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νεογράφημα
Όταν γράφουν τα νιάτα 



Χριστουγεννιάτικες 
συνομιλίες

Κοντεύουν Χριστούγεννα· πολυαναμενόμενα για χίλιους διαφορετικούς 

λόγους από όλους μας, μικρούς και μεγάλους. Το άρωμά τους διατρέχει, 

με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ολόκληρο το δωδέκατο τεύχος του 

Νεογραφήματος. Για παράδειγμα, η «Σχολική Ζωή» είναι αφιερωμένη 

σε ένα Εικονογράφημα: μια συνομιλία μαθητών με το έργο τεσσάρων 

καλλιτεχνών, όλοι τους λίγο-πολύ... παράξενοι. Με μια παραξενιά, που 

παραδέχεται και μας την εκμυστηρεύεται ο ποιητής1:

Ήταν βέβαια πάντα λίγο παράξενος, έμενε στο διπλανό δωμάτιο, 

όμως εκείνη τη νύχτα βγήκε στο δρόμο κρατώντας μια λάμπα 

«Τι γυρεύεις;», του λέω. «Τη Θεοτόκο», μού λέει 

–στην ακατάληπτη γλώσσα εκείνων που δίνουν νόημα σε μια εποχή.

 

Μήπως, όμως, και η δική μας ζωή –όχι μόνο η σχολική– δεν είναι 

μια συνεχής, συνειδητή ή κι ασυναίσθητη, συνομιλία με τον μυστικό 

Λόγο των πραγμάτων, μια αδιάκοπη δίψα και προσδοκία αυτός ο 

Λόγος να φανερωθεί και να γεννηθεί στη ζωή μας με σάρκα και οστά; 

Χριστούγεννα, λοιπόν, και... 

«ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν». 

Τα κείμενα αυτού του τεύχους δείχνουν πως η αγάπη για τον άνθρωπο 

(τον κοντινό μας αλλά και τον κάθε άνθρωπο) υπάρχει και αποτελεί για 

όλους μας σημείο αναφοράς, αιτία ύπαρξης. ∆είτε πώς οι μικροί μας 

φίλοι στο «Μικρογράφημα» δεν αρκούνται σε μια επιφανειακή αίσθηση 

ευωχίας των εορταστικών ημερών, πώς προχωρούν στη διατύπωση μιας, 

πιο ουσιαστικής, ανάγκης2:

Να είμαστε μια οικογένεια και να στηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους, 

ειδικά αυτούς που έχουν μεγάλα προβλήματα. 

Ακούστε πώς συνοψίζονται οι ελπίδες ενός άρθρου για την απειλούμενη 

ειρήνη του κόσμου μας: 

 

Μακάρι τα Χριστούγεννα αυτά το «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς 

εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» να φέρει την ειρήνη του αγγελικού αυτού 

ύμνου στις καρδιές μας και σε όλο τον κόσμο. 

∆ιαβάστε την υπερρεαλιστική προσέγγιση της περιπέτειας των 

ανθρώπινων σχέσεων στα λόγια ενός παιδιού:

Θα πληγωθούμε, αλλά θα περιποιηθούμε τις πληγές μας. 

Θα πληγώσουμε κάποιον συνάνθρωπό μας, 

αλλά θα του ζητήσουμε να μας συγχωρέσει. 

Θα πέσουμε, αλλά θα ξανασηκωθούμε.

Σκεφτείτε, αναρωτηθείτε κι αναζητήστε, ποιος είναι αυτός που... 

Είναι διατεθειμένος να σε αγαπάει έτσι όπως είσαι και να σε σέβεται. 

Είναι πρόθυμος να σου έχει πάντα έτοιμη μια αγκαλιά για να τρέξεις, 

όταν δεν θα έχεις κανέναν άλλο. 

