε σε τάξεις και μίλησε στα 
παιδιά του σχολείου μας. Βρήκαμε την ευκαιρία να της πάρουμε 
αποκλειστική συνέντευξη.

συνέντευξη με την κ. Μαρία Κουρούκλη, εθελόντρια στα Παιδικά Χωριά SOS
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«Γιώργο, θα φέρεις τρόφιμα για τα παι-
δικά χωριά SOS;» «Τι λες ρε, εδώ δεν έχου-
με να φάμε εμείς και θα δώσουμε και στους 
άλλους;»

 «Εμείς εδώ δεν έχουμε να φάμε», «Εμείς 
έχουμε περισσότερη ανάγκη». Δύο προτάσεις 
με το «εμείς» πρώτο, πρώτο όπως μερικοί άν-
θρωποι βάζουν τον εαυτό τους πριν από τους 
άλλους, πριν από το «αυτοί». Αλλά όπως το 
σχολείο μας μαθαίνει να κλίνουμε το εγώ, ε-
σύ αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί, δυστυχώς το ί-
διο κάνει και η κοινωνία. Μας μαθαίνει να βά-
ζουμε το εγώ πριν από το αυτός και το εμείς 
πριν από το αυτοί. Δύο προτάσεις αντώνυ-
μες του εθελοντισμού, συνώνυμες του εγω-
ισμού. Ας ρίξουμε μια ματιά στη λέξη εθελο-
ντισμός. Τι σημαίνει; 

«Δηλαδή δεν θα κάνεις τίποτα για να βο-
ηθήσεις;»

«Γιατί; Έχουν κάνει κάτι αυτοί για εμένα;»
 Εθελοντισμός σημαίνει να δίνεις, χωρίς να 

περιμένεις αντάλλαγμα. Όπως λέει και η πα-
ροιμία «Πάντα να δίνεις χωρίς να θυμάσαι και 
πάντα να παίρνεις χωρίς να ξεχνάς», έτσι και 
εμείς πρέπει να βοηθάμε αυτούς που έχουν 
ανάγκη, τους φτωχούς, τους άστεγους, τους 
ανθρώπους που δεν μπορούν να φάνε, να ζή-
σουν, να πάνε σχολείο, να κάνουν όνειρα, χω-
ρίς να περιμένουμε κανένα αντάλλαγμα. Γιατί 
πώς να φάει αυτός που δεν έχει χρήματα, πώς 
να ζήσει αυτός που δεν έχει σπίτι και πώς να 
ονειρευτεί αυτός που δεν έχει κρεβάτι, αν κά-
ποιος δεν τον βοηθήσει. 

«Μα καλά, δε νοιάζεσαι καθόλου για τα 

παιδιά αυτά…»
 Εκτός από το να δίνεις χωρίς να περιμένεις 

αντάλλαγμα, εθελοντισμός είναι και το να νοιά-
ζεσαι για τον άλλο. Να ενδιαφερθούμε γι’ αυ-
τόν που δεν έχει χρήματα, σπίτι, κρεβάτι. Γι’ 
αυτόν που περιμένει από το πρωί ως το βρά-
δυ στο πεζοδρόμιο με το χέρι απλωμένο, πα-
ρακαλώντας. Για αυτόν που κοιμάται τα βρά-
δια στο ξύλινο παγκάκι. Για το παιδί το ορφα-
νό, που το ίδρυμα στο οποίο μένει δεν έχει 
την οικονομική δυνατότητα να το φροντίσει. 
Για το παιδί το άρρωστο που δεν έχει ούτε νε-
ρό πιεί, πόσο μάλλον φάρμακα. Για εκείνους, 
που το δικαίωμα της ζωής και της ελευθερίας 
έχει γίνει υποχρέωση.

«…για φαντάσου να ήσουν στην θέση 
τους.»

 Τέλος, εθελοντισμός σημαίνει να βάζεις 
τον εαυτό σου στην θέση του δυστυχισμέ-
νου αυτού ανθρώπου. Να αναρωτηθείς «Και 
αν ήμουν εγώ φτωχός;» και έπειτα, να πας 
να τον βοηθήσεις, χωρίς να περηφανευτείς 
γι’ αυτό που έκανες. Αφού με το να περηφα-
νευτείς γι’ αυτό, μειώνεις αυτόν που βοήθη-
σες, πράγμα που είναι πολύ χειρότερο από 
το να μην βοηθήσεις.

 Κανείς δεν μας υποχρεώνει να βοηθήσου-
με, παρά μόνο η ανθρωπιά μας, δηλαδή η α-
γάπη μας και η συμπόνια μας για τον συνάν-
θρωπο. Όλοι μας πρέπει να προσφέρουμε, με 
όποιον τρόπο μπορούμε, για να μπορούν όλοι 
οι άνθρωποι να ζήσουν μια καλή ζωή.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Γ2’

«Εμείς έχουμε μεγαλύτερη ανάγκη…»


