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Είναι ο 21ος αιώνας, ο αιώνας της 
τεχνολογικής και επιστημονικής 
έκρηξης. Παρά τη ραγδαία ανάπτυ-
ξη, ένας “αόρατος εχθρός” κατά-
φερε να δραπετεύσει από την πόλη 
Γιουχάν, στη μακρινή Κίνα και να 
εξαπλωθεί σε όλον τον κόσμο.

Ο λόγος για τον κορωνοϊό, ( όπως ονομά-
στηκε επιστημονικά.) Ο συγκεκριμένος 
ιός έχει κατορθώσει από το τέλος του 
2019 και ολόκληρο το 2020 να στερή-
σει τη ζωή από εκατομμύρια ανθρώπους 
παγκοσμίως, έχει «γονατίσει» τον πλανή-
τη μας και έχει λάβει πλέον διαστάσεις 
πανδημίας.
Μέχρι και σήμερα τα φαινόμενα που ζού-
με είναι πρωτόγνωρα. Ήρθαμε σε επαφή 

με νέους όρους όπως είναι η καραντίνα, 
τα rapid test κτλ. Μία τέτοια εξέλιξη ήταν 
σαφές πως θα επηρέαζε την καθημερινό-
τητά μας. Γάντια, μάσκες υφασμάτινες ή 
μίας χρήσης, αντισηπτικά έχουν όλα γίνει 
απαραίτητα ακόμα και για μικρά παιδιά.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί 
το γεγονός ότι μία κοινή γρίπη μέχρι και 
πέρυσι είχε προκαλέσει το θάνατο σε 
χιλιάδες ανθρώπους. Παρόλα αυτά δεν 
είχε επικρατήσει ο παγκόσμιος πανικός 
που αργότερα οδήγησε στο σημερινό 
χάος.
Τα ελληνικά και τα παγκόσμια μέσα ενη-
μέρωσης καθημερινά μάχονται για να 
καλύψουν ειδησιογραφικά όλες τις εξελί-
ξεις και να μπορούν όλοι να είναι πλήρως 
ενημερωμένοι για την πορεία κι εξέλιξη 

της πανδημίας.
Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος της 
χρονιάς και βρισκόμαστε για καιρό εκ 
νέου σε καραντίνα, τα μέτρα της κυβέρ-
νησης γίνονται πιο αυστηρά...έλεγχοι, 
απαγορεύσεις, sms, μηνύματα, βεβαι-
ώσεις μετακίνησης, περιοριστικά μέτρα, 
βαριά πρόστιμα για τους παραβάτες. 
Κλειστά σχολεία και εξ αποστάσεως εκ-
παίδευση. Κλειστά εμπορικά καταστήμα-
τα.
Αυτές οι συνθήκες έχουν πλήξει την εγ-
χώρια και την παγκόσμια οικονομία, με 
αποτέλεσμα άνθρωποι να χάνουν τις 
δουλειές τους, επιχειρήσεις να κλείνουν, 
καθώς δεν μπορούν να καλύψουν τα 
έξοδά τους και κανένας πλέον δεν είναι 
σίγουρος για το αύριο.

Ο ιός του …….ΦΟΒΟΥ 
 από μια μικρή περιοχή Γιουχάν
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Ακόμα, σύμφωνα με τις τελευταίες ιατρι-
κές εξελίξεις, το εμβόλιο κατά του κορο-
νοϊού είναι έτοιμο να παραχωρηθεί στο 
κοινό, χωρίς όμως να είμαστε απόλυτα 
σίγουροι για την πλήρη αποτελεσματικό-
τητά του. Είναι, ωστόσο, ένα σημαντικό 
βήμα για να καταφέρουμε να επιστρέ-
ψουμε στην καθημερινότητά μας. Όλοι 
οι αρμόδιοι φορείς εργάζονται ασταμά-
τητα, για να καταφέρουν να πετύχουν 
το καλύτερο δυνατό και κρατάνε τα ινία, 
πάνω σε μία λεπτή γραμμή που μπορεί να 
οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις.
Ας είμαστε, τουλάχιστον, αισιόδοξοι, ότι η 
νέα χρονιά θα μας βρει υγιείς και δυνα-
τούς, απέναντι σε οποιοδήποτε πρόβλη-
μα εμφανιστεί και να ευελπιστούμε ότι η 
κατάσταση με τον κορονοϊό θα λάβει ένα 
τέλος οριστικά.

Από τη μαθήτρια, Λαμπράκη Ιωάννα Γ1

Μία νέα απειλή  Covid-19

Η ασθένεια κορωνοϊού 2019 (Coronavirusdisease 
2019, COVID-19), επίσης γνωστή ως οξεία αναπνευ-
στική νόσος 2019-nCoV, είναι μία μολυσματική 
ασθένεια που προκαλείται από τον κορωνοϊό SARS-
CoV-2. 

Ο ιός και η ασθένεια που εντοπίστηκε για πρώτη φορά 
στην πόλη Γουχάν της Κίνας στα τέλη του 2019. Τα πιο 
συχνότερα συμπτώματα είναι ο πυρετός, ο βήχας  και η 
έντονη σωματική εξάντληση. Μυικοί πόνοι, φλέγματα, 
πονόλαιμος, ρινική καταρροή, δύσπνοια, ανοσμία, κεφα-
λαλγία και διάρροια είναι λιγότερο συχνά. Ενώ οι περισσό-
τεροι ασθενείς παρουσιάζουν ήπια συμπτωματολογία, σε 
ορισμένους η ασθένεια εξελίσσεται σε ιογενή πνευμονία, 
η οποία στις βαρύτερες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει 
σε οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, σηπτικό ή σύνδρομο 
πολυοργανικής ανεπάρκειας. 
O ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο κυρίως μέσω 
αναπνευστικών σταγονιδίων, τα οποία παράγονται κατά τη 

διάρκεια του βήχα, του φταρνίσματος, ή της ομιλίας. Από 
την ημέρα της έκθεσης έως την εμφάνιση συμπτωμάτων 
μεσολαβούν 2 έως 14 ημέρες, συχνότερα είναι 4-5 ημέ-
ρες. Συνολικά έξι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν επιτυχώς 
αναπτύξει πειραματικά και δοκιμάσει σε πλήρη κλίμακα, 
εμβόλια για την ασθένεια του κορωνοϊού. 
Σήμερα βρίσκονται στο στάδιο της τελικής έγκρισης και 
μέσα στον Δεκέμβριο του 2020, είναι βέβαιο ότι θα υπάρ-
χει διαθεσιμότητα εμβολίων. παραμένουν σε απόλυτη ισχύ 
οι συστάσεις προς τον γενικό πληθυσμό για προφύλαξη, για 
συνεχή χρήση μασκών, η ανάγκη για προσωπική υγιεινή 
και σωστή απολύμανση των χειρών. 
Στα άτομα που υποψιάζονται ότι μεταφέρουν τον ιό και 
έχουν ήπια συμπτώματα, να μένουν σπίτι και να ζητούν 
ιατρική συμβουλή, τηλεφωνώντας πρώτα σε έναν γιατρό, 
αντί να επισκεφθούν κατευθείαν μια κλινική ή ένα νοσο-
κομείο.

