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Αριθμός Φύλλου:10 – 21/12/2012

Ψηφιακά Δρώμενα
Υπεύθυνοι Καθηγητές:
- Μπάνος Δημήτρης, ΠΕ 19
- Αραμπατζή Θεανώ, ΠΕ 06
- Τασίκα Ασημίνα, ΠΕ 10

“Σας περιμένουμε όλους στη ραδιοφωνική μας εκπομπή “The worried RE-dio” την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου στις 17:00, μέσα από τη
συχνότητα του European School Radio, το πρώτο μαθητικό διαδικτυακό ραδιόφωνο. http://blogs.sch.gr/esrblog

Ο κόσμος με την πένα των μαθητών μας

http://6lyk-trikal.tri.sch.gr

Χριστουγεννιάτικες Νιφάδες
► Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι ... Χριστούγεννα !!!

Η γνώμη μας

Χριστούγεννα, η ομορφότερη
εποχή του χρόνου. Η πόλη
φορά τα καλά της, ντύνεται με
χριστουγεννιάτικα χρώματα και
στολίζεται με πολύχρωμα φωτάκια. Ένας μικρός περίπατος
στο κέντρο της πόλης φτάνει
για να ξεχαστούμε από την καθημερινότητά μας και να επιτρέψουμε
στη
μαγεία
των
Χριστουγέννων να εισχωρήσει
στις καρδιές μας.
Τα Χριστούγεννα εκτός από τον
περισσότερο ελεύθερο χρόνο για
ανάπαυση και ξεκούραση που
μας προσφέρουν, μας δίνουν τη
δυνατότητα να έρθουμε σε επαφή
με τα αγαπημένα μας πρόσωπα
ανταλλάζοντας δώρα, ευχές και
γιορτάζοντας
οικογενειακά.
Ακόμη, τα Χριστούγεννα αποτελούν την αφορμή μόνο για ένα
γαστριμαργικό ταξίδι σε πλούσιες
γεύσεις από διάφορες χώρες.
Ωστόσο, τις μέρες αυτές μην
λησμονήσετε το φιλανθρωπικό
σας πνεύμα αφήνοντας να το
επισκιάσει η γιορτινή διάθεση,
και προσοχή στις σπατάλες
που δημιουργούν οι ελκυστικές

βιτρίνες. Μην ξεχάσετε να δω- από τον μύλο των ξωτικών!
ρίσετε βιβλία στους αγαπημέΠαπαγεωργίου Εύα
νους σας και περάστε μία βόλτα
Μπουκοβάλα Ρόζα
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Ενότητα: Συνεντεύξεις

Συνέντευξη με τον Άγιο Βασίλη
►Μια διαφορετική συνέντευξη γεμάτη χιούμορ και εκπλήξεις

Ερ:Πως και δεχτήκατε να σας
προμοτάρει η κόκα-κόλα, και
ποια η άποψή σας για τις χριστουγεννιάτικες διαφημίσεις
της;
- Η αλήθεια είναι ότι αρχικά είχα
κάποιους ενδοιασμούς σχετικά με
το πώς θα διαχειριστούν το image
μου, βέβαια είμαι αρκετά ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Όσο για
τις διαφημίσεις κάθε χρόνο με εκπλήσσουν ευχάριστα!
Ερ:Το κόκκινο θα φορεθεί
φέτος;
- Νομίζω πως ναι, είναι παράδοση
πλέον. Εξάλλου, ευτυχώς που ξεφύγαμε από τη στολή ουράνιο
τόξο γιατί με πάχαινε αρκετά. Σχετικά με το πράσινο όμως που προσπαθούν να μου επιβάλλουν είμαι
κάθετος, δεν μου πηγαίνει καθόλου!
Ερ:Έχετε αποφασίσει να κάνετε
ποτέ δίαιτα;
- Α ναι! Το ζήτημα που με απασχο-

λεί χρόνια τώρα. Λοιπόν, στα
πρώτα χρόνια της καριέρας μου
ανησυχούσα για το βάρος μου, με
την πάροδο των χρόνων όμως,
συνειδητοποίησα ότι η κοιλίτσα
είναι γοητεία. Για τη δίαιτα τώρα,
πώς να τα καταφέρω με τόσα χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα;
Ερ:Στο έλκηθρο αυξήθηκαν τα
τέλη κυκλοφορίας, οι τάρανδοι
φορολογούνται;
- Η αλήθεια είναι ότι για χάρη μου
γίνονται χριστουγεννιάτικες εξαιρέσεις. Λόγω λειτουργήματος βλέπετε…Ε, έχω και έναν ξάδερφο
μέσα στα πράγματα αλλά δεν είμαι
και φοροφυγάς.
Ερ:Η φιλοζωική σας έχει κάνει
ποτέ παράπονα κακομεταχείρισης των ζώων;
- Ουδέποτε! Οι συνθήκες διαβίωσης των ταράνδων είναι άριστες!
Ερ:Έχετε κάνει απολύσεις ξωτικών;
- Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα στο

οποίο δεν θα ήθελα να αναφερθώ,
Ερ:Έχετε υποστεί μειώσεις
στον μισθό σας: αν ναι έχετε
σκοπό να κάνετε απεργίες που
θα αποβούν μοιραίες για τα
επόμενα Χριστούγεννα;
- Αν και το συγκεκριμένο γεγονός
με λυπεί ιδιαίτερα, αν η κρεβατομουρμούρα συνεχιστεί, ομολογώ
ότι θα αναγκαστώ να προβώ σε
απεργίες. Ανωτέρα βία..
Ερ:Υποθέτουμε ότι για αυτά τα
Χριστούγεννα είναι όλα έτοιμα
δεν θα υπάρχει πρόβλημα,
σωστά;
- Χο χο χο, βεβαίως δεν υπάρχει
κανένας λόγος ανησυχίας!
Ερ:Υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να παίρνουν δώρα χωρίς
περιτύλιγμα λόγω κρίσης;
- Μπορεί και να φτάσουμε σε αυτό
το σημείο, προς το παρόν πριν καταργήσουμε εντελώς το περιτύλιγμα μειώνουμε συνεχώς την
ποιότητα του, πριν καταλήξουμε
στη λαδόκολλα.
Ερ:Ποιο είναι το μυστικό της
επιτυχίας διανομής των δώρων
μέσα σε μία νύχτα;
- Τα μυστικά είναι μυστικά. Πρόκειται για 'τρικ' του επαγγέλματος.
Ερ:Κατά τη γνώμη σας που
οφείλεται το γεγονός ότι όλο και
περισσότερα παιδιά σταματούν
να πιστεύουν στα Χριστούγεννα
και τον Άγιο Βασίλη;
- Είναι ένα φλέγον ζήτημα. Το
2004 συνεργάστηκα με τον αυτόν
τον κομπάρσο τον Τομ τον Χανκς
για την ταινία Το Πολικό Εξπρές,
ελπίζοντας να φέρω ξανά την
πίστη στις καρδιές μικρών και μεγάλων. Δεν είμαι σίγουρος για το
αποτέλεσμα, αλλά ποτέ δεν απογοητεύομαι. Η προσωπική μου
άποψη είναι ότι πρόκειται για αποτέλεσμα μίας γενικότερης κρίσης
αξιών, βεβαίως βεβαίως.
Εύα Παπαγεωργίου
Ρόζα Μπουκοβάλα