Χριστούγεννα: η γιορτή του Ανθρώπου, η γιορτή των παιδιών. Μήπως γι’ 

αυτό και τα παιδιά προσβλέπουν σε αυτά με καθαρότερα μάτια, μήπως γι’ 

αυτό τα περιμένουν με ειλικρινέστερη ελπίδα; Ας ακούσουμε, φίλοι, τα 

παιδιά κι ας συνομολογήσουμε –εμείς οι μεγάλοι– μαζί με τον ποιητή3: 

Πιστεύω στα δισταχτικά αδέξια βήματα των ταπεινών... 

Καλά Χριστούγεννα σε όλους!

Νεογράφημα

1 Ο Ευαγγελισμός, Τάσος Λειβαδίτης, από τη συλλογή «Ο αδελφός Ιησούς» 
2 Παράβαλε τους στίχους του Τάσου Λειβαδίτη από το ποίημα Η γέννηση, ό.π.: 

Έν’ άλλο βράδυ τον άκουσα να κλαίει δίπλα. Χτύπησα την πόρτα και μπήκα. Μου 

’δειξε πάνω στο κομοδίνο ένα μικρό ξύλινο σταυρό. «Είδες, μου λέει, γεννήθηκε η 

ευσπλαχνία.» Έσκυψα τότε το κεφάλι κι έκλαψα κι εγώ, γιατί θα περνούσαν αιώνες 

και αιώνες και δε θα ’χαμε να πούμε τίποτα ωραιότερο απ’ αυτό.
3 ό.π.
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Χριστουγεννιάτικες ανησυχίες
της Φωτεινής Βλαχοπούλου (Α1)

Νοέμβριος
2017.

Πλησιάζουν τα 
Χριστούγεννα.

Μια γιορτή γεμάτη χαρά, 
όνειρα και ελπίδες

–κυρίως για μας, τα παιδιά.
 Γύρω μας τα προβλήματα πολλά.

 Οικονομική κρίση, 
ανεργία, πόλεμοι.

Πόλεμοι στη Συρία και αλλού, 
που απειλούν όχι μόνο να 

επηρεάσουν τη βαλκανική μας γειτονιά 
αλλά και να γίνουν παγκόσμιοι. 

Η Βόρεια Κορέα
απειλεί την Αμερική και τους συμμάχους της.

         Η Αμερική αντεπιτίθεται,
        ευτυχώς –προς το παρόν– μόνο λεκτικά.

Πυρηνικές δοκιμές
από την πλευρά της Βόρειας Κορέας,

με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το περιβάλλον,
χρήση υπερσύγχρονων όπλων από την Αμερική.
Και πίσω από τις απειλές δύο ακραίοι ηγέτες:

ο δικτάτορας Κιμ Γιόνγκ Ουν
        και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 

Ντόναλντ Τράμπ. 
      Και οι δύο εγωιστές και υπερόπτες.

         Ο πρώτος, σύμφωνα με τα ειδησεογραφικά πρακτορεία, 
«λατρεύεται» από τους πολίτες της χώρας του.

Αναρωτιέμαι, βέβαια, αν μπορούν να κάνουν και κάτι άλλο... 
Ο δεύτερος –παρά τις αντιδράσεις στο πρόσωπό του– 

είναι ο εκλεγμένος πρόεδρος της χώρας του.
   Πολλές φορές νομίζω ότι κάτι τρελό συμβαίνει στον κόσμο... 
Πώς εμπιστευόμαστε το μέλλον μας σε τέτοιους ανθρώπους; 

∆εν θα αναζητήσω λύσεις 
     σε θεωρίες συνωμοσίας του τύπου «μας ψεκάζουν» κ.ά., 

      αλλά θα πω αυτό που σκέφτομαι:
μάλλον μας κυβερνούν αυτοί που μας αξίζουν. 

Ή βαριόμαστε τόσο πολύ να ξεβολευτούμε και να δράσουμε, 
που αφήνουμε με την αδιαφορία μας τους άλλους να αποφασίζουν για μας. 