Από τη μαθήτρια  Λαμπράκη Ιωάννα Γ’1
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Από την εποχή που άρχισε 
η χρησιμοποίηση των εμ-
βολίων για την πρόληψη 
νοσημάτων, η ανθρωπό-
τητα κατάφερε να απαλ-
λαγεί από πολλές θανατη-
φόρες ασθένειες, όπως 
είναι η διφθερίτιδα και ο 
τέτανος. 

Ταυτόχρονα έγινε κατορθω-
τός ο περιορισμός σοβαρών 
παιδικών ασθενειών όπως η 
ιλαρά και η παρωτίτιδα.
Με τα εμβόλια εισάγουμε 
στον οργανισμό τον ίδιο τον 
μικροοργανισμό (ιό ή μικρό-
βιο) νεκρό ή εξασθενημένο, 
ή αντιγόνο («κομμάτι») από 

τον μικροοργανισμό. Με τον 
τρόπο αυτό διεγείρουμε τον 
οργανισμό να παράγει δικά 

του αντισώματα τα οποία κα-
τευθύνονται εναντίον του συ-
γκεκριμένου μικροοργανισμού. 

Έτσι εάν στο μέλλον προσπα-
θήσει να μπει στον οργανισμό 
του παιδιού ο συγκεκριμένος 
μικροοργανισμός, τα αντισώ-
ματα που ήδη υπάρχουν θα 
τον εξουδετερώσουν και το 
παιδί σας δε θα αρρωστήσει. 
Η ασθένεια κορονοϊού 2019, 
επίσης γνωστή ως οξεία ανα-
πνευστική νόσος 2019-nCoV, 
είναι μια μολυσματική ασθέ-
νεια που προκαλείται από τον 
κορονοϊό SARS-CoV-2. Ο ιός 
και η ασθένεια εντοπίστηκε για 

πρώτη φορά στην πόλη Γουχάν 
της Κίνας στα τέλη του 2019. 
Αν και ακόμα το εμβόλιο δεν 
υπάρχει, γίνονται πολλαπλές 
προσπάθειες οι οποίες βρίσκο-
νται σε διαδικασία ανάπτυξης 
του εμβολίου.

Το εμβόλιο COVID-19 απο-
τελεί ένα υποθετικό εμβόλιο 
εναντίον της ασθένειας κο-
ρονοϊού COVID-19. 

Τα εμβόλια βασίζονται στην 
δυνατότητα αφενός της δι-
έγερσης και αφετέρου της 
μνήμης του ανοσοποιητικού 
μας συστήματος. Δηλαδή, δι-
εγείρουμε τον οργανισμό να 
παράγει δικά του αντισώματα 
εναντίον του Sars-Cov-2, ώστε 
μετά να ενεργοποιηθεί μια σει-
ρά αντιδράσεων και να κατα-
πολεμηθεί ο ιός. 

Όταν στο μέλλον ο ιός μπει στον 
οργανισμό, είτε τα αντισώματα 
που ήδη υπάρχουν ή τα κύττα-
ρα μνήμης θα ξεκινήσουν τις 
απαραίτητες δράσεις εξουδετέ-
ρωσης ώστε να μην νοσήσουμε.

Από τη μαθήτρια,
Ζωή Γιαννουλάκη Γ1

ΤΕΥΧΟΣ 4
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Εμβόλια  
Εμβόλιο 
covid-19
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Οι αρνητές του κορονοϊού, της μά-
σκας, του εμβολίου και των επιστη-
μονικών δεδομένων αυξάνονται δι-
αρκώς. Δυστυχώς ένα μεγάλο μέρος 
του πληθυσμού μας αμφισβητεί την 
ύπαρξη του ιού. 

Η Ελλάδα και η Νιγηρία είναι στις δύο 
πρώτες θέσεις της λίστας των χωρών που 
πιστεύουν ότι τα ποσοστά θνησιμότητας 
είναι μικρότερα από αυτά που μας πα-
ρουσιάζουν κι ότι πρόκειται για ένα σχέδιο 
συνωμοσίας. Για τον κόσμο αυτή 
η αυστηρότη-
τα και τα μέ-
τρα είναι πολύ 
πρωτόγνωρα 
με αντίκτυπο 
την δυσπιστία 
τους. Κάθε 
τρομακτικό γε-
γονός, όπως μια 
πανδημία ή μια 
μαζική δολοφο-
νία, κάνει τους ανθρώπους 
να χάνουν την αίσθηση του ελέγχου και 
τους οδηγεί σε θεωρίες συνωμοσίας.  Αυ-
τές οι θεωρίες δίνουν στους ανθρώπους 
μια ψευδαίσθηση παρηγοριάς έχοντας το 
αίσθημα ότι δεν βρίσκονται στο έλεος της 
τυχαιότητας, με αποτέλεσμα να αγνοούν 

τις επίσημες συ-
στάσεις ή να δι-
απράττουν πρά-

ξεις βίας και βανδαλισμού.
Έπειτα από την εμφάνιση του covid η αν-
θρωπότητα ίσως χρειαστεί μία πενταετία 
για την αντιμετώπιση της πανδημίας θα 
πρέπει όλοι οι άνθρωποι να μάθουν να 
ζουν με τον ιό, να αποδεχτούν την ύπαρ-
ξή του αφού 4,3 εκατ. άνθρωποι έχουν 
νοσήσει και οι θάνατοι σπάνε το φράγμα 

των 300.000 ανθρώπων. Καταλήγοντας 
οι άνθρωποι θα πρέπει να εμπιστευτούν 
τους ειδικούς επιστήμονες και να ακολου-
θήσουν πιστά τις οδηγίες τους ώστε να 
γίνουν φαροφύλακες της ανθρωπότητας 
ξεκινώντας ο καθένας από το ίδιο του το 
περιβάλλον. Εξάλλου η επιστήμη ανά τους 
αιώνες βοηθάει στην εξέλιξη του ανθρώπι-
νου γένους. Ας την εμπιστευτούμε!