Ενότητα: Χριστούγεννα

Καταναλωτισμός
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► Καταναλωτισμός και γιορτές
Καταναλώνω... άρα υπάρχω! Αυτό
φαίνεται να είναι το ρητό που ισχύει την
περίοδο των γιορτών και μάλιστα η καταναλωτική συμπεριφορά συχνά παίρνει τεράστιες διαστάσεις. Γιατί όμως η
μανία του καταναλωτισμού ‘χτυπά’ την
πόρτα μας ειδικά τις γιορτές;
Συναισθηματική Ανακούφιση
Ο εορταστικός καταναλωτισμός
συχνά παίρνει τη μορφή του shopping
therapy, δηλαδή της θεραπείας μέσα
από την αγορά αντικειμένων. Γιατί
όμως να χρειάζεται κανείς θεραπεία
και μάλιστα τις γιορτινές μέρες; Οι
γιορτές σε ένα πρώτο επίπεδο φέρνουν μαζί τους τα δώρα, το δέντρο, τα
στολίδια, τα παραδοσιακά γλυκά, τα
πάρτι, αλλά σε ένα δεύτερο επίπεδο
είναι ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένες. Οι γιορτινές μέρες, εκτός από
την χαρά και τη συναισθηματική χρυσόσκονη, πολλές φορές θυμίζουν στον
άνθρωπο παλιές χαρούμενες ημέρες,
σε αντιδιαστολή με το παρόν του, το
οποίο μπορεί να μην είναι τόσο ευχάριστο. Αναμνήσεις από χαρούμενες
στιγμές με την πατρική οικογένεια, με
φίλους, με κάποιο άτομο με το οποίο
είχε κανείς δεσμό μπορεί να φέρνουν
στο νου περασμένες χαρές, αφήνοντας ταυτόχρονα και μια πικρή γεύση.
Έτσι, το να ξεχυθεί κανείς στην αγορά
και να κάνει ψώνια, αγοράζοντας τα
χίλια-δυο καλά που του θυμίζουν τις
παλιές καλές ημέρες είναι ένας τρόπος
να ξαναδημιουργήσει την περασμένη
ευτυχία. Για άλλους, πάλι, οι γιορτινές
μέρες είναι φορτωμένες με δυσάρεστες αναμνήσεις ή ψυχικό πόνο απώλειες
αγαπημένων
προσώπων,
καταστάσεων, συγκρούσεις, στεναχώριες του παρελθόντος έρχονται στην
επιφάνεια με αφορμή τις γιορτές και
τον διαπροσωπικό τους χαρακτήρα.
Φορτισμένοι συναισθηματικά, οι άνθρωποι επιλέγουν να καταναλώσουν
για να πάρουν μια γεύση χαράς και ευτυχίας, ακόμα και αν η διάρκειά της
είναι όσο να θαυμάσει κανείς το αντικείμενο στη βιτρίνα, να το πληρώσει
και μετά να το βάλει στη σακούλα του.
Τις ημέρες αγάπης των γιορτών πολλοί
άνθρωποι έχουν ενοχές: που δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο στα παιδιά τους,
που καυγαδίζουν συχνά με τον/τη σύζυγό τους, που έχουν αμελήσει τις κοι-

νωνικές υποχρεώσεις και τους φίλους
τους, που δε βρίσκουν χρόνο να τηλεφωνήσουν σε κοντινούς και μακρινούς
συγγενείς. Έτσι, για να καταπραΰνουν
τις τύψεις για το ότι δεν έχουν δώσει
ένα κομμάτι από το χρόνο τους και τον
συναισθηματικό εαυτό τους σε σημαντικά οικεία τους πρόσωπα, πολλοί καταφεύγουν στις αγορές δώρων,
χρήσιμων ή άχρηστων, φθηνών ή
ακριβών, όμορφων ή κακόγουστων.
Εγώ και ο Εαυτός μου
Για άλλους πάλι, η εορταστική υπερκατανάλωση σχετίζεται με την προβολή
του εαυτού: ένας από τους καλύτερους
τρόπους για να προβάλει κανείς τη μεγαλομανία του είναι να αγοράσει όσα
περισσότερα ή όσα ακριβότερα πράγματα μπορεί, είτε ως δώρα για τους
γύρω του είτε για τον εαυτό του. Με
αυτή τη συμπεριφορά δημιουργεί κανείς την ψευδαίσθηση ότι είναι ανώτερος ή καλύτερος από τους γύρω του,
οπότε η καταναλωτική του μανία και η
προσφορά δώρων δεν είναι τίποτε
άλλο από μια εγωκεντρική σύγκριση
για να υπερτερήσει των άλλων .Μια
άλλη εγωκεντρική συμπεριφορά είναι η
υπερκατανάλωση ως ένας τρόπος να
υπενθυμίσει το άτομο στον εαυτό του
‘τα κατάφερα’, ‘είμαι επιτυχημένος/η’,
‘δεν έχω ανάγκη από κανέναν, παίρνω
ότι θέλω για τον εαυτό μου’. Πίσω από
αυτού του είδους την αυταρέσκεια και
αυτονομία όμως κρύβεται μοναξιά και
ανασφάλεια.
Τα μηνύματα από τα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης και τη σύγχρονη
κουλτούρα
Ένας άλλος παράγοντας που συμβάλει στην υπερκαταναλωτική μανία

των γιορτών είναι και τα μηνύματα
που προβάλλονται με κάθε τρόπο
μέσα από τα ΜΜΕ-και όχι μόνο την
τηλεόραση. Η εικόνα του πετυχημένου ανθρώπου που αγοράζει πολλά
πράγματα, η εικόνα της ευτυχίας και
την χαράς μέσα από τις συνεχόμενες
αγορές, τις γεμάτες σακούλες και τα
λαμπερά χαμόγελα αποτελούν ‘δολώματα’ για τον μέσο άνθρωπο που
ταυτίζεται με τις ωραίες αυτές εικόνες. Χωρίς να σταθεί να σκεφτεί αν
όλα όσα θαυμάσια βλέπει πράγματι
ισχύουν, ο σύγχρονος άνθρωπος
επιθυμεί να πάρει ένα κομμάτι από
αυτή την γρήγορη, ακοπίαστη και εύκολη χαρά-ευτυχία-επιτυχία που
προβάλλεται από τα ΜΜΕ. Ειδικά
όταν κανείς έχει τσακίσει από τις μικροδυσκολίες της καθημερινότητας,
τη ρουτίνα και τα διάφορα που έχει
να αντιμετωπίσει και του προκαλούν
στρες, η εύκολη λύση είναι αυτή που
προβάλλεται: να αγοράσει όλα όσα
διαφημίζονται και αυτομάτως θα ξεστρεσαριστεί, θα νιώσει όμορφα και
θα είναι ευτυχισμένος.
Εν κατακλείδι, η γιορτινή περίοδος
πάντα θα είναι ξεχωριστή και πάντα
θα είναι εποχή για έξοδα αλλά και καταναλωτική ευφορία. Έτσι, πέρα από
τα ψώνια, τις αγορές και την κατανάλωση, θα πρέπει κανείς να σκεφτεί αν
επιθυμεί να επενδύσει σε ποιοτικές
σχέσεις και χρόνο, οπότε εκεί δε χρειάζεται απλώς να καταναλώνει, αλλά
να προσφέρει με διαφορετικό, λιγότερο διαφημισμένο και χρηματικά
ακριβό τρόπο.
Νίκη Μελίσση
http://archive.in.gr
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Ενότητα:Χριστούγεννα