     Θα μου πείτε: «τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αφού είμαστε παιδιά;». 
Όμως σε όλους τους πολέμους 

τα παιδιά είναι αυτά που υποφέρουν περισσότερο. 
            Γι’ αυτό ας προσπαθήσουμε μέσα από την παιδεία που θα πάρουμε 
–και δεν εννοώ μόνο τις γνώσεις, αλλά κυρίως τις αξίες και τα ιδανικά– 
να κάνουμε τον κόσμο καλύτερο, για να έχουμε όλοι ένα καλύτερο παρόν 

αλλά και προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον. 
Μακάρι τα φετινά Χριστούγεννα 

το «∆όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» 
να φέρει την ειρήνη του αγγελικού αυτού ύμνου στις καρδιές μας και σε όλο τον κόσμο.

Επικαιρότητα
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     Ο εθελοντισμός
         της Στεφανί Πετρίδου (Β3)

Ο εθελοντισμός είναι η ανιδιοτελής προσφορά στο 
κοινωνικό σύνολο, που έρχεται ως απάντηση στον 

ατομικισμό και την αδιαφορία απέναντι στον πόνο 
ενός συνανθρώπου. Ο εθελοντισμός είναι περισ-

σότερο αναγκαίος στην εποχή μας εξαιτίας της 
οικονομικής κρίσης, της μετανάστευσης και 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Όσον αφορά τη δράση που σχετίζεται 

με το περιβάλλον, πολλοί είναι οι 
πολίτες που προσφέρουν στην πυ-

ροπροστασία, στην αναδάσωση 
και στην περιποίηση αδέσπο-

των ζώων, καθώς έχουν 
αναπτυγμένη οικολογι-

κή συνείδηση. Με 
τον εθελοντισμό 
ενδυναμώνονται 
οι κοινωνικοί 
δεσμοί. Άνθρωποι 
και ζώα σώζονται 

και προστατεύονται, 
ενώ οι εθελοντές αντα-

μείβονται ψυχικά, καθώς 
νιώθουν ικανοποίηση από 
την προσφορά τους.         
      Ο εθελοντισμός, 
λοιπόν, είναι πολλαπλά 
σημαντικός, αν αναλογιστεί 
κανείς σε πόσους τομείς και 
σε πόσα ζητήματα μπορεί η 
εθελοντική προσφορά να 
έχει θετικό αποτέλεσμα. 
Σήμερα αναγνωρίζεται, 
πλέον, ο εθελοντισμός ως 
απαραίτητος για τη λύση 
πολλών προβλημάτων. 

      Στον δρόμο της προσφυγιάς
          της Στεφανί Πετρίδου (Β3)

Οι λόγοι που γεννούν το φαινόμενο της προσφυγιάς είναι ποικίλοι και εξαρτώνται από τις συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε τόπο. Η εξαναγκαστική μετανάστευση, η προσφυγιά,  προκαλεί φόβο, θυμό, 
ανασφάλεια και αβεβαιότητα για το αύριο.
Οι αιτίες της προσφυγιάς μπορεί να αφορούν οικονομικά ή φυσικά φαινόμενα ή συγκρούσεις μεταξύ 
διαφόρων χωρών. Συγκεκριμένα, η προσφυγιά δημιουργείται σε τόπους που μαστίζονται από φτώχεια, σε 
χώρες  με αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες και σε χώρες με πολέμους.
Οι κάτοικοι των χωρών υποδοχής οφείλουν να δέχονται τους πρόσφυγες και να τους παρέχουν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη και ασφαλιστική κάλυψη. Επιπλέον, έχουν χρέος να τους 
αντιμετωπίζουν ως ίσους και να μην κάνουν διακρίσεις εις βάρος τους.
Συνοψίζοντας, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, καθώς και οι πόλεμοι δημιουργούν ποτάμια 
ανθρώπων, τα οποία κυλούν απεγνωσμένα προς κάθε κατεύθυνση για να επιβιώσουν. Οι χώρες υποδοχής, 
λοιπόν, οφείλουν να τους δεχτούν και να τους χαρίσουν όση ανθρωπιά υπάρχει μέσα τους.
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Μικρο-
γράφημα

Λίγες μέρες μάς χωρίζουν από τη μεγάλη 
γιορτή των Χριστουγέννων. Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες του Ρητορικού Ομίλου της ΣΤ΄ ∆ημο-
τικού του Αρσακείου ∆ημοτικού Σχολείου Θεσ-
σαλονίκης κλήθηκαν στο μάθημα του Αυθόρμη-
του Λόγου να παρουσιάσουν τις επιθυμίες και 
τις ελπίδες τους για τα Χριστούγεννα. Ας τους 
δώσουμε τον λόγο, για να μας μεταφέρουν, 
με τα αποσπάσματα των ομιλιών τους που θα 
διαβάσετε, στον κόσμο των δικών τους –απλών 
και ειλικρινών– ονείρων.  

