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Μια προσπάθεια των παιδιών του Λυρείου Παιδικού Χωριού  
Δεκέμβριος 2017,  τεύχος 5 
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Κοίταξε απορημένος μπροστά του. Το θέαμα 

που αντίκριζε, ήταν εντυπωσιακό. Είχε 

πολλούς μήνες τώρα που ταξίδευε μαζί με τους 

δύο συντρόφους του από την Ανατολή με 

οδηγό ένα παράξενο ολόφωτο αστέρι, γιατί 

σύμφωνα με τα σοφά βιβλία που χρόνια τώρα 

μελετούσαν, κάποιος Βασιλιάς Δυνατός, 

Μοναδικός, γεννιόταν εκεί που θα στεκόταν 

αυτό. Συνάντησαν πολλές δυσκολίες στον 

δρόμο. Πείνα, δίψα, κακουχίες, κίνδυνοι από 

τα φυσικά φαινόμενα μα και από ληστές που 

παραμόνευαν. Όλα αυτά τα είχαν ξεπεράσει, 

γιατί ο πόθος τους ήταν μεγάλος: να 

προσκυνήσουν τον νεογέννητο Βασιλιά και να 

Του προσφέρουν τα δώρα τους. Όμως αυτή η 

τελευταία δοκιμασία ήταν πάνω από τις 

δυνάμεις τους. Ένας δυνατός άνεμος είχε 

φυσήξει και τα είχε παρασύρει όλα μέσα στην 

έρημο. Άμμος σηκώθηκε και τους τράβηξε 

μέσα σ’ αυτή την ανεμοζάλη. Για μια στιγμή 

άρχισαν να στροβιλίζονται άνθρωποι, ζώα και 

πράγματα. Και ύστερα η απόλυτη σιωπή.  

Όταν άνοιξε τα μάτια του, είδε ένα 

παράξενο, αναπάντεχο όραμα. Βρισκόταν σ’ 

έναν τόπο μαγικό. Κόσμος πολύς περπατούσε 

και τα άρματα στους δρόμους κινούνταν χωρίς 

άλογα. Τα κτίρια ήσαν θεόρατα και τα ρούχα 

των ανθρώπων δεν έμοιαζαν καθόλου με τα 

δικά του. Τι χώρα ήταν αυτή; Θόρυβοι 

πρωτόγνωροι, κίνηση παράδοξη, πράγματα 

που δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του. Ζούσε σε 

ένα όνειρο. Προχώρησε με βήμα διστακτικό 

μα φαίνεται ότι κανένας δεν τον πρόσεχε, σαν 

να ήταν αόρατος. Πήγε μαζί με τους πολλούς. 

Τον παρέσυραν σ’ ένα μεγάλο σπίτι που οι 

σκάλες του ανέβαζαν σε ορόφους γεμάτους 

ανθρώπους και αντικείμενα. Όλα ήσαν 

στολισμένα. Είδε και κάτι που του έκανε 

ιδιαίτερη εντύπωση. Σε κάποιο όροφο, μια 

σπηλιά με ζώα και μια μητέρα που κρατούσε 

ένα νεογέννητο. Μπροστά του τρεις άνθρωποι 

σαν κι αυτόν και τους συντρόφους του 

προσέφεραν δώρα. Γνώριζε κάποια ελληνικά 

γράμματα, ήταν σοφός εξάλλου, μορφωμένος. 

Μάγους τους έλεγαν οι απλοί άνθρωποι του 

τόπου του αυτόν και τους ομοίους του. Δεν 

έκαναν μάγια, ήσαν οι σοφοί. Διάβασε με 

δυσκολία «ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ». Τι να 

σήμαινε άραγε; Μα τι συμβαίνει; Μήπως εδώ 

γεννιόταν ο νεογέννητος βασιλιάς κι αυτό ήταν 

το παλάτι του; ΌΧΙ!  

Μια φωνή τού έλεγε: ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ! 