Στο πνεύμα των Χριστουγέννων
► Αγαπημένες ταινίες και βιβλία

Τα Χριστούγεννα είναι μια από τις
πιο σημαντικές ετήσιες γιορτές για
τον άνθρωπο. Λέγοντας Χριστούγεννα εννοούμε διασκέδαση , χαρά
και τα χιονισμένα στολισμένα
τοπία. Η κοινωνία μέσα από τα διάφορα πολιτισμικά δρώμενα έχει ως
στόχο μας κάνει να υιοθετήσουμε
το πνεύμα των Χριστουγέννων.
Καταρχήν μέσω ταινιών. Πολλές
ταινίες έχουν ως κύριο θέμα τα
Χριστούγεννα.
- Η πιο γνωστή Χριστουγεννιάτικη
ταινία που σίγουρα όλοι έχουμε δει
είναι το “ Home alone”( μόνος στο
σπίτι ) , η ιστορία ενός παιδιού ,
που μένει μόνο του κατά τη διάρκεια των εορτών .
- Μια ακόμα ταινία που μας βάζει
στο πνεύμα είναι το “ Elf ”. Συγκι-

νητική κατά περιόδους , αλλά
πάντα ξεκαρδιστική.
- Αξέχαστη παραμένει η ταινία “το
πολικό εξπρές” που επαναφέρει το
πνεύμα και τη μαγεία στην πίστη
για τον αγαπημένο από όλους Άγιο
Βασίλη.
- Η ταινία ο Κατεργάρης των Χριστουγέννων με τον Τζιμ Κάρει
αφηγείται την ιστορία ενός πρασινωπού ξωτικού που προσπαθεί να
ξεγελάσει το πνεύμα των Χριστουγέννων.
- Επιπλέον , όλοι μας πρέπει να
δούμε το “ Christmas cottage”. H
ενός ζωγράφου που μας δείχνει
την αγάπη για την οικογένεια του
και τις θυσίες που κάνει για να
σώσει το σπίτι του από τον κίνδυνο της έξωσης. Ας αναφέρουμε

μερικά όμορφα βιβλία.
- Το γνωστότερο είναι ο “Σκρουτζ”
του Τσαρλς Ντίκενς. Ο Σκρουτζ
είναι ένας γερο- τοκογλύφος .ο
οποίος είναι εγωιστής και έχει μεγάλη αδυναμία στα χρήματα.
- Του ίδιου συγγραφέα φημίζονται
το “Το πνεύμα των Χριστουγέννων”
και το “ Τα μαγικά Χριστούγεννα”,
πρωταγωνιστής των οποίων είναι
πάλι ο Σκρουτζ. Βέβαια οι χριστουγεννιάτικες ταινίες και τα βιβλία
είναι αμέτρητα. Επιπλέον πολλές
εκδηλώσεις πολλών ειδών γίνονται
συχνά ( π.χ θεατρικές παραστάσεις
, δημιουργία μαγικών τοποθεσιών
και πάρκων αναψυχής με θέμα χριστουγεννιάτικο όπως και ο δικός
μας μύλος των ξωτικών κ.α. ).
Βάσια Καραγεώργου

Ενότητα: Χριστούγεννα
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Μύθοι Χριστουγέννων
►Τα σκανδαλιάρικα ξωτικά

Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων επικρατούν πολλοί μύθοι
και παραδόσεις που έχουν διασωθεί στο πέρασμα των αιώνων. Ο
επικρατέστερος είναι αυτός των
καλικαντζάρων που απασχολεί μικρούς και μεγάλους μέχρι και σήμερα.
Οι καλικάτζαροι είναι ένας μύθος
που έχει κυριαρχήσει την εποχή
των Χριστουγέννων και έχει τις
ρίζες του από πολύ παλιά. Στον
Αρχαίο Κόσμο επικρατούσε η
άποψη ότι τις μέρες εκείνες, οι
πόρτες του Άδη ήταν ανοιχτές και
οι ψυχές ανέβαιναν στον πάνω
κόσμο. Στη σύγχρονη εποχή λέγεται ότι σύμφωνα με το μύθο όλο
το χρόνο πριονίζουν το δέντρο της
ζωής. Τις παραμονές των Χριστουγέννων, που νομίζουν ότι θα
πέσει και θα τα πλακώσει, ανεβαίνουν στον πάνω κόσμο για να ταλαιπωρήσουν τους ανθρώπους
μέχρι την ημέρα των Φώτων,
οπότε με τον Αγιασμό των υδάτων
εξαφανίζονται και πάλι κάτω από
τη γη για να συνεχίσουν το κατα-

στροφικό τους έργο.
Οι καλικάτζαροι ή αλλιώς τα ξωτικά εκείνες τις δώδεκα μέρες μασκαρεμένοι,
πειράζουν
τους
ανθρώπους στους δρόμους, μπαίνουν απρόσκλητοι στα σπίτια μέσα
από την καμινάδα κλέβοντας φαγητό, γλυκά και κάνοντας ζημιές .
Για να τους αποφύγουν οι άνθρωποι είχαν αναμμένη τη φωτιά στο
τζάκι χρησιμοποιώντας ξύλο κρανιάς, επιπλέον θυμιάτιζαν ώστε να
εμποδίσουν την πρόσβαση τους
στο σπίτι. Στην περίπτωση που
καμία φορά κατάφερναν να μπουν
στο σπίτι οι νοικοκυρές τα κυνηγούσαν με πυρωμένα δαυλιά.
Οι καλικάτζαροι χαρακτηρίζονται
ως μαυριδεροί, με κόκκινα μάτια,
παρόλο που στα βιβλία εμφανίζονται με ένα σκανδαλιάρικο χαμόγελο, μεγάλα μυτερά αυτιά και
πράσινα ρούχα. Καθένας από
τους καλικάτζαρους είχε και ένα
κουσούρι(π.χ. κουτσός) αυτός
ήταν και ο λόγος για τον οποίο δεν
μπορούσαν να βλάψουν τους ανθρώπους. Όποιος περπατούσε τη

νύχτα μπορούσε να συναντήσει
τα ξωτικά που τον φοβέριζαν. Η
αγαπημένη τροφή των καλικάντζαρων ήταν το χοιρινό κρέας και
κυρίως το λίπος του. Γι' αυτό οι
νοικοκυραίοι στο χωριό, σκέπαζαν
το χοιρινό με σπαράγγια. Το σπαράγγι όταν παλιώσει γίνεται
σκληρό και γι' αυτό σκέπαζαν μ'
αυτές το χοιρινό για να μην πλησιάζουν οι καλικάντζαροι. Αγαπημένο γλυκό των ξωτικών είναι οι
τηγανίτες.
Του «Σταυρού» επίσης ο παπάς
περνούσε από τα σπίτια για να
ξορκίσει αυτά τα πονηρά πλάσματα. Όταν φύγουν οι καλικάτζαροι όλα καθαρίζονται. Η στάχτη
από το τζάκι, τα κοπριά των ζώων
και οι άνθρωποι. Σήμερα, η ιστορία
των ξωτικών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των παραμυθιών τη
διάρκεια των Χριστουγέννων. Παραμύθια, τραγούδια μιλάνε για τα
σκανταλιάρικα ξωτικά που ανακατεύουν της ζωές των ανθρώπων.
Ρόζα Μπουκοβάλα
Εύα Παπαγεωργίου
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► Ο μύθος και η ιστορία του Αϊ Βασίλη