Από τη μαθήτρια, Ζωή Γιαννουλάκη Γ1

Προβληματισμοί των νέων, 
αρνητές του covid

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρόνια για 
όλους . Η πανδημία της νόσου του κο-
ρονοϊού δημιούργησε τεράστιες  αλλα-
γές στην καθημερινότητα μας, που δύ-
σκολα κανείς μπορούσε να σκεφτεί για 
αυτές πριν. Μα πάνω από όλα επηρέασε 
αρνητικά την ψυχολογία των εφήβων.
Το κλείσιμο των σχολείων , η απαγόρευ-
ση της κυκλοφορίας , η υποχρεωτική 
χρήση της μάσκας , τα  εξ αποστάσεως 
μαθήματα και γενικότερα το καθολικό 
lockdownδημιούργησε στα παιδιά πίε-
ση ,  άγχος, φόβο, θλίψη, απώλεια του 
ενδιαφέροντος και της ευχαρίστησης 
. Δυσθυμία, γκρίνια, ευερεθιστότητα, 
υπερβολική ανησυχία, δυσκολία συ-
γκέντρωσης , σωματικά ενοχλήματα και  
προβλήματα με τον ύπνο και τη λήψη 
τροφής.

Επιπλέον η καραντίνα δημιούργησε και 
αρκετά κοινωνικά προβλήματα στα παι-
διά. Εν μέσο καραντίνας η επικοινωνία 
με τους φίλους και τους λοιπούς συγ-
γενείς ήταν ελάχιστη και σε ορισμένες 
περιπτώσεις χαμένη ολοκληρωτικά. 
Καθώς δεν υπήρχε μόνο ο φόβος των 

καθημερινών ελέγχων  στους δρόμους 
αλλά  και η  ανασφάλεια τυχόν  προσβο-
λής του ιού. Aυτό όμως μπορεί  κάλλι-
στα να θυμίζει παρελθόν. Αν τηρούμε  
τους νόμους και τι οδηγίες της κυβέρ-
νησης . Κάποια στιγμή  θα τελειώσει. Θα 
καταφέρουμε να γίνουμε όπως παλιά. 
Και γιατί όχι και καλύτερα.
Όλο αυτό ίσως είναι  μια δοκιμασία για 
τους έφηβους στην οποία μπορούν να 
συνειδητοποιήσουν ότι η ζωή έχει τις δυ-
σκολίες της , τις οποίες πρέπει να ξεπερ-
νάμε και να συνεχίζουμε με αισιοδοξία. 

Από τη μαθήτρια, 
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ B2

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19
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Πλησιάζει η παραμονή Πρωτοχρο-
νιάς και ο Άι Βασίλης είναι έτοιμος 
να επιθεωρήσει το εργοστάσιο των 
ξωτικών και να ελέγξει το έλκηθρο 
και τους ταράνδους για το μακρινό 
ταξίδι που κάνει κάθε χρόνο, ώστε 
να μοιράσει τα δώρα των παιδιών.
Φτάνοντας εκεί αντικρίζει τόσο τα 
ξωτικά όσο και τους ταράνδους να 
ψήνονται στον πυρετό. 

«Ωχ! Τι συμβαίνει εδώ; Γιατί ψήνονται τα 
ξωτικά μου στον πυρετό; Πως θα μοιρά-
σω εγώ τώρα χωρίς τους ταράνδους τα 
δώρα στα παιδιά;» αναφώνησε λυπη-
μένος. Που να ήξερε ο δόλιος ότι πριν 

λίγο  είχε κάνει την εμφάνιση του ένας 
γιγαντόσωμος, κακούργος μάγοςκαι τους 
είχε μολύνει με το θανατηφόρο ιό. Μα 
ποιος να ‘ταν αυτός ο άσπλαχνος που 
ήθελε να πληγώσει όλα αυτά τα παιδιά 
που περίμεναν με αγωνία τον Άγιο Βασί-
λη; Ονομαζόταν Covidκαι ο στόχος του 
ήταν η δυστυχία όχι μόνο των παιδιών 
αλλά όλου του κόσμου, ήταν ζηλιάρης, 
αγέλαστος, ύπουλος και κολλητικός. Προ-
καλούσε συνάχι, βήχα, δυσκολία στην 
αναπνοή, υψηλό πυρετό και τα μαγικά 
του έσπερναν πολλές φόρες τον θάνατο.

Ο Άι Βασίλης επιστρέφει στεναχωρημέ-
νος στη καλύβα του και εξιστορεί στην 
γυναίκα του την συμφορά που τους βγή-
κε. Έπρεπε πάση θυσία να βρουν τρόπο 

να γιατρέψουν τα ξωτικά και τους ταράν-
δους ώστε να προλάβουν να μοιράσουν 
τα δώρα στα παιδία. Η μόνη λύση ήταν να 
τηλεφωνήσουν στον Δόκτωρ Ανακαλύψα 
και το έκαναν. Εκείνος ακούγοντας την 
περιγραφή του ΆιΒασίλη τον συμβούλεψε 
να βάλει τα ξωτικά και τους ταράνδους 
σε καραντίνα γιατί δεν έχει βρει ακόμη 
αντίδοτο για τα ξόρκια του Covid.«Να 
προσέχετε την υγιεινή σας, να φοράτε 
μάσκα και να κρατάτε αποστάσεις, και 
εσύ Άγιε Βασίλη μακριά από αυτά» είπε 
ο Δόκτορας. Ο Άγιος Βασίλης αν και λυ-
πημένος έπρεπε να βρει άλλο τρόπο να 
μοιράσει τα δώρα.

Θυμήθηκε ότι ο προπάππους του, του 
είχε αφήσει ένα μαγικό χαλί σε περίπτω-
ση που χαλούσε το έλκηθρό του.  Αμέσως 
το φόρτωσε με τα δώρα και ξεκίνησε για 
το μεγάλο ταξίδι. Ο Άγιος Βασίλης επηρε-
ασμένος από την συμφορά που τον βρή-
κε όσο μοίραζε τα δώρα ενημέρωνε με 

μαγικό τρόπο όλον τον πλανήτη για την 
εμφάνιση του επικίνδυνου  Covidκαι τους 
συμβούλεψε να ακολουθήσουν όλοι τις 
οδηγίες του Δόκτωρ Ανακαλύψα για την 
υγεία όλων μας. Ο Άι Βασίλης για ακόμα 
μία φορά και κάτω από αντίξοες συνθή-
κες κατάφερε να χαρίσει χαρά και ελπίδα 
σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Και έζησαν 
αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!!!