Η Γέννηση του Χριστού -  
                                    χωρίς Χριστό; 



 3 

Έφυγε απογοητευμένος. Βρέθηκε πάλι στον 

δρόμο. Σε κάποια μεγάλη πλατεία είχε στηθεί 

πάλι η ίδια σκηνή με τις φιγούρες και το 

νεογέννητο. Γύρω μουσικές και χοροί, φώτα 

που αναβόσβηναν. Πάλι το ίδιο σύνθημα 

γραμμένο σε κάτι που έμοιαζε με πάπυρο: 

«ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ». Μήπως εδώ 

γεννιόταν ο βασιλιάς;  

ΟΧΙ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΕΔΩ! 

Λίγα μέτρα πιο κάτω μια ανοιχτή πόρτα. 

Κόσμος έμπαινε μέσα, με ρούχα χρωματιστά 

και πολύτιμους λίθους πάνω του. Πήγε κι 

αυτός. Όργανα έπαιζαν δυνατούς ήχους, 

τραπέζια γύρω και πολλοί κάθονταν και 

έτρωγαν και κερνούσαν κρασί και άλλα ποτά. 

Μπροστά στα όργανα ένας χώρος που κάποιοι 

άλλοι χόρευαν. Πάνω από τους οργανοπαίκτες 

το ίδιο σύνθημα αναβόσβηνε: «ΚΑΛΑ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ». Μήπως εδώ γεννιόταν ο 

βασιλιάς; ΟΧΙ! Ήταν σίγουρος πια.  

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΥΤΕ ΕΔΩ! 

Πάλι τα βήματά του τον έφεραν έξω από το 

παλάτι των διασκεδάσεων. Δάκρυα κύλησαν 

στα μάτια του. Μόνος, χαμένος σε μια ξένη 

πόλη, μια πόλη ονείρου και μαγείας. Κι ο 

νεογέννητος βασιλιάς άφαντος. Δε γεννήθηκε 

εδώ. Οι σύντροφοί του μακριά. Κρίμα ο κόπος 

του. Έκανε μια προσευχή. «Νεογέννητε 

βασιλιά μη με εγκαταλείπεις. Βλέπεις την 

αγάπη μου και τον πόθο μου. Φέρε με κοντά 

Σου. Κάνε με να Σε συναντήσω». Είχε 

απομακρυνθεί από το κέντρο της πόλης. 

Βάδιζε σε έναν ήσυχο δρόμο. Μια ανοικτή 

πόρτα βρέθηκε μπροστά του. Ήταν ένα 

παράξενο κτίριο που έμοιαζε διαφορετικό από 

τα άλλα. Μπήκε διστακτικά μέσα. Μπροστά 

του ένα μυστήριο. Φλογίτσες από κρεμασμένα 

δοχεία που έμοιαζαν με μεγάλα λυχνάρια, 

τρεμόπαιζαν και φώτιζαν κάποια 

ζωγραφισμένα πρόσωπα. Οι τοίχοι είχαν κι 

αυτοί ζωγραφιές με πρόσωπα και γεγονότα. 

Προσπάθησε να διαβάσει, να καταλάβει τι 

απεικόνιζαν. Δύσκολο μέσα στο μισοσκόταδο. 

Άκουσε κάποιο ψιθύρισμα. Γύρισε 

τρομαγμένος στο πλάι. Ένας άνθρωπος με 

μαύρα ρούχα, μακριά γένια και μαλλιά που 

έμοιαζαν με τα δικά του. Από τον λαιμό του 

κρεμόταν ένα ύφασμα με πολλά κρόσσια στην 

άκρη. Μπροστά του σκυμμένος κάποιος, 

φαινόταν πολύ λυπημένος. Κάτι έλεγε 

ψιθυριστά και έκλαιγε με αναφιλητά. Μιλούσε 

για κάτι που του έφερνε θλίψη και δάκρυα 

λαμπύριζαν στα μάτια του. Ο άλλος του 

μιλούσε σοβαρά και φαινόταν να τον 

συμβουλεύει. Σαν να του έδινε θάρρος 

φαινόταν και στ’ αυτιά του έφτασε η φράση: 

για μας γεννήθηκε ο Χριστός και μας έφερε 

την ελπίδα για την σωτηρία μας. Τώρα ήταν 

σίγουρος.  

ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ! ΕΔΩ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ Ο 

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ. ΕΔΩ! 

Τότε ξύπνησε από το όνειρο, κοίταξε γύρω 

του, σηκώθηκε και συνέχισε με τους 

συντρόφους του το ταξίδι. Ήταν βέβαιος πως 

θα Τον συναντούσε.  

www.e-minima.gr 

Μια επιλογή της Κατερίνας, της Ασημίνας  
και του Στέφανου 
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Στις 27 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 

στη Θεατρική Σκηνή του Ιδρύματος 

«Μιχάλης Κακογιάννης», 

Χριστουγεννιάτικη Μουσική και Θεατρική 

παράσταση η οποία προφανώς είχε έντονο 

«άρωμα» Χριστουγέννων αλλά και 

Λυρείου Παιδικού Χωριού…. 

Για ακόμη μια φορά τα παιδιά με το 

ταλέντο τους, μετέφεραν το ελπιδοφόρο 

και χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του 

Θεανθρώπου, τόσο μέσω των τραγουδιών 

τους, που με τόσο μαεστρία καθοδήγησε ο 

καθηγητής τους, κος Παναγιώτης 

Τσουκνίδας, όσο και μέσω του Θεατρικού 

τους έργου το οποίο κατενθουσίασε τα 

παραπάνω από τριακόσια άτομα που 

κατέκλυσαν την θεατρική αίθουσα. 

 

Ο κόσμος άρχισε να συρρέει από τις 7μμ 

και αφού όλοι οι θεατές βρήκαν τις θέσεις 

τους, η εκδήλωση ξεκίνησε και οι 

Χριστουγεννιάτικες μελωδίες κατέκλισαν 

την ατμόσφαιρα.  

Για ακόμη μια φορά οι επιλογές του κου 

Τσουκνίδα για το πρόγραμμα της 

«παράστασης» δικαίωσαν τις προσδοκίες 

όλων, με τα παιδιά της χορωδίας να 

επιβεβαιώνουν την φήμη τους και να 

λειτουργούν ως μια 

καλοκουρδισμένη ορχήστρα με 

φωνές και ένα πιάνο να συνθέτουν το 

όμορφο «πλάνο». Ιδιαίτερη αίσθηση 

προκάλεσε η ιδέα να προβάλλονται 

με προτζέκτορα τα λόγια των 

τραγουδιών, δίνοντας έτσι την 

δυνατότητα στον κόσμο να 

σιγοτραγουδά μαζί  με τα παιδιά.    

 

Στη Θεία Νυχτιά…    
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Στην συνέχεια, η χορωδία έδωσε σκυτάλη  

στην θεατρική ομάδα του Λυρείου η οποία 

είχε μια δύσκολη αποστολή και φέτος.  Να 

προβληματίσει και πάλι το κοινό σχετικά με 

το κατά πόσο ο τρόπος που γιορτάζουμε τα 

Χριστούγεννα σήμερα συνάδει με την ουσία 

των Χριστουγέννων και κατά πόσο 

εορτάζουμε Χριστούγεννα με Χριστό ή 

χωρίς Χριστό.  

Το θεατρικό έργο έκανε ένα ταξίδι στο 

χρόνο, με ταξιδιώτες όλους τους θεατές, 

παρουσιάζοντας το πώς ζει τα Χριστούγεννα 

η μέση ελληνική οικογένεια του 2017,  η 

οικογένεια της δεκαετίας του ’80 -με ό,τι  

χαρακτήριζε την εποχή- και μια οικογένεια  

της δεκαετίας του ’30. Οι διαφορές ήταν 

εντυπωσιακές και τα συμπεράσματα 

κυλούσαν εύκολα στον νου του καθενός. Τι 

πάει στραβά τελικά; Που χαθήκαμε; Μήπως 

πρέπει να κάνουμε επαναπροσδιορισμό της 

πορείας μας;  
Ο καθένας πρέπει να δώσει μόνος του τις 

απαντήσεις και να πάρει γενναίες 

αποφάσεις.   
 