Την 1η Ιανουαρίου του 379 μ.Χ.
πεθαίνει στην Καισάρεια της Καππαδοκίας, σε ηλικία μόλις 49 χρόνων, ο
Μέγας Βασίλειος. Οι
σύγχρονοί του, ενώ ζούσε ακόμη,
τον ονόμασαν «Μέγα», τόσο για
την πίστη, τη σοφία και τη σωφροσύνη του, όσο και για τη φιλανθρωπία και τη γενναιοδωρία του.
Κατά τη διάρκεια της θητείας του
ως Μητροπολίτης Καισάρειας,
εκτός από τη δριμεία μάχη του
εναντίον του αρειανισμού με λόγους και συγγράμματα, μερίμνησε
να χτιστούν παντού νοσοκομεία,
φτωχοκομεία, ορφανοτροφεία και
γηροκομεία και φρόντιζε πάντα
όσους είχαν την ανάγκη του. Καταγόταν από πλούσια οικογένεια, μα
πέθανε πάμφτωχος, έχοντας σπαταλήσει όλη την περιουσία του για
τη φροντίδα του ποιμνίου του. Η
εκκλησία τον ανακήρυξε Άγιο και
Μέγα και καθιέρωσε τη γιορτή του
την ημέρα του θανάτου του, την 1η
Ιανουαρίου και μαζί τη δημιουργία
του θρύλου του Αϊ Βασίλη των Ελλήνων.
Ο Αϊ Βασίλης των παιδιών και
των δώρων
Ο χριστουγεννιάτικος Αϊ-Βασίλης
αποτελεί σήμερα μια διεθνή λαο-

γραφική μορφή, η οποία διανέμει
δώρα σε παιδιά και ενηλίκους,
που υπήρξαν «καλοί» κατά τη
διάρκεια του έτους. Είναι κυρίαρχο
πρόσωπο του εορτασμού των
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η γνωστή μορφή με την
κόκκινη στολή, τη λευκή γενειάδα,
πάντα χαμογελαστός, με το σάκο
του γεμάτο δώρα, πάνω σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί σήμερα
σε παγκόσμια κλίμακα τον πλέον
αγαπημένο ήρωα των παιδιών τις
ημέρες των εορτών, ακόμη και σε
χώρες μη χριστιανικές. Ξεκινά
κάθε χρόνο από κάποια άγνωστη
χώρα του Βορρά για να χαρίσει
δώρα και χαρά σ’ όλα τα παιδιά
της γης.
Η παράδοση αυτή έχει τις ρίζες
της στη γιορτή του Χειμερινού
Ηλιοστάσιου, που γιόρταζαν, από
την προϊστορική ακόμη εποχή,
όλοι σχεδόν οι λαοί της Βόρειας και
Δυτικής Ευρώπης. Τη μέρα εκείνη
οι άρχοντες κάθε τόπου συνήθιζαν
να γιορτάζουν μαζί με τους υπηκόους τους στους δρόμους, προσφέροντας δώρα στα μικρά
παιδιά, φυτεύοντας και στολίζοντας αειθαλή δένδρα και φτιάχνον-

τας στεφάνια από τα κλωνάρια
τους, σύμβολο αιώνιας ζωής.. Οι
αρχαίοι Ρωμαίοι στις 25 Δεκεμβρίου γιόρταζαν τα Μπρουμάλια (η
λέξη υποδηλώνει τη μικρότερη
ημέρα του χρόνου, dies brevissima > brevma > bruma). Σε αυτά
τιμούσαν την «ημέρα της γεννήσεως του αήττητου Ήλιου» (dies
natalis invicti Solis), αφού ο Ήλιος
από τις ημέρες εκείνες έπαυε να
χαμηλώνει την τροχιά του και άρχιζε να επανέρχεται ψηλά στον ουρανό θριαμβευτής, για να
ξαναφέρει τη ζέστη και τη ζωή στην
παγωμένη φύση. Κάποιους αιώνες
αργότερα (επισήμως από τον 6ο
μ.Χ. αι.) ο χριστιανισμός υιοθέτησε
την ημερομηνία αλλάζοντας το τιμώμενο πρόσωπο στον «Ήλιο της
Δικαιοσύνης», κατά το τροπάριο
των Χριστουγέννων, τον Ιησού
Χριστό.
Στις παραδόσεις όλων των λαών
της Ευρώπης υπάρχει παντού κάποιο μυθικό πρόσωπο -νεράιδα,
ξωτικό ή θεός- που κάποια συγκεκριμένη μέρα του χρόνου και για
κάποιο συγκεκριμένο λόγο μοιράζει δώρα στα μικρά παιδιά. Τέτοιος είναι ο καλοκάγαθος
γίγαντας Γκαργκάν στην παράδοση των Κελτών, που κουβαλούσε πάντα ένα τεράστιο καλάθι
γεμάτο δώρα, η Λα Μπεφάνα
στην Ιταλία, που μοίραζε δώρα
στα παιδιά και αποκάλυπτε στις
νέες και στους νέους μυστικά σχετικά με το μελλοντικό τους γάμο,
σαν τιμωρία που αμέλησε να ακολουθήσει τους τρεις μάγους κατά
την επίσκεψή τους στο νεογέννητο Χριστό, αλλά και η γριά
Μπαμπούσκα στη ρωσική παράδοση, που καταδικάστηκε να τριγυρνάει
την
ημέρα
των
Θεοφανίων και να μοιράζει δώρα
στα παιδιά, επειδή έδωσε λάθος
κατευθύνσεις για το δρόμο προς
τη Βηθλεέμ.
. (συνέχεια σελ.7)
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► Ο Αϊ Βασίλης των παιδιών και των δώρων
Το 12ο αιώνα Γαλλίδες καλόγριες
μοίραζαν δώρα στη μνήμη του
Αγίου Νικολάου, την ημέρα της
επετείου του θανάτου του (6 Δεκεμβρίου). Αυτή θεωρείται η
απαρχή του εθίμου στη δυτική
κουλτούρα. Την ίδια εποχή γίνεται
ο συγκερασμός του Αγίου με τη
πληθωρική σκανδιναβική θεότητα
Οντίν, που διέθετε πλούσια γενειάδα και πετούσε καβάλα σε οκτάποδο άλογο.
Το όνομα Santa Claus είναι μία
παράφραση του ολλανδικού ονόματος Sinterklaas, που μετέφεραν
και εδραίωσαν στο Νέο Κόσμο,
στο Νέο Άμστερνταμ (σήμερα Νέα
Υόρκη) οι Ολλανδοί μετανάστες.
Το Δεκέμβριο του 1773 και ξανά το
1774, εφημερίδα της Νέας Υόρκης
αναφέρει ότι ομάδες ολλανδικών
οικογενειών συγκεντρώθηκαν για
να τιμήσουν την επέτειο του θανάτου του Αγίου Νικολάου. Το 1804 ο
John Pintard, μέλος της New York
Historical Society, στην ετήσια
συγκέντρωση του συλλόγου, μοίρασε ξυλογραφίες με τη μορφή του
Αγίου Νικολάου. Το φόντο της εικόνας περιλάμβανε οικείες εικόνες
του αγίου και κάλτσες γεμάτες παιχνίδια και φρούτα, κρεμασμένες
πάνω από ένα τζάκι. Το 1809 ο
Washington Irving βοήθησε να
ανεβεί η δημοτικότητα του Sinterklaas, όταν στο βιβλίο του The History of New York ανέφερε τον Άγιο
Νικόλαο σαν προστάτη άγιο της
Νέας Υόρκης. Το 1822 ο Αμερικανός συγγραφέας Κλέμεντ Μουρ
έγραψε το ποίημα «The Night Before Christmas»η Δεκεμβρίου
1823 στην εφημερίδα «Sentinel».
για τις τρεις κόρες του. Εκεί υπάρχει η πρώτη περιγραφή του Santa
Claus και της δράσης του στη σημερινή παγκόσμια εκδοχή.
Η ιστορία αυτή εικονογραφήθηκε
από τον πατέρα του χιουμοριστικού
αμερικανικού σχεδίου Τόμας Νάστ,
γερμανικής καταγωγής, που δανεί-