Από τη μαθήτρια, Ιωάννα Βερβεράκη Β2

Ο Άγιος  Βασίλης 
εναντίον του Covid
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  Ήτανε κάποτε ένα παιδί, δεκαέξι χρονώ, που ήτανε ορφανό, και δεν 
είχε πατέρα να κουβαλάει τα καλά του Θεού στο σπίτι. Μια μέρα, εκεί που 
πήγαινε στο δρόμο, βρήκε ένα ρεβίθι. Δεν είχε ξαναδεί ρεβίθι, δεν ήξερε τι 
ήτανε, το παίρνει, το πάει στη μάνα του και του λέει:
« Ήντα είναι μάνα αυτό;»
« Ρεβίθι είναι παιδί μου. Μην το χάσεις.»
« Το τρώνε μάνα το ρεβίθι;»
« Το τρώνε, αλλά εμείς θα το φυτέψουμε να βγάλουμε πολλά λεφτά.»
Φυτεύουνε, λοιπόν το ρεβίθι στο χωράφι τους και βγήκε ένα κλωνάρι που 
είχε είκοσι ρεβιθάκια. Επήγαινε το παιδί στον κήπο και τα καμάρωνε. Άμα 
ήρθε η εποχή και τα μαζέψανε, τα ξεράνανε, κι ήτανε όλα κι όλα μια χού-
φτα.
« Τι θα τα κάνουμε τώρα μάνα;» ρωτάει το παιδί.
« Ε, αυτά, παιδί μου θα τα φυτέψουμε πάλι, όταν είναι η εποχή τους. Και 
θα βγάλουμε πολλά ρεβίθια.»
 Τα φυτεύουνε, τα βάνουν στον κήπο, τους βάζουν και κοπριά. Βγάλανε 
από τη δεύτερη σοδιά 2-3 οκάδες ρεβίθια. Άμα τα μαζέψανε πάλι, λέει το 
παιδί:
« Τι θα τα κάνουμε τώρα, μάνα;»
« Ας τα φυτέψουμε άλλη μια φορά, να βγάλουμε ακόμα πιο πολλά ρεβίθια.
Επιτέλους, μετά από καιρό, τα ρεβίθια γινήκανε, διακόσιες οκάδες.
« Εγώ μάνα», λέει το παιδί, « θα πάω να νοικιάσω του βασιλιά τα αμπάρια 
να βάλω μέσα τα ρεβίθια»
« Ε, παιδί μου!» του λέει « εμείς δεν θα μαγειρέψουμε από αυτά τα ρεβίθια; 
Αυτά, μαγειρεύονται κιόλας.»
« Όταν θα βγάλουμε χίλια κιλά ρεβίθια, τότε θα μαγειρέψουμε.»
Φεύγει, λοιπόν το παιδί, πάει στο παλάτι και βρίσκει το βασιλιά.
« Βασιλέα μου, πολυχρονεμένε», του λέει, «θέλω να μου νοικιάσεις τ’ 
αμπάρια σου γιατί έχω ρεβίθια και θέλω να τα βάλω μέσα».
« Παναγιά μου!», σκέφτηκε ο βασιλιάς. « Εγώ είμαι βασιλιάς και ρεβίθια 
δεν έβαλα στ’ αμπάρια μου. Αυτός, φαίνεται, είναι πιο πλούσιος από εμέ-
να!»
 Ο βασιλιάς, είχε, και μια κόρη, που ήτανε σε ηλικία γάμου, και ήθελε να 
την παντρέψει. Καλοκοίταζε λοιπόν το νεαρό για γαμπρό του, αφού του 
φάνηκε πώς είναι πλούσιος. Ήθελε όμως να δει, αν είναι και καλομαθη-
μένος. Τόνε καλεί λοιπόν, να κοιμηθεί το βράδυ στο παλάτι του, για να 
συζητήσουνε την επόμενη μέρα με την ησυχία τους.  Διατάσει όμως τους 
υπηρέτες του, να του στρώσουνε να κοιμηθεί, σε παλιά και κουρελιασμέ-
να σεντόνια. Και να σταθούν έξω από το δωμάτιο να δούνε πως θα κοι-
μηθεί ο φιλοξενούμενός του. Αν είναι καλομαθημένος, σκέφτηκε, δεν θα 
μπορεί να κοιμηθεί στα παλιοσέντονα!
Το αγόρι έφαγε, στο ίδιο τραπέζι με τον βασιλιά, τη βασίλισσα και τη βα-
σιλοπούλα. Αφού πέρασε η ώρα, ο νεαρός ευχαρίστησε το βασιλιά για τη 
φιλοξενία και πήγε στο δωμάτιο που του είχανε ετοιμάσει οι υπηρέτες. 
Ξαπλώνει να κοιμηθεί. Το μόνο που είχε στο νου του ήτανε να μη χάσει 
από το χέρι του το ρεβίθι, που κρατούσε. Το είχε δει έτσι, σαν γούρι, και 
το είχε πάντα μαζί του. Την ώρα όμως που πάει να τον πάρει ο ύπνος, του 
πέφτει το ρεβίθι από το χέρι. Σηκώνεται να το βρει, κοιτάζει επαέ, κοιτάζει 
εκειά, μέσα στα κουρέλια που κρυβόταν που να το βρει; Μετά το βρήκε 
και κοιμήθηκε. Αυτό γινότανε όλο το βράδυ. 
    Το άλλο πρωί ρωτά ο βασιλιάς τους υπηρέτες του:
« Κοιμήθηκε καλά ο καλεσμένος μου;»
«Όλη νύχτα, βασιλέα μου, εγύριζε και κοίταζε από ’παέ, από ’κεια. Δεν 
κοιμήθηκε καθόλου.» , του λένε εκείνοι.
« Ε, απόψε να του στρώσετε καλά σεντόνια και καλό στρώμα να κοιμηθεί. 
Να δούμε : είναι καλομαθημένος; Γιατί θέλω να του δώσω τη θυγατέρα 
μου. Και δεν θέλω να κακοπερνάει μαζί του!»  
Το αγόρι νόμιζε ότι θα συζητούσαν για τα αμπάρια που ήθελε να νοικιά-
σει, αλλά ο βασιλιάς το πήγαινε πάνω κάτω στο βασίλειο, κι ύστερα πάλι 