Να σημειωθεί ότι στην χορωδία 

συμμετείχε επίσης το 1ο Γυμνάσιο 

Ταύρου (Χορωδία της Άνοιξης), η 

νεανική χορωδία του Δημοτικού 

Ωδείου Μοσχάτου-Τάυρου και η 

χορωδία Ενηλίκων Piano Plus Festival. Το 

ενθουσιώδες χειροκρότημα του κοινού 

γέμισε τα παιδιά με χαρά και ικανοποίηση 

ότι το μήνυμα «ελήφθη» και ότι του χρόνου 

μακάρι οι δρόμοι όλων να διασταυρωθούν 

και πάλι με σκοπό να υμνήσουμε όλοι την 

Γέννηση του Θεανθρώπου. Τονίζεται επίσης 

ότι με την παρουσία τους μας τίμησε ο π. 

Ιωακείμ ο οποίος εκπροσώπησε τον 

Μητροπολίτη Κηφισίας Αμαρουσίου και 

Ωρωπού, κ.κ. Κύριλλο, καθώς επίσης και ο 

Δήμαρχος Ταύρου, κος Ευθυμίου καθώς και 

άλλα σημαντικά πρόσωπα της τοπικής 

κοινωνίας. 

-Χριστός Ετέχθη!!! 

-Αληθώς Ετέχθη!!! 
 

Από την Ιωάννα, τον Στέφανο & τον κο Ηλία 



 6 

Η Θεία Λειτουργία συνεχίζεται!!! 
 

Ο Ιερέας μας καλεί  να σταθούμε με 

ευλάβεια και σεβασμό: «Στώμεν καλώς, 

στώμεν μετά φόβου…».  

Ο Ιερέας αρχίζει να απαγγέλλει τη μεγάλη 

ευχή του Καθαγιασμού των τιμίων Δώρων με 

την οποία ο Κύριος συνέστησε το Μυστήριο 

στη διάρκεια του Μυστικού Δείπνου: 

«Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το Σώμα, 

το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν 

αμαρτιών» -δηλαδή, «Λάβετε και φάγετε, 

αυτό είναι το Σώμα μου, που για χάρη σας 

κομματιάζεται, για τη συγχώρεση των 

αμαρτιών σας». Την ώρα αυτή ο Ιερέας 

δείχνει το ψωμί, που σε λίγο θα γίνει Σώμα 

Χριστού. 

Και μετά από λίγο, δείχνει το Άγιο Ποτήριο 

με το κρασί και λέει: 

«Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το Αίμα 

μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ 

ημών εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών» -

δηλαδή, «Πιείτε απ’ αυτό όλοι, αυτό είναι το 

Αίμα μου, το αίμα της Καινής Διαθήκης, που 

χύνεται για σας και για όλους, για την άφεση 

των αμαρτιών σας». Και καταλήγει ο Ιερέας, 

υψώνοντας μαζί τον Άγιο Δίσκο και το Άγιο 

Ποτήριο: «Τα σα εκ των σων σοί 

προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα» -

δηλαδή, «αυτά τα δικά Σου Δώρα 

προσφέρουμε σ’ Εσένα σε κάθε καιρό και για 

όλες τις ευεργεσίες Σου». 

Και ακολουθεί η μεγάλη στιγμή.  

Ο Ιερέας παρακαλεί τον Θεό να στείλει το 

Άγιο Πνεύμα στα τίμια Δώρα και να τα 

μεταβάλει σε Σώμα και Αίμα Χριστού. 

Ο Ιερέας ευλογεί με το σημείο του Σταυρού 

πάνω από τον Άγιο Άρτο, λέγοντας: «Και 

ποίησον τον μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα 

του Χριστού σου. Αμήν» -δηλαδή, «Και 

κάνε αυτόν τον Άρτο, το ίδιο το τίμιο Σώμα 

του Χριστού Σου. Αμήν». 

Και μετά ευλογεί πάνω από το Άγιο Ποτήριο, 

λέγοντας: «Το δε εν τω Ποτηρίω τούτω 

τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν» -που 

σημαίνει: «Κι αυτό που είναι μέσα σε τούτο 

το Ποτήριο, (κάνε το) το ίδιο το τίμιο Αίμα 

του Χριστού Σου. Αμήν». 