στηκε για τη δημιουργία του στοιχεία από την γερμανική λαϊκή παράδοση των Χριστουγέννων, αλλά
και την παραδομένη μορφή του
πλανόδιου γερμανού εμπόρου.
Σύμφωνα με μία άποψη ο Άγιος
Βασίλης γεννήθηκε κατά τη διάρκεια του αμερικανικού Εμφυλίου,
όταν ο Νάστ εργαζόταν στο
Harper’s Weekly, στο μεγαλύτερο
περιοδικό της εποχής και του είχε
ανατεθεί να απεικονίζει με αλληγορικές εικόνες τα δρώμενα του πολέμου. Μία από αυτές ήταν «Ο Άγιος
Βασίλης στο στρατόπεδο», όπου
παρουσιάζεται για πρώτη φορά ο
Άγιος με τα χαρακτηριστικά ενός
ευτραφούς άνδρα, ολοστρόγγυλου
και ροδαλού, καλυμμένου από
άστρα, ο οποίος μοίραζε δώρα σε
ένα στρατόπεδο των Βορείων.
Βασισμένος στην επιτυχία που
γνώρισε το έργο του το 1862, ο
Νάστ συνέχισε να παράγει σχέδια
του Άγιου Βασίλη κάθε Χριστούγεννα κατά την περίοδο του Εμφυλίου Πολέμου. Και η σύλληψή του
έγινε αποδεκτή, διότι έδωσε στην
παραδοσιακή ασκητική, αυστηρή
και αποστεωμένη εικόνα του Father Christmas, του Pelze-Nicol και
του Pere Noel, μια άλλη διάσταση
που αντικατόπτριζε την αφθονία
και την ευμάρεια.

Η παράδοση σύμφωνα με την
οποία ο Αϊ-Βασίλης περνά μέσα
από καμινάδες για να δώσει δώρα
στα παιδιά προέρχεται από το ποίημα του Κλέμεντ Μούρ «Μια επίσκεψη του Αγίου Νικόλα», όπου
δανείστηκε την ιδέα της καμινάδας,
μαζί με την ιδέα του έλκηθρου και
των οκτώ ελαφιών που το σέρνουν, από ένα φινλανδικό παραμύθι.
Ο Βασίλης και η COCA- COLA
Ο Άγιος Βασίλης, όπως τον γνωρίζουμε, δεν υπήρξε ποτέ. Μπορείτε να πιστέψετε ότι ο πιο
διαδεδομένος άγιος στον κόσμο
είναι χορηγία μιας μεγάλης αμερικάνικης εταιρίας; Κι όμως δεν είναι
αστείο. Μιλάμε για το χοντρούλη και
χαρούμενο γεράκο με το κόκκινο
κουστούμι, το καπέλο και την κάπα,
με τη μεγάλη μαύρη ζώνη και τις
μπότες, τα ροδαλά μάγουλα, τα
φωτεινά μάτια και τα ακόμα πιο φωτεινά λευκά δόντια. Αυτός ο καλοσυνάτος άγιος είναι το ευφυέστατο
επίτευγμα μιας διαφημιστικής καμπάνιας της κόκα κόλα.
Μέχρι τη δεκαετία του 1930 η
στολή του Αϊ-Βασίλη είχε τα χρώματα του ουράνιου τόξου. Ο Άγιος
Βασίλης είναι εφεύρεση της κόκα
κόλα! Το 1931 ο αμερικανός σχεδιαστής Χέιντον Σάντμπλομ, για τις
ανάγκες ενός διαφημιστικού, έβαψε
τη στολή του αγίου με το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα του αναψυκτικού. Για να μη την ξεβάψει από
τότε ποτέ! Η κόκα κόλα εξακολουθεί
να παραμένει περήφανη για το
ρόλο που έπαιξε για να γίνει διάσημος και δημοφιλής αυτός ο άγιοςκατασκεύασμα της. Η εταιρεία
μάλιστα επιχορήγησε μια σειρά εκθέσεων σε γκαλερί με θέμα «η διαφήμιση ως τέχνη» που εξηγεί αυτό
το φαινόμενο. Η πιο γνωστή και
διάσημη από αυτές τις εκθέσεις
είναι αυτή που έγινε στο Carrousel
du Louvre στο Παρίσι το 1996…;
Γιώργος Τζέλης
http://el.wikipedia.org
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►Από την Ιαπωνία μέχρι την Αργεντινή
Αργεντινή: Οι Αργεντινοί δεν περιμένουν τα δώρα τους στις κάλτσες το τζάκι. Κάθε μέλος της
οικογένειας τοποθετεί ένα ζευγάρι
από τα αγαπημένα του παπούτσια
στην πόρτα της εισόδου. Με την
αλλαγή του χρόνου, κυρίαρχη
θέση έχουν τα πυροτεχνήματα και
απαραιτήτως ο χορός, ενώ αντίθετα με άλλες χώρες, δεν υπάρχουν τυχερά παιχνίδια.
Βραζιλία: Οι Πρωτοχρονιές τους
είναι ντυμένες στα λευκά. Με την
αλλαγή του χρόνου πηγαίνουν στη
θάλασσα και ρίχνουν στα κύματα
λευκά λουλούδια για τη θεά της καλοτυχίας Γιαμαντζά. Το παραδοσιακό τους φαγητό αποτελείται
από όσπρια, όπως σούπα από
φακές ή μαύρα φασόλια που δηλώνουν την αφθονία. Λευκά κεριά,
λευκά λουλούδια και φωτάκια πρωταγωνιστούν στη διακόσμηση.
Γαλλία: Την παραμονή της πρωτοχρονιάς τα παιδιά αφήνουν τα
παπούτσια τους δίπλα από το τζάκι
για να τους τα γεμίσει με γλυκά και
ξηρούς καρπούς ο πατέρας των
Χριστουγέννων (Pere Noel), ο
οποίος θα κατέβει από την καμινάδα καθώς κοιμούνται. Ο Pere
Noel συνοδεύεται από έναν άλλο
παππούλη, τον Pere Fouettard, ο
οποίος δέρνει ελαφρά τα παιδιά
που ήταν άτακτα κατά τη διάρκεια
του χρόνου.
Ιταλία: Στις 6 Ιανουαρίου τα παιδιά περιμένουν με αγωνία τη γριά
La Befana, η οποία ψάχνει τον
μικρό Ιησού και στην πορεία της
αναζήτησής της αφήνει δώρα στα
φρόνιμα παιδιά. Σύμφωνα με την
Ιταλική παράδοση, η La Befana
σκούπιζε το σπίτι της όταν δέχτηκε
την επίσκεψη των τριών μάγων, οι
οποίοι πήγαιναν να συναντήσουν
το νεογέννητο Ιησού. Οι τρεις
μάγοι, της ζήτησαν να τους ακολουθήσει αλλά η La Befana αρνήθηκε, διότι δεν είχε τελειώσει με το
σκούπισμα του σπιτιού. Αργότερα

όμως, το μετάνιωσε και μάζεψε
όσα δώρα μπορούσε και προσπάθησε να ακολουθήσει τους τρεις
μάγους. Δυστυχώς όμως δεν τους
βρήκε ποτέ αλλά συνεχίζει ακόμα
την αναζήτησή της για τον Χριστό,
γι' αυτό κάθε χρόνο αφήνει δώρα
στα παιδιά.
Ιράν: Πρωτοχρονιά στην αρχή
της άνοιξης και συγκεκριμένα στις
21 Μαρτίου. Η ιρανική πρωτοχρονιά αποκαλείται «Νορούζ», που
σημαίνει «νέα ζωή» . Οι γιορτές
διαρκούν 13 μέρες, ενώ τα γιορτινά
τραπέζια είναι στρωμένα με τα
επτά "S". Samanoo (φυτρωμένο
σιτάρι), Sumak (σουμάκ, τοπικό
ποτό), Serkeh (ξίδι), Seeb (μήλα),
Sekkeh (χρυσά νομίσματα), Sombol (ζουμπούλια), Sear (σκόρδο)
που συμβολίζουν την υγεία, την
ομορφιά, την ευτυχία, την ευημερία
και την υπομονή.
Κίνα: Ο δράκος είναι η πιο δημοφιλής φιγούρα της κινέζικης
πρωτοχρονιάς, γνωστής ως Yuan
Tan, που γιορτάζεται μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου. Η
δυνατή μουσική και τα κλεισμένα
με χαρτιά παράθυρα διώχνουν τα
κακά πνεύματα, ενώ το μανταρίνι
έχει την τιμητική του και δίνεται