ήρθε η ώρα για το φαγητό. Η θυγατέρα του βασιλιά, έτσι ομορφόπαιδο 
και που ήτανε και με καλούς τρόπους, τον αγάπησε.Οι υπηρέτες, όπως 
τους είχε διατάξει ο βασιλιάς, στρώσανε αυτή τη φορά, καλά σεντόνια στο 
δωμάτιο του αγοριού. Μόλις τον έπαιρνε ο ύπνος και του πέφτε το ρεβίθι 
το βρίσκε κατευθείαν. Έτσι κοιμήθηκε σαν άρχοντας. 
Ρωτάει το πρωί ο βασιλιάς τους υπηρέτες πως κοιμήθηκε ο επισκέπτης 
του, και του απάντησαν « Σαν πουλάκι».
Χάρηκε ο βασιλιάς και πιο πολύ η βασιλοπούλα.  Τον ρώτησε ποιο είναι 
το χωριό του. Τι να πει το αγόρι, βρήκε ένα φανταστικό μέρος, για να 
μην καταλάβει ο βασιλιάς ότι δεν είναι πλούσιος. Έτσι γρήγορα- γρήγορα 
παντρεύονται. 
   Μετά τον γάμο, η βασιλοπούλα, μαζεύει τα πράγματά της και πηγαίνουν 
στο σπίτι του αγοριού. Εκεί βλέπει ένα σπιτάκι φτωχό και πολύ μικρό. 
« βλέπεις βασιλοπούλα τη φτώχεια μας; Δύσκολα περνάμε στον τόπο μας 
γιατί είναι φτωχός».
« δεν πειράζει» είπε η βασιλοπούλα και σκέφτηκε ότι αν δεν περνάει καλά 
θα γυρίσει στον πατέρα της.
« Δεν είναι όμως μόνο η φτώχια, το πρόβλημα, έχουμε κι άλλο κακό: Έρ-
χεται ένα θεριό κάθε βράδυ και χτυπά την πόρτα. Το ρωτάμε :τι θες; Και 
απαντάει «θέλω να μου πείτε τι είναι τα δύο στεκούμενα και τα δυο πορ-
πατούμενα.» Πρέπει τότε να κρυφθούμε γιατί αν δεν βρούμε την απάντη-
ση θα μας φάει.»
« Κι όποιος το βρει;»
« Δεν το έχει βρει κανείς ακόμα.  Έχει φάει κάμποσους χωριανούς! Όμως, 
αν βρει κανείς την απάντηση, ότι ζητήσει, θα το έχει.»
Η βασιλοπούλα ήταν έξυπνη γυναίκα. Έτσι, το βράδυ που ήρθε το θεριό, 
λέει στον άντρα της, « πήγαινε να κρυφτείς εσύ, κι εγώ θα απαντήσω στο 
θεριό»
Του φωνάζει η βασιλοπούλα «τι θες;»
« θέλω να μου πεις, τι είναι τα δύο στεκούμενα και τι τα δυο πορπατού-
μενα.»
Και απαντάει η βασιλοπούλα, «άμα στο πω, θα μου δώσεις ότι θέλω;»
« ότι θέλεις!», απαντάει το θεριό.
« Ε, τα δύο στεκούμενα είναι ο ουρανός και η γη, και τα δυο πορπατούμε-
να, ο ήλιος και το φεγγάρι. Και να σκάσει το θεριό να γίνει δυο κομμάτια, 
το μισό θηρίο ασήμι και το άλλο μισό χρυσάφι!»
Αυτή ήταν η σωστή απάντηση, και ακούγεται ένα μπαμ, και σκάει το θε-
ριό! Ανοίγει η βασιλοπούλα την πόρτα , και βλέπει το χρυσάφι από τη μία 
μεριά και το ασήμι από την άλλη.
Πήρανε λοιπόν το χρυσάφια και τα ασήμια και κάμανε παλάτια και μεγα-
λεία. Άμα ταχτοποιηθήκανε, φέρανε το βασιλιά να τους επισκεφτεί. Ευχα-
ριστήθηκε ο βασιλιάς με την καλοπέραση της κόρης του, και τα μεγαλεία 
του γαμπρού του, και ζήσανε αυτοί καλά, κι εμείς καλύτερα.
 

Από τη μαθήτρια, Γιαννουλάκη Αργυρώ Γ1

  Ο ΠΟΛΥΡΟΒΥΘΑΣ
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Οι Ελληνο-τουρκικές σχέσεις, κατά 
την πάροδο του χρόνου, έχουν πε-
ράσει από αρκετές διακυμάνσεις, 
με περιόδους έντασης αλλά και 
ηρεμίας.Συχνά, οι σχέσεις μεταξύ 
Ελλάδος και Τουρκίας έχουν χαρα-
κτηρισθεί ως τεταμένες και αντα-
γωνιστικές, με το όφελος της μίας 
πλευράς να εκλαμβάνεται ως απώ-
λεια της άλλης, συντηρώντας έτσι 
μια νοοτροπία μηδενικού αθροί-
σματος μεταξύ των δύο.

Η εξομάλυνση και βελτίωση των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων, πέραν της σημασί-
ας της στο διμερές επίπεδο, αποτελεί, 
επίσης, σημαντικό παράγοντα για τη 
σταθερότητα της Νοτιο-Ανατολικής Ευ-
ρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. 
Η Ελλάδα προσβλέπει και επιδιώκει την 
περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με 
την Τουρκία, ώστε το αύριο της μακραί-
ωνης συνύπαρξής μας να χαρακτηρίζε-
ται από αμοιβαίο σεβασμό, εμπιστοσύνη 
και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Όσοι υποστηρίζουν πως ένας πόλεμος 
Ελλάδας – Τουρκίας θα κριθεί σε λίγες 
μέρες λόγω της υπεροπλίας των Τούρ-
κων σε έμψυχο δυναμικό και στρατιω-
τικό εξοπλισμό, θα πρέπει να γνωρίζουν 
πως οι Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι 