Και στη συνέχεια, ευλογώντας σταυρωτά τον 

Άγιο Άρτο και το Άγιο Ποτήριο, ο Ιερέας 

λέει: «Μεταβαλών τω Πνεύματί Σου τω 

Αγίω. Αμήν, αμήν, αμήν» -δηλαδή, «Αφού 

τα μεταβάλεις με το Πνεύμα Σου το Άγιο. 

Αμήν, αμήν, αμήν». 

Έτσι γίνεται το θαύμα της μεταβολής του 

ψωμιού και του κρασιού, στο ίδιο το Σώμα 

και το ίδιο το Αίμα του Χριστού.  

Την ίδια ώρα οι πιστοί ψάλλουν: «Σε 

υμνούμεν, σε ευλογούμεν,  
 

Από την Ιωάννα  

Προσεγγίζοντας την Θεία Λειτουργία 
                                                       (Γ’ Μέρος) 
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σοί ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά σου 

ο Θεός ημών» -που σημαίνει: «Εσένα 

υμνούμε, Εσένα ευλογούμε, Εσένα 

ευχαριστούμε, Κύριε, και Σε παρακαλούμε, 

Θεέ μας». 

Μετά τον Καθαγιασμό των τίμιων 

Δώρων, ο Ιερέας μνημονεύει όλα τα μέλη της 

Εκκλησίας. Πρώτα τους Αγίους –και 

εξαιρετικά την  Θεοτόκο. Ύστερα 

τους κεκοιμημένους και τέλος 

τους ζωντανούς, με πρώτον τον Επίσκοπο. 

Και για να μη μείνει κανείς έξω από το 

μεγάλο Δείπνο, ζητάει από τον Κύριο να 

θυμηθεί: «και ων έκαστος κατά διάνοιαν έχει 

και πάντων και πασών» -δηλαδή, «και όλους 

όσους έχει στο νου του ο καθένας».  

Προετοιμασία για την Θεία Κοινωνία 

Στην συνέχεια ο ψάλτης διαβάζει την 

«Κυριακή προσευχή» (το «Πάτερ ημών»), 

δηλαδή την προσευχή που δίδαξε ο Κύριος 

στους μαθητές του. Στη συνέχεια ο Ιερέας 

ευλογεί τους πιστούς, λέγοντας: «Ειρήνη 

πάσι» -«Ειρήνη σε όλους»- και σε λίγο τους 

λέει: «Πρόσχωμεν» -«Ας προσέξουμε». 

Στην συνέχεια υψώνει τον Άγιο Άρτο και 

αναφωνεί: «Τα άγια τοις αγίοις» δηλαδή, 

«Τα άγια Δώρα είναι για τους αγίους». Εννοεί 

με αυτό ότι πρέπει να είναι άγιοι όσοι θα 

δεχτούν μέσα τους το Άγιο Σώμα και το Αίμα 

του Κυρίου. Ότι δηλαδή πρέπει να είναι 

κατάλληλα προετοιμασμένοι και 

καθαρισμένοι από τις αμαρτίες τους για να 

κοινωνήσουν. Και βέβαια, ο Χριστιανός 

καθαρίζεται από τις αμαρτίες στο μυστήριο 

της Ιερής Εξομολόγησης. 

Θεία Μετάληψη 

Ο Ιερέας βγαίνει στην Ωραία Πύλη και καλεί 

τους πιστούς λέγοντας: «Μετά φόβου Θεού, 

πίστεως και αγάπης προσέλθετε» -δηλαδή, 

«Πλησιάστε με φόβο-σεβασμό Θεού, πίστη 

και αγάπη». 

Και όσοι είναι προετοιμασμένοι πλησιάζουν 

για να δεχθούν μέσα τους το Σώμα και το 

Αίμα του Χριστού. Για να γίνουν δηλαδή 

«σύσσωμοι και σύναιμοι Χριστού» -δηλαδή 

για να έχουν το ίδιο με τον Χριστό, Σώμα και 

το ίδιο Αίμα. 