πάντα ως δώρο σε ζευγάρι.
Μεξικό: Η 28η Δεκεμβρίου, δηλαδή η μέρα κατά την οποία ο
Ηρώδης διέταξε τη σφαγή των νηπίων, είναι όπως η δική μας πρωταπριλιά, μια μέρα γεμάτη ψέματα
και φάρσες. Η 1η Ιανουαρίου λέγεται "Dia de los Reyes", δηλαδή «η
μέρα των βασιλιάδων ή των
μάγων», οπότε και τα μικρά παιδιά
παίρνουν τα δώρα τους. Την ίδια
μέρα, κόβεται και μια παραδοσιακή
πίτα η οποία περιέχει μια μικρή
κούκλα που συμβολίζει τον νεογέννητο Χριστό. Όποιος βρει την κούκλα μέσα στο κομμάτι του, πρέπει
να δεξιωθεί φίλους και συγγενείς
στις 2 Φεβρουαρίου.
Σουηδία: Πρωταγωνιστές παντού, από τις φόρμες για τα γιορτινά γλυκά μέχρι τα καρουσέλ, το
αλογάκι και οι βόλτες με snowmobile συνθέτουν το σκηνικό της
Σουηδίας.
Ισπανία-Πορτογαλία: Το σταφύλι κατέχει κυρίαρχη θέση στην
πρωτοχρονιά τους. Μόλις το παραδοσιακό ρολόι-κούκος χτυπήσει 12
τα μεσάνυχτα, οι Ισπανοί και οι
Πορτογάλοι τρώνε 12 ρώγες σταφύλι για να εξασφαλιστεί η καλοτυχία του χρόνου. (συνέχεια σελ.9)
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► Πόσο σημαντική είναι η Πρωτοχρονιά για τους λαούς
Στην Ισπανία, το βράδυ της 5ης
Ιανουαρίου τα παιδιά τοποθετούν
τα παπούτσια τους στα μπαλκόνια
ή στα παράθυρα. Η επόμενη μέρα
δηλαδή η ημέρα των Θεοφανίων,
είναι η μέρα κατά την οποία οι τρεις
μάγοι προσκύνησαν το νεογέννητο
Ιησού και του πρόσφεραν τα δώρα
τους. Σύμφωνα με την παράδοση,
οι τρεις μάγοι έρχονται το βράδυ
πριν τα Θεοφάνια και γεμίζουν τα
παπούτσια των παιδιών με δώρα.
Ουκρανία: Στην Ουκρανία την
τύχη φέρνει η… αράχνη! Για τον
λόγο αυτό στο χριστουγεννιάτικο
δέντρο μαζί με τα στολίδια βάζουν
και μερικές αράχνες, ενώ παρακαλάνε να δουν ζωντανή αράχνη στο
σπίτι την πρωτοχρονιά, αφού αυτό
είναι σημάδι, ότι όλα θα πάνε καλά
στην οικογένεια.
M. Bρετανία: Στην Μ. Βρετανία
όλο και λιγότερα παιδάκια τηρούν
το έθιμο, αφού τα τζάκια στις μεγάλες πόλεις έχουν μειωθεί. Στις
επαρχίες όμως, γράφουν ένα
γράμμα στον Άγιο Βασίλη, στο
οποίο αναφέρουν αναλυτικά τα
δώρα που θέλουν και το ρίχνουν
στο τζάκι, αφού ο Άγιος μπαίνει
από την καμινάδα. Το γράμμα
όμως πρέπει να καεί σιγά – σιγά
και όχι με την μία, γιατί τότε αναγκάζονται να το ξαναγράψουν!
Γερμανία:Στην Γερμανία τα παιδιά φτιάχνουν τις χριστουγεννιάτικες λίστες τους με μικρές
φωτογραφίες των δώρων που θέλουν και τις αφήνουν στο παράθυρο μαζί με λίγη ζάχαρη για τον
Άγιο Βασίλη. Επίσης στη Γερμανία
φυτρώνει ένα λουλούδι, το χριστουγεννιάτικο τριαντάφυλλο, που
φυτρώνει ακόμα και πάνω στον
πάγο.
Αυστρία: Όπως και στις άλλες
χώρες η περίοδος των εορτών ξεκινάει την τελευταία Κυριακή του
Νοεμβρίου ή την πρώτη του Δεκεμβρίου.
Στα παραδοσιακά στεφάνια που

κατασκευάζονται τις ημέρες αυτές
τοποθετούνται κεριά. Κάθε Κυριακή που ακολουθεί ανάβουν και
ένα ακόμη κερί μέχρι και την 24 Δεκεμβρίου. Τα δώρα στα παιδιά τα
μοιράζει ο Άγιος Νικόλαος με
βοηθό του τον Krampus στις 6 Δεκεμβρίου. Το χριστουγεννιάτικο
τραγούδι «Silent Night, Holy Night»
το οποίο μεταφράστηκε σε πολλές
γλώσσες, στην Ελληνική «Άγια
Νύκτα», τραγουδήθηκε για πρώτη
φορά στην Αυστρία στις αρχές του
19ου αιώνα. Η εορταστική περίοδος τελειώνει επίσημα στις 2 Φεβρουαρίου, αν και οι Αυστριακοί
θεωρούν ως τέλος τη εορταστικής
περιόδου τα Θεοφάνια, στις 6 Ιανουαρίου. Τα παιδιά ντυμένα σαν
τους τρεις Μάγους γυρίζουν τα σπίτια και τραγουδούν τα κάλαντα, εύχονται ένα ειρηνικό και ευλογημένο
νέο έτος, ενώ τα χρήματα που συγκεντρώνουν τα προσφέρουν για φιλανθρωπικούς
σκοπούς.
Τα
στεφάνια κατασκευάζονται κάθε
χρόνο σε πολλές παραλλαγές. Ποικίλουν από κλασσικά στρογγυλά
με σκουροπράσινα κλαδιά πεύκου,
κουκουνάρια και κόκκινους φιόγ-