εξαιρετικά αξιόμαχες, οι πιλότοι οι καλύ-
τεροι σε όλο το ΝΑΤΟ και ο στόλος μας 
ο πιο ισχυρός στη Μεσόγειο.Η Ελλάδα 
διαθέτει έναν από τους πιο δυναμικούς 
αεροπορικούς στόλους στην Ευρώπη 
και αυτό δεν το λέμε εμείς, αλλά ξένοι 
ειδικοί εμπειρογνώμονες.Η CIA πίστευε 
ότι σε περίπτωση στρατιωτικής σύγκρου-
σης οι απώλειες θα ήταν βαρύτατες και 
για την Ελλάδα και για την Τουρκία, και 
θεωρούσε ότι η Άγκυρα θα επέλεγε ως 
πρώτο στόχο το Καστελλόριζο διότι είναι 
μικρό νησί χωρίς «βάθος» στον αμυντι-
κό του χώρο, σε κοντινή απόσταση από 

τις τουρκικές ακτές.Επισήμαιναν ότι η 
Τουρκία έχει πολύ μεγαλύτερο στρατό 
αλλά ένας μεγάλος αριθμός των δυνά-
μεών της είναι απασχολημένο με εσω-
τερικές απειλές και μέτωπα. Οι Τούρκοι, 
έγραφαν, δεν νιώθουν να απειλούνται 
από τους Έλληνες. Αντιθέτως, οι Αμε-
ρικανοί τόνιζαν ότι οι Έλληνες –ειδικά 
μετά από το 1974 και τον Αττίλα στην 
Κύπρο–, έχουν επικεντρώσει την άμυνα 
και την ασφάλειά τους στην Τουρκία και 
μόνο.

Από τη μαθήτρια, Γιαννουλάκη Ζωή Γ1

ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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Το 2020 είναι μια περίεργη χρονιά 
για το σινεμά. 
Η υγειονομική κρίση του Covid-19 έφερε 
τα πάνω κάτω στην κινηματογραφική βιο-
μηχανία, με ταινίες να αλλάζουν καθημε-
ρινά τις ημερομηνίες κυκλοφορίας τους 
στις αίθουσες, άλλες να σταματούν τα 
γυρίσματά τους, αλλά και να αναβάλλουν 
την έξοδό τους, επ’ αόριστον.
Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν μερικές που 
πρόκειται να προβληθούν το 2021.

The Conjuring: the devil made me do it.

Η τρίτη ταινία της σειράς, «conjuring», 
ακολουθεί για άλλη μια φορά του Εντ και 
Λορέιν Γουόρεν σε μια πραγματική ιστο-
ρία δαιμονισμού, αυτή του Αρνι Τσειγιέν 
Τζόνσον, του πρώτου άντρα στην ιστορία 
που στην δίκη του δήλωσε ως υπεράσπιση 

πως ήταν δαιμονισμένος όταν διέπραξε 
τους φόνους για τους οποίους κατηγο-
ρείται. Πρόκειται να προβληθεί τον Ιούνιο 
του 2021, εκτός αν δεν μεταφερθεί για 
αργότερα.
 
Minions: The Rise of Gru του Κάιλ 
Μπαλντά 
Τα αξιαγάπητα Minions αποκτούν την 
δεύτερή τους ταινία ως ένα origin story 

για το πως βρέθηκαν να δουλεύουν κάτω 
από τις εντολές του τυραννικού Γκρου. Η 
ταινία αναμένονταν να βγει στις αίθουσες 
αυτό το       καλοκαίρι. 
 The kissing booth 3
Το “The Kissing Booth’’ είναι μία κατά 

βάση εφηβική ταινία, που όμως κέρδισε 
το κοινό κατευθείαν. Για αυτό το λόγο 
δόθηκε συνέχεια με μία δεύτερη ταινία, 

η οποία κυκλοφόρησε στην πλατφόρ-
μα την προηγούμενη εβδομάδα. Το the 
kissing booth 2, τελείωσε με την Elle που 
όταν αποφοίτησε από το λύκειο, έπρεπε 
να πάει πανεπιστήμιο. Έκανε αίτηση σε 
δύο πανεπιστήμια. Όταν η Elle ανοίγει 
και τους δύο φακέλους στο δωμάτιό της, 
αποδεικνύεται ότι έγινε δεκτή και στα δύο 
πανεπιστήμια, κάτι που θα την αναγκάσει 
να λάβει απόφαση: να πάει στο Χάρβαρντ 
με τον Νόα ή στο Μπέρκλεϋ με τον Λι.

Από τη μαθήτρια, Γιαννουλάκη Αργυρώ Γ1
 

Ταινίες που πρόκειται να κυκλοφορήσουν το 2021

Σκοπός της φιλαναγνωσίας είναι η εξοι-
κείωση του μαθητή με το βιβλίο και την 
ανάγνωση και η σταδιακή εδραίωση 
μιας φιλικής σχέσης του με το λογοτεχνι-
κό βιβλίο. Αυτή η σχέση θα το βοηθήσει 
να αναπτύξει την κριτική και δημιουργι-
κή του σκέψη, να δραστηριοποιήσει τη 
φαντασία του και την εφευρετικότητά 
του, να εμπλουτίσει την αισθητική του 
καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα συναι-
σθήματά του αναπτύσσοντας έτσι τη 
συναισθηματική του νοημοσύνη, να καλ-
λιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με 
έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κα-
τακλείδι να συγκροτήσει ολόπλευρα την 
προσωπικότητά του.

Στις μέρες μας, ελάχιστο είναι ποια το 
ποσοστό μικρών και μεγάλων που ενδι-
αφέρονται για την ανάγνωση κάποιου 
λογοτεχνικού βιβλίου. Καθώς την κύ-
ρια θέση πια στην καθημερινότητα μας 
έχουν κατακτήσει οι ηλεκτρονικές συ-
σκευές . Επειδή όμως κάθε γνώση βοη-
θάει στην αυτοεξέλιξη μας ,μιας και Χρι-
στούγεννα φτάνουν σας προτείνουμε να 
διαβάσετε το καταπληκτικό αριστούργη-
μα …

« Μια χριστουγεννιάτικη 
ιστορία»  του Καρόλου Ντίκενς. 

Ένα βρετανικό μυθιστόρημα για την ηθι-
κή μεταμέλεια ενός ορκισμένου τσιγκού-
νη, του διαβόητου Εμπενίζερ Σκρουτζ, 
που θα ανακτήσει με πανηγυρικό τρό-
πο την ανθρωπιά του ύστερα απο μια 
άκρως διδακτική συνάντηση με τα τρία 
πνεύματα των Χριστουγέννων: το πνεύ-
μα του παρελθόντος, το πνεύμα του πα-
ρόντος καιτο πνεύμα του μέλλοντος.