«Τα Χριστούγεννα περιμένουμε όλοι τα δέντρα, 
τα λαμπάκια και τα δώρα… Ελπίζω να μη 
λυπηθούν τα παιδιά που δεν είναι καλά και δε 
θα τους φέρει ο Άγιος Βασίλης δώρα και εύχο-
μαι όλοι οι φτωχοί άνθρωποι να γιορτάσουν 
ευτυχισμένα Χριστούγεννα!»

Στάθης Κλώνος

«Τα Χριστούγεννα είναι η αγαπημένη μου 
γιορτή, γιατί –εκτός των άλλων– γιορτάζει 
και ο μπαμπάς μου. Μαζευόμαστε στο σπίτι 
μας όλη η οικογένεια, αλλάζουμε δώρα και 
ευχόμαστε στον μπαμπά μου «χρόνια πολλά!». 

Περνάω πολύ χρόνο με την οικογένειά 
μου τα Χριστούγεννα…»

Ελισάβετ Μακρή

«Τα Χριστούγεννα ανάβου-
με το τζάκι, στολίζουμε το 
έλατο, τρώμε γαλοπούλα, 

μελομακάρονα και κουρα-
μπιέδες… Τα Χριστούγεννα 

νιώθω μεγάλη οικογενειακή 
θαλπωρή.»

Βασίλης Μέρτζιος

   Πλησιάζοντας τα Χριστούγεννα 

«Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης, φιλίας 
και φροντίδας. Είναι μια γιορτή που την περνάς με 
την οικογένεια και τους φίλους σου… Κάθε χρόνο 
έρχονται τα ξαδέρφια μου από την Αθήνα και 
περνάμε τέλεια!»

Άρτεμις Μπούσιου

«Τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε μαζί με την οικο-
γένεια και τους φίλους μας. Εμείς έχουμε παράδο-
ση να τρώμε αγριογούρουνο και όχι γαλοπούλα… 
Όπως λέει και το τραγούδι: «Τα Χριστούγεννα σού 
φέρνουν ευτυχία.»

Γιάννης Ροδανός

«Τα Χριστούγεννα κλείνουν τα σχολεία και για 
εμάς τα παιδιά είναι το καλύτερο διάλειμμα… 
Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μαζεύεται όλη η 
οικογένεια μαζί, γιατί τα Χριστούγεννα πρέπει να 
τα περνάμε με τους στενούς μας ανθρώπους, ως 
μια γιορτή αγάπης και  ευτυχίας.»  

Ευτυχία Ροδοκαλάκη

«Για μένα τα Χριστούγεννα φέρνουν πολλά ταξίδια 
στην Ελλάδα ή σε χώρες του εξωτερικού. Αλλά 
μ’αρέσει και να χαλαρώνω με την οικογένειά μου, 
βλέποντας μια ωραία χριστουγεννιάτικη ταινία….»

Σταύρος Σαμαράς

«Τα Χριστούγεννα η γιαγιά μου μας φέρνει μελο-
μακάρονα και κουραμπιέδες. Λίγο μετά τα Χριστού-
γεννα είναι η ονομαστική γιορτή μου, αλλά επειδή 
πέφτει πάνω στις γιορτές πολλοί την ξεχνούν και 
αυτό δε μου αρέσει καθόλου. Φέτος φοβάμαι πως, 
επειδή η αδερφή μου δίνει πανελλήνιες, δε θα 
μπορώ να κάνω καθόλου φασαρία…»

Βασιλική Σαμολαδά

«Τα Χριστούγεννα που φαντάζομαι είναι ένα 
μεγάλο τραπέζι, γεμάτο με όλα τα καλά! Φαντάζο-
μαι όμως και την αγάπη, τη συμπόνια και την αλλη-
λεγγύη να επικρατούν στον κόσμο και όλοι οι 
άνθρωποι να έχουν ό,τι χρειάζονται. Ελπίζω και τα 
ζώα να νιώθουν ωραία, να μην κρυώνουν και να 
μην πεινάνε.» 