κους μέχρι τα πιο μοντέρνα με πολύχρωμα αλεξανδριανά. Αμέσως
μετά το κόψιμο των κλαδιών τα
περνούν πάνω από φλόγα κεριού
για να διατηρηθούν μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.
Ρωσία: Στην Ρωσία είχαν τη συνήθεια, τη νύχτα των Χριστουγέννων, να ντύνουν στα λευκά μια
κοπέλα του σπιτιού και να τη βάζουν να παριστάνει την Παναγία.
Ολλανδία: Στην Ολλανδία στοιβάζουν πολλά χριστουγεννιάτικα
δέντρα στους δρόμους τον πόλεων
και τα καίνε κάτω από το φως των
πυροτεχνημάτων. Οι φωτιές σύμφωνα με τους Ολλανδούς εξαγνίζουν τον παλιό χρόνο και
καλωσορίζουν τον καινούργιο.
Ιαπωνία: Η πρωτοχρονιά είναι η
πιο σημαντική γιορτή στην Ιαπωνία και είναι ένα σύμβολο ανανέωσης. Τον Δεκέμβριο διεξάγονται
πολλά πάρτι Bonenkai και μέσα
από αυτά οι άνθρωποι αποχαιρετούν τα προβλήματα και τις σκοτούρες του προηγούμενου χρόνου
και ετοιμάζονται για τον καινούργιο
χρόνο. Την πρωτοχρονιά τα παιδία
παίρνουν otoshidamas που είναι
μικρά δώρα που περιέχουν μέσα
χρήματα.
Κολομβία: Στην Κολομβία φτιάχνουν ένα ομοίωμα ανθρώπου
που αντιπροσωπεύει τον παλιό
χρόνο. Είναι φτιαγμένο από διάφορα κομμάτια ρούχων όλων των
μελών της οικογένειας και από
μέσα περιέχει άχυρο και πολλές
κροτίδες. Κάθε μέλος της οικογένειας γράφει σε ένα χαρτί τα λάθη
ή τις κακοτυχίες που θέλει να ξεχάσει και τις τοποθετεί στην κούκλα.
Τα μεσάνυχτα η κούκλα καίγεται
εξαλείφοντας έτσι όλες τις κακές
πράξεις και τις κακές στιγμές που
έχει βιώσει το κάθε άτομο τον
χρόνο που φεύγει.
Γιώργος Τζέλης
http://www.kindykids.gr
http://www.madata.gr/diafora
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Για δέκα μέρες το χρόνο
►Κάποια πράγματα συμβαίνουν μόνο τα Χριστούγεννα

Ο Δεκέμβριος είναι αναμφισβήτητα
ένας από τους πλέον συναρπαστικούς
μήνες του χρόνου. Στη λήξη του σηματοδοτείται η αρχή για κάτι άλλο, για ένα
καινούργιο έτος. Αλλά δεν είναι μόνο
αυτό. Ένας ακόμη λόγος που τον κάνει
τόσο ξεχωριστό ανάμεσα στους υπόλοιπους μήνες, οφείλεται φυσικά στο
γεγονός ότι ο Δεκέμβριος φιλοξενεί τα
Χριστούγεννα. Μία γιορτή που όλοι
μας, άλλοι σε μεγαλύτερο κι άλλοι σε
μικρότερο βαθμό, περιμένουμε με
ανυπομονησία. Παρατηρώντας όμως
τους ανθρώπους γύρω μου αυτή τη
συγκεκριμένη εποχή του χρόνου κατάλαβα πως στα Χριστούγεννα δεν εμφανίζονται από το πουθενά μόνο τα
στολισμένα δέντρα και οι πλατείες.
Κάπου ανάμεσα σε αυτές τις μέρες δημιουργούνται επίσης και πολλά συναισθήματα μέσα μας.
Πρώτα απ’ όλα, ποιος από εμάς δεν
έχει ακούσει για την περίφημη μελαγχολία των Χριστουγέννων; Η αίσθηση
αυτή, όπως άλλωστε προδίδει και η
ονομασία της, εμφανίζεται αποκλειστικά και μόνο κατά τη διάρκεια αυτής
της συγκεκριμένης εποχής. Ίσως η παρουσία της να οφείλεται στη γιορτινή
ατμόσφαιρα που κυριαρχεί παντού
εκείνες τις μέρες. Από τις μεγαλουπόλεις μέχρι και το τελευταίο μικρό χωριό
της χώρας, άνθρωποι συγκεντρώνον-

ται, διασκεδάζουν και χαλαρώνουν.
Κάνουν, σε γενικές γραμμές, όλα
εκείνα που οι απαιτητικοί ρυθμοί της
καθημερινότητας δεν τους επιτρέπουν
να απολαύσουν όλο το χρόνο. Και, είτε
δυστυχώς είτε ευτυχώς, εκτός από την
ψυχαγωγία τότε είναι και η στιγμή που
μας απομένει χρόνος, έστω και ελάχιστος, για την αυτοκριτική μας. Ανιχνεύουμε τα ελαττώματά μας,
αναπολούμε στιγμές που πέρασαν και
που ποτέ δεν θα βιώσουμε ξανά, μετανιώνουμε για πράξεις που κάναμε,
πράξεις που μας στιγμάτισαν, που μας
έκαναν να θέλουμε να τις αποβάλουμε
από τη μνήμη μας. Κι όλα αυτά μας
επισκέπτονται μόνο τα Χριστούγεννα.
Γιατί ο άνθρωπος είναι κατεξοχήν ένα
αυτοκαταστροφικό όν. Οτιδήποτε καλό
βιώνει θέλει να το καταστρέφει. Στη
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιεί, υποσυνείδητα, για το σκοπό του
όλα εκείνα που δεν τολμά να αντιμετωπίσει τον υπόλοιπο χρόνο.
Κάτι ακόμα που εύκολα μπορώ να
ξεχωρίσω κάνοντας μία γρήγορη
έρευνα στα παρελθοντικά Χριστούγεννα, και υποθέτοντας πως θα είναι
τα μελλοντικά, είναι ότι ο χαρακτήρας
πολλών ανθρώπων αλλάζει κατά την
περίοδο αυτή. Μια μεγάλη μερίδα του
πληθυσμού, τουλάχιστον της Ελλάδας, ευαισθητοποιείται τα Χριστού-

γεννα. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό; είναι
λες και ο άνθρωπος κοιμάται όλο το
χρόνο και ξυπνά από το λήθαργο για
δέκα περίπου μέρες κάθε φορά. Τα
προβλήματα όμως δεν παύουν να
υπάρχουν. Βέβαια, κάθε κανόνας έχει
και την εξαίρεσή του αλλά πιστεύω
πως η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη
απ’ ότι τη φανταζόμαστε. Γιατί το μαζικό αυτό κύμα καλών πράξεων να ξεκινά από τις 23, περίπου, Δεκεμβρίου
και να σταματά με την έναρξη του νέου
έτους; Γιατί όλοι μας δεν σπεύδουμε
να βοηθήσουμε τον άρρωστο, τον πεινασμένο, τον ζητιάνο δώδεκα μήνες το
χρόνο αλλά θεωρούμε ότι μόλις δέκα
μέρες είναι αρκετές; Πιστεύουμε ότι οι
δέκα αυτές ημέρες είναι ικανές να αλλάξουν τον κόσμο; φυσικά και όχι.
Απλώς, τα Χριστούγεννα πολλοί άνθρωποι θεωρούν καθήκον τους να κάνουν μία καλή πράξη για να τρέφουν
οι ίδιοι, ίσως, την ψευδαίσθηση ότι ο
εαυτός τους είναι ένα καλό άτομο.
Τα Χριστούγεννα, είναι η πιο όμορφη
γιορτή του χρόνου. Το χειμωνιάτικο
τοπίο, η ζεστή ατμόσφαιρα και η συντροφικότητα των αγαπημένων μας
προσώπων συμβάλουν στο να θεωρούμε αυτή την περίοδο του έτους ως
την πιο ξεχωριστή. Όμως, όλοι μας
έχουμε την τάση να παραποιούμε το
πραγματικό νόημα αυτής της γιορτής.
Αντί να εκτιμούμε τα όσα έχουμε αποκτήσει κι αντί να θέλουμε να τα μοιραστούμε με τους γύρω μας εμείς απλώς
πέφτουμε σε μία κατάθλιψη μικρής
διάρκειας. Ακόμη, θέλουμε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν πιο πολύ εκείνους που έχουν ανάγκη. Αυτή η
προθυμία μας όμως δεν διαρκεί πολύ,
καθώς, με τον ερχομό του Ιανουαρίου
καινούργιες υποχρεώσεις κι επιδιώξεις
γεμίζουν τις σκέψεις μας. Εάν επιθυμούμε πραγματικά να βοηθήσουμε
τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους, αυτούς που βρίσκονται σε δύσκολη θέση, πρέπει ίσως να κάνουμε
ορισμένες αλλαγές. Τροποποιήσεις
που δεν θα διαρκέσουν μονάχα για
λίγες μέρες, μα για όλο το χρόνο κάθε
χρόνο. Είσαι ακόμη έφηβος, θέλεις
όντως όταν περάσουν τα χρόνια να
είσαι κι εσύ ένα τέτοιο παράδειγμα
προς αποφυγή; Ποτέ δεν είναι αργά…
Αλέξανδρος Ροκκάς
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► Είδαμε ... Ακούσαμε ...