Από τη μαθήτρια, 
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ-ΡΑΦΑΕΛΑ B2

ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
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Τα Χριστούγεννα και η 
Πρωτοχρονιά είναι γιορ-
τές χαράς και μέρες για να 
μπορέσει όλη η οικογένεια 
να κάτσει στο γιορτινό 
τραπέζι και να γιορτάσουν 
όλοι μαζί την γέννηση του 
Χριστού και την αρχή του 
νέου χρόνου. Όλοι ανταλ-
λάσουν ευχές για υγεία 
και ευτυχία. Τις ευχές πά-
ντα  συνοδεύουν κάποια 
ωραία έθιμα ανάλογα με 
τον τόπο του καθενός, 
αλλά σήμερα θα σας ανα-
λύσω κάποια έθιμα της 
Κρήτης.
 
Ένα γνωστό έθιμο που όλοι 
αγαπούν και ειδικά τα παιδιά 
είναι η καλή χέρα. Η καλή 
χέρα είναι ένα παραδοσια-
κό έθιμο της Κρήτης που τη 
σημερινή εποχή συνοδεύεται 
από χρηματικό ποσό στα μι-
κρά παιδιά της οικογένειας 
από τις μεγαλύτερες ηλικίες, 
δηλαδή από του παππούδες 
και τις γιαγιάδες. Μερικές δε-
καετίες παλαιότερα, η «καλή 
χέρα» αποτελούσε ένα δώρο 
που έπαιρναν τα παιδιά την 
Πρωτοχρονιά, όμως σε πολλές 
περιπτώσεις ήταν απλώς ένα 
κέρασμα ή γλύκισμα, καθώς 
ούτε χρήματα υπήρχαν πολ-
λά, αλλά ούτε και μαγαζιά με 
παιχνίδια. 
Έπειτα ένα άλλο γνωστό έθιμα 
είναι το ποδαρικό το οποίο δεν 
είναι μόνο στην Κρήτη αλλά 
σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. 
Αυτός που μπαίνει πρώτος στο 
σπίτι από τα μέλη της οικογέ-
νειας συνήθως είναι ο οικοδε-
σπότης με μια εικόνα στα χέ-
ρια την οποία είχε αφήσει πριν 
από μέρες στην εκκλησία και 
έτσι την επαναφέρει μέσα στο 
σπίτι για να γίνει το ποδαρικό 
κι έπειτα έρχονταν μέσα στο 
σπίτι και τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογένειας. Στην περίπτωση 
που έμπαινε πρώτος κάποιος 
ξένος μέσα στο σπίτι, έμπαινε 
με το δεξί πόδι και έλεγε:
«Σας εύχομαι καλή χρονιά με 
το δεξί μου μπαίνω,πράμα μη 
με κεράσετε, δε θέλω να πα-
χαίνω! Έτη πολλά να ζήσετε, 
αφέντες κι αφεντάδες, τα οζά 
σας να πληθύνουνε να γίνετε 
λεφτάδες!»
Ένα ακόμη πρωτοχρονιάτικο 
έθιμο το οποίο δεν εφαρμόζε-
τε στις μέρες μας, αλλά πολ-
λοί δε το ξεχνούν, αποτελεί 
η τοποθέτηση μιας μεγάλης 
πέτρας στην είσοδο κάθε νοι-
κοκυριού την Πρωτοχρονιά σε 
αρκετές περιοχές της Κρήτης. 
Η παράδοση αναφέρει ότι όσο 
μεγαλύτερη πέτρα επέλεγαν, 
τόσο περισσότερη ευτυχία, γα-

λήνη και χαρά υπήρχε στο σπί-
τι κατά τη διάρκεια του νέου 
έτους. Συνήθιζαν στην Κρήτη, 
χαράματα Πρωτοχρονιάς «με 
την πρώτη καμπάνα τση εκ-
κλησίας», μικροί και μεγάλοι 
να σηκώνονται, να φορούν 
τα καλά τους ρούχα, χωρίς να 
μιλούν καθόλου και να κάνουν 
τρεις φορές το σταυρό τους. 
Έπειτα, έβγαιναν έξω από το 
σπίτι και ο καθένας έπαιρνε 
από μια πέτρα, όσο μεγαλύτε-
ρη μπορούσε να βρει και την 
τοποθετούσε μέσα στο σπίτι.
   Επίσης, αγαπημένο έθιμο 
των Ελλήνων τις μέρες της 
Πρωτοχρονιάς είναι να δοκι-
μάζουν την τύχη τους. Εκτός 
από το κρατικό Λαχείο που 

κληρώνει 10.000.000 την 
Πρωτοχρονιά, υπάρχει επίσης 
η χαρτοπαιξία και τα ζάρια σε 
καφενεία, λέσχες και σπίτια. 
Στα σπίτια είναι έθιμο να παί-
ζονται χαρτιά το βράδυ της 
Παραμονής της Πρωτοχρο-
νιάς περιμένοντας την αλλαγή 
του χρόνου. Τα ποσά συνήθως 
είναι χαμηλά, τέτοια που να 
προσφέρουν απλά μια φιλική 
διασκέδαση χωρίς να στενο-
χωρούν τους χαμένους. 
Επιπλέον ένα νόστιμο έθιμο 

της Πρωτοχρονιάς είναι, το 
κόψιμο της βασιλόπιτας είναι 
από τα ελάχιστα αρχέγονα 
έθιμα που επιβιώνουν. Στα 
Κρόνια (εορτή του θεού Κρό-
νου, που λατρεύονταν στην 
Ελλάδα και στα Σατουρνάλια 

(saturnalia) της Ρώμης, έφτια-
χναν γλυκά και πίττες, μέσα 
στα οποία έβαζαν νομίσματα 
και σε όποιον τύχαινε το κομ-
μάτι, ήταν ο τυχερός της πα-
ρέας. Η ορθόδοξη παράδοση 
συνέδεσε το ίδιο έθιμο με τη 
Βασιλόπιτα. Έτσι την παραμο-
νή της Πρωτοχρονιάς, με την 
αλλαγή του χρόνου, κόβεται η 
βασιλόπιτα. Όταν έρθει η ώρα 