Ευχαριστία—Απόλυση 

Μετά την Θ. Κοινωνία ψέλνουν όλοι το 

«Είδομεν το φως το αληθινόν…», έναν ύμνο 

για το Άγιο Πνεύμα, με τον οποίο ομολογούν 

την πίστη τους στην Αγία Τριάδα και την 

δοξολογούν, με αφορμή το μεγάλο μυστήριο 

που έγινε με τη δύναμη του Τριαδικού Θεού. 

Οι πιστοί, γεμάτοι ευγνωμοσύνη στον Κύριο 

για την Θεία Κοινωνία και για τις πλούσιες 

ευλογίες ψέλνουν τον ύμνο του Ιώβ: «Είη το 

όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και 

εως του αιώνος» -«Ας είναι το όνομα του 

Κυρίου ευλογημένο, τώρα και πάντοτε». 

Τέλος, ο Ιερέας ευλογεί τους πιστούς και 

κάνει την απόλυση. Όσοι δεν κοινώνησαν, 

στο τέλος παίρνουν αντίδωρο από το χέρι του 

Ιερέα. Αντίδωρο είναι αυτό που δίνεται αντί 

για το δώρο, που είναι  η Θεία Ευχαριστία.  

                                           ΤΕΛΟΣ www.diakonima.gr 
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Στις 10 Δεκεμβρίου παρακολουθήσαμε τη 
θεατρική παράσταση “Δύο Ξεροκέφαλες 
Κουτάλες” στο Θέατρο Αμαξοστοιχία, με 
χορηγία της Alpha Bank, ενώ στις 22 
Δεκεμβρίου παρακολουθήσαμε την «Βασίλισσα 
του Χιονιού» του Χ.Κ. Άντερσεν στο κλειστό 
του Παλαιού Φαλήρου. Το θέαμα ήταν 
εντυπωσιακό και με  πολλά νοήματα. 

 

Την παραμονή των Χριστουγέννων 
παρευρεθήκαμε στην Ιερά Μητρόπολη 
Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού με σκοπό 
να πούμε τα κάλαντα στον Δεσπότη μας κ.κ. 
Κύριλλο. Ο Σεβασμιώτατος μας υποδέχθηκε 
θερμά και μοίρασε σε όλους μας δώρα. Μαζί 
μας ήταν και ο δάσκαλος της μουσικής, κος 
Τσουκνίδας  που μας συνόδευσε με το Αρμόνιο. 

 
 
 

Επισκεφθείτε το lyreio.blogspot.com 

               Οι Εξορμήσεις μας... 

Στις 5 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
φιλανθρωπικός αγώνας μπάσκετ  στο κλειστό 
γήπεδο των εκπαιδευτηρίων «ο Πλάτων» 
μεταξύ της εφηβικής ομάδας μπάσκετ των 
Εκπαιδευτηρίων και της Baca Juniors με 
σκοπό την ενίσχυση του Λυρείου. Ο αγώνας 
ήταν γεμάτος ένταση και το απολαύσαμε όλοι 

Στα τέλη Νοεμβρίου με μεγάλη χαρά και 
περηφάνια παρευρεθήκαμε στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς για την ορκωμοσία παλαιότερου 
παιδιού του Λυρείου, της Ιωάννας , που πήρε 
το πτυχίο της στο Τμημα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών.  

   Και εις ανώτερα... 
 

Charles Dickens, a Christmas Carol 

Ποιο να’ ναι αυτό το Μικρό Παιδί 
που οι μάγοι δώρα φέρνουν 
χρυσό λιβάνι μυρτιάς κλαδί 
και τα ουράνια γέρνουν 
 

Είναι ο Μικρός Χριστός 
που ήρθε ανάμεσα μας 

Αγάπη είναι και Φως  
και ελπίδα στην καρδιά μας 

 

«Εγώ θα τιμήσω τα Χριστούγεννα  στην καρδιά μου και θα 
προσπαθήσω να τα κρατήσω εκεί, όλο το χρόνο...» 

Από τον Κώστα  