Ο «Μύλος των ξωτικών» έχει
γίνει ο πρώτος προορισμός για τα
Χριστούγεννα για πολλούς ανθρώπους από διάφορα μέρη . Η εφημερίδα μας βρέθηκε εκεί για να
μάθει τη γνώμη επισκεπτών όλων
των ηλικιών για αυτό το καταπληκτικό μέρος . Οι ερωτήσεις και οι
απαντήσεις περαστικών ποικίλουν.
Αρχικά οι ερωτήσεις αναφέρονται σε ανθρώπους ηλικίας 45+
* Σας αρέσει εδώ που βρισκόσαστε;
> Ναι μου αρέσει πάρα πολύ γιατί
μπορώ να ξεφεύγω από το σπίτι .
- Πως σας φαίνεται η ιδέα της δημιουργίας αυτού εδώ του μέρους :
> Πιστεύω ότι οι οικονομία της
πόλης θα ενισχυθεί. Εγώ ήρθα με
τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου
από την Καλαμάτα για να δούμε
αυτό το ξακουστό μέρος . Ο δήμος
Τρικκαίων έχει κάνει καταπληκτική
δουλειά και ελπίζω αυτό να συνεχίσει να γίνεται για χρόνια.
Ακολουθούν τα άτομα ηλικίας
25-40.
* Πως σας φαίνεται ο «Μύλος των
ξωτικών» ;
> Είναι ένα καταπληκτικό μέρος
για να περνά κανείς την ώρα του.
Επίσης είναι πολύ ωραίο μέρος

για να φέρνουμε τα παιδιά μας να
διασκεδάσουν. - Από ποιο μέρος
ήρθατε; Περιμένατε κάτι άλλο από
αυτό που βλέπετε ;
> Εμείς ήρθαμε από την Άρτα. Είχαμε ήδη πάρει μια γεύση από την
τηλεόραση για τον πως είναι ο
Μύλος, γι’ αυτό δεν είχαμε κάποια
προσδοκία.
* Είχατε έρθει και πέρυσι στο Μύλο
ή ήταν η πρώτη φορά ;
> Ναι και πέρυσι είχα έρθει αλλά
φέτος πιστεύω ότι έχει γίνει περισσότερη δουλειά και το αποτέλεσμα
είναι πολύ καλύτερο.
Συνέχεια έχουν οι νέοι ηλικίας
15-25:
* Πως τα περνάτε εδώ ;
> Περνάμε υπέροχα. Είναι ένα
απίστευτο μέρος και διασκεδάζουμε πάρα πολύ.
* Με ποιον θα προτιμούσες να επιστεφτείς το Μύλο; Με την οικογένεια ; Με φίλους ή με το σύντροφο
σου;
> Εεεεε φυσικά και με το σύντροφο. Είναι ένα πιο ρομαντικό
μέρος, μες στο πνεύμα που δεν
νομίζω να είναι κατάλληλο για οικογενειακές επισκέψεις … Αλλά
και με φίλους πιστεύω θα περνούσα υπέροχα. -Σας αρέσει το

πρόγραμμα του Μύλου ή θα προτιμούσατε κάτι άλλο ;
> Μα και βέβαια μας αρέσει …
Μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε
καλλιτέχνες που μας αρέσουν από
κοντά. Ερχόμαστε εδώ πολύ
συχνά και θα συνεχίσουμε να ερχόμαστε για να βλέπουμε τα
πάντα.
Για το τέλος αφήσαμε τους μικρούς μας φίλους να μας πουν και
αυτοί με τη σειρά τους τη γνώμη
τους.
* Πως περνάς εδώ ; Τι σου άρεσε
περισσότερο;
> Περνάω ωραία. Πιο πολύ μου
άρεσαν τα καραβάκια και το σπίτι
της γυναίκας του Αϊ-Βασίλη που
έφαγα και μπισκότο.
* Σου αρέσει το μέρος αυτό; Γιατί ;
> Μου αρέσει πάρα πολύ , γιατί
έχει πολλά παιχνίδια που μπορώ
να μπω και να παίξω. Είναι πάρα
πολύ ωραία!
Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας είναι ότι ο Μύλος «μας» έχει
γεμίζει από ζωή και όλο και πιο
πολλά άτομα έρχονται για να περάσουν καλά . Ελπίζουμε να
υπάρχει για πολλά χρόνια ακόμα
αυτό το απαράμιλλο μέρος !
Βάσια Καραγεώργου

Ενότητα: Μαθητική Γωνιά

Το καλύτερο δώρο
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► Το διαχρονικό βιβλίο

Τα Χριστούγεννα μαζί με το γιορτινό πνεύμα φέρνουν και το καταναλωτικό. Συχνά επικεντρωνόμαστε
στην απόκτηση υλικών αγαθών παραγκωνίζοντας το πνεύμα μας και
τον κοινωνικό μας περίγυρο. Αμελούμε την καλλιέργεια των γνώσεων μας και παραμένουμε έτσι,
στάσιμοι πνευματικά.
Καλό θα ήταν να πάρουμε δώρο
στους αγαπημένους μας ή και
στον εαυτό μας το πολυτιμότερο
από όλα τα δώρα, ένα βιβλίο!
Το βιβλίο είναι ένα ανοιχτό παράθυρο στο κόσμο. Προσφέρει ταυτόχρονα
πληροφορίες
και
ψυχαγωγία. Γεμίζει τον χρόνο μας
ευχάριστα αφαιρώντας από τη ζωή

μας την ανία και την πλήξη, αποτελώντας έτσι μία γνήσια μορφή
ψυχαγωγίας.
Διαβάζοντας ενεργοποιούμε τη
φαντασία μας και μεταφερόμαστε
σε άλλους τόπους φανταστικούς ή
μη. Πρόκειται για την τέλεια απόδραση από την καθημερινότητα.
Συχνά οι αναγνώστες γίνονται
ένα με τους ήρωες, ταυτίζονται
μαζί τους και παίρνουν μέρος στα
κατορθώματα και τις ανησυχίες
τους. Μαθαίνουν από τις συμφορές τους και αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν προβλήματα που θα
προκύψουν.
Το βιβλίο είναι ένα τεράστιο μέσο
διάδοσης γνώσεων και πολιτι-

σμού. Μέσω αυτού γνωρίζουμε
νέες κουλτούρες και νοοτροπίες.
Είναι γνωστό ότι γνωρίζοντας τους
άλλους λαούς μαθαίνουμε καλύτερα και το πολιτισμό μας. Το βιβλίο εξαλείφει τις δεισιδαιμονίες και
τις προκαταλήψεις απελευθερώνοντας το άτομο από τις παρωπίδες που συχνά του φορά η
κοινωνία. Το άτομο είναι σε θέση
να δεχτεί το διαφορετικό χωρίς να
το κατακρίνει.
Τέλος, λαμβάνοντας υπόψη όλα
αυτά κάντε τη σωστή κίνηση και
αγοράστε, δανείστε, δωρίστε ένα
διαχρονικό δώρο το βιβλίο!
Εύα Παπαγεωργίου
Ρόζα Μπουκοβάλα