για το κόψιμο της πίτας, συγκε-
ντρώνεται όλη η οικογένεια. Ο 
αρχηγός της οικογένειας αρχί-
ζει με επισημότητα το κόψιμο 
της πίτας. Πρώτο κομμάτι του 
Χριστού, μετά του σπιτιού και 
του φτωχού, κι ύστερα των 
παρευρισκόμενων. Σ’ όποιου 
το κομμάτι βρεθεί το νόμισμα, 
εκείνος θα είναι και ο τυχερός 
της χρονιάς! 
Και ποιος θα ξέχναγε το πιο 
ωραίο έθιμο για τα παιδιά  που 
δεν μπορεί να είναι άλλο εκτός 
από τα κάλαντα! Κυρίως παι-
διά αλλά και μεγαλύτεροι σε 
ηλικία βγαίνουν με τα τριγω-
νάκια τους τα Χριστούγεννα, 
την Πρωτοχρονιά και σπάνια 
και τα Φώτα για να διαδώσουν 
το πνεύμα τον Χριστουγέννων 
αλλά και την αρχή του νέου 
έτους σε όλα τα σπίτια. Όλα τα 
χρόνια, οι <<καλαντάδες>> 
παίρνουν είτε ένα χρηματικό 
ποσό είτε ένα κέρασμα δηλα-
δή ότι ευχαριστιέται να δώσει 
ο καθένας είτε λίγο είτε πολύ. 

Από τη μαθήτρια,
 Καδιανάκη Αριστέα Γ1

ΚΑΛΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ

Κάλαντα Χριστουγέννων:          
Καλήν εσπέραν άρχοντες,                                                                             

αν είναι ορισμός σας, 
Χριστού τη Θεία γέννηση, 
να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον, 
εν Βηθλεέμ τη πόλη, 

οι ουρανοί αγάλλονται, 
χαίρεται η φύσης όλη.

Εν τω σπηλαίω τίκτεται, 
εν φάτνη των αλόγων, 

ο βασιλεύς των ουρανών, 
και ποιητής των όλων.

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς:
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
ψηλή μου δεντρολιβανιά

κι αρχή καλός μας χρόνος,
εκκλησιά με τ’ άγιο θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός

άγιος και πνευματικός,
στη γη, στη γη να περπατήσει

και να μας καλοκαρδίσει.
Άγιος Βασίλης έρχεται,
και δε μας καταδέχεται 
[άρχοντες τον κατέχετε]

από την Καισαρεία,
συ ’σαι αρχόντισσα κυρία.
Βαστά εικόνα και χαρτί,
ζαχαροκάντιο ζυμωτή

χαρτί και καλαμάρι
δες και με το παλικάρι.
Το καλαμάρι έγραφε,

την μοίρα του την έλεγε
και το χαρτί ομίλει,

άγιε μου, άγιε μου καλέ Βασίλη.

Κάλαντα των Φώτων:
Σήμερα τα φώτα κι ο φωτισμός 
η χαρά μεγάλη κι ο αγιασμός. 

Κάτω στον Ιορδάνη τον ποταμό 
κάθετ’ η κυρά μας η Παναγιά. 
Όργανo βαστάει, κερί κρατεί 
και τον Αϊ-Γιάννη παρακαλεί. 

Άϊ-Γιάννη αφέντη και βαπτιστή 
βάπτισε κι εμένα Θεού παιδί. 
Ν’ ανεβώ επάνω στον ουρανό 
να μαζέψω ρόδα και λίβανο. 

Καλημέρα, καλημέρα, 
Καλή σου μέρα αφέντη 

με την κυρά 

ΤΕΥΧΟΣ 4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
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Από τη μαθήτρια, Καδιανάκη Αριστέα Γ1



12

Επιμέλεια φύλλου: Ειρήνη Κώστογλου ΠΕ04.04

ΤΕΥΧΟΣ 4
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Χριστουγεννιάτικο 
Ανέκδοτο

Έφτασαν τα Χριστούγεννα και ο 
Τοτός λέει στη μαμά του: «Μαμά 
θέλω δώρο για τα Χριστούγεννα 
ένα καινούριο ποδήλατο!» Η μαμά 
του τον ρώτησε αν πιστεύει ότι δι-
καιούται δώρο με τόσες αταξίες 
που έκανε και για να τον κάνει να 
σκεφτεί ο ίδιος τη συμπεριφορά 

του, του είπε: «Πήγαινε στο δωμά-
τιό σου και σκέψου τις αταξίες που 
έκανες όλη τη χρονιά και γράψε 
ένα ειλικρινές γράμμα στον Άγιο 
Βασίλη γιατί σου αξίζει το ποδή-
λατο!» Έτσι, ο Τοτός πήγε στο δω-
μάτιό του και άρχισε να γράφει: 
«Αγαπητέ Άγιε Βασίλη, ήμουν πολύ 
καλό παιδί φέτος και θέλω δώρο 
ένα ποδήλατο για τα Χριστούγεν-
να. Το προτιμώ κόκκινο και με 24 
ταχύτητες. Τοτός» …
Ο Τοτός όμως, ήξερε ότι αυτά που 
έγραψε δεν ήταν αλήθεια και πως 
τον Άγιο Βασίλη δεν μπορούσε να 
τον κοροϊδέψει. Έτσι έμεινε στο 
δωμάτιό του σκεφτικός για αρκετή 
ώρα. Όταν βγήκε είπε στη μαμά 
του ότι ήθελε να πάει στην εκκλη-
σία για λίγο. Η μαμά σκέφτηκε ότι 
το «κόλπο» της έπιασε αφού είδε 
τον Τοτό να είναι σκεφτικός και 
μετανιωμένος. «Πήγαινε, αλλά να 
γυρίσεις γρήγορα» του είπε. Ο Το-
τός μπήκε στην εκκλησία της γει-
τονιάς, έριξε μια ματιά γύρω του, 
προχώρησε προς το ιερό και βρή-
κε μια εικόνα της Παναγίας. Την 
ξεκρέμασε, την έβαλε κάτω από 
το παλτό του κι έφυγε από την εκ-
κλησία τρέχοντας. Μπήκε γρήγο-
ρα στο σπίτι του, χώθηκε στο δω-
μάτιό του, πήρε μολύβι και χαρτί 
και άρχισε να γράφει… «Θεέ, Έχω 
στα χέρια μου τη μάνα σου. Αν θέ-
λεις να την ξαναδείς, πες στον Άι 
Βασίλη να μου φέρει ένα κόκκινο 
ποδήλατο με 24 ταχύτητες. Ξέρεις 
ποιος…»