Ίρις-Ελένη Σίμου
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«Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά και ευτυχία
Χριστούγεννα σημαίνουν – κλειστά ΄ναι τα σχολεία
Χριστούγεννα σημαίνουν – δώρα και παιχνιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – χαρά για τα παιδάκια
Χριστούγεννα σημαίνουν – γιορτές και συναντή-
σεις
Χριστούγεννα σημαίνουν – ο σάκος με τα δώρα, 
που φέρνει ο Αι-Βασίλης
Χριστούγεννα σημαίνουν – σ’ όλους τους συγγε-
νείς, μεγάλους και παιδιά.»

Άρης Τσαβλής

«Τα Χριστούγεννα είναι η πιο μεγάλη γιορτή 
της χριστιανοσύνης, γιατί αν δεν είχε γεννηθεί 
ο Χριστός, δεν θα υπήρχε το Πάσχα και δεν θα 
είχαμε την Ανάσταση. Το μόνο δυσάρεστο είναι 
πως, όταν η μαγεία των Χριστουγέννων τελειώνει, 
πρέπει να περιμένεις έναν ολόκληρο χρόνο για 
να ξαναέρθουν…»

Αναστασία Τσίτου

«Αλήθεια τι είναι τα Χριστούγεννα; Θα απαντούσα-
με: χαρά, ευτυχία, οικογένεια, φίλοι, χριστουγεννιά-
τικο δένδρο… Και αυτοί που δεν έχουν πού να 
μείνουν, ούτε οικογένεια, ούτε φίλους, ούτε τη χαρά 
στα μάτια βλέποντας ολόδικά τους δώρα; Μπορεί 
να έχουν οικονομική άνεση, αλλά να μην έχουν 
ούτε οικογένεια, ούτε φίλους και να περνούν τη 
γιορτή μόνοι τους με μια κουβέρτα μπροστά στο 
τζάκι… Γι’αυτό πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους 
φίλους και στην οικογένειά μας, όσοι μπορούμε να 
έχουμε… Και δεν πρέπει να ζητάμε και άλλα, από τη 
στιγμή που έχουμε όσα μας χρειάζονται.»

Έλενα Χεμάις

«Περπατώ μπροστά από τα σπίτια και βλέπω 
μέσα φωτάκια να αναβοσβήνουν. Το κουδούνι  
του σπιτιού αντηχεί και ακούω τα κάλαντα που 
τραγουδούν τα παιδιά. Το σπίτι μοσχοβολά γλυκές 
μυρωδιές. Οι καλεσμένοι σιγά-σιγά έρχονται και 
το δένδρο γεμίζει με δώρα. Γέλια και ευχές ακούω 
παντού. Όμως υπάρχει ειρήνη σε όλον τον κόσμο; 
Νιώθουν τα άλλα παιδιά τόσο ευτυχισμένα όσο 
εγώ; Κάνω μια ευχή: Η ειρήνη και η ευτυχία να 
είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων!»

Μαρία Χρηστάκη

«Θα ήθελα όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χα-
ρούμενα και να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα χωρίς 
φασαρίες και πολέμους. Να υπάρχει στον κόσμο 
ειρήνη. Όλοι μας πρέπει να είμαστε μια οικογένεια 
και να στηρίζουμε τους άλλους ανθρώπους, ειδικά 
αυτούς που έχουν μεγάλα προβλήματα. Παντού να 
βασιλεύει η ευτυχία και όχι η θλίψη.»

Νεφέλη Ωνάση
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