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ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Χριστός γεννέθεν χαρά σον κόσµον,
χα καλήν ωράν καλή σ’ ηµέραν.
Χα καλόν παιδίν οψέ γεννέθεν.
Οψέ γεννέθεν ουρανοστάθεν.
Τον εγέννεσεν η Παναγία,
τον ανέστεσεν Αϊ – Παρθένος.
Εκαβάλκεψεν χρυσόν πουλάρι
κι εκατήβεν σο σταυροδρόµι
σταυροδρόµι και µυροδρόµι.
Έρπαξάν ατόν χίλοι Εβραίοι
χιλ’ Εβραίοι και µυρ’ Εβραίοι.
Α σ’ ακρεντικά και α’ σήν καρδίαν
αίµα έσταξεν χολή κ’ εφάνθεν
αίµα έσταξεν και µύρος έτον,
µύρος έτον και µυρωδία.
Εµυρίστεν ατο ο κόσµος όλον
για µυρίστ’ ατο κι εσύ αφέντα.
Συ αφέντα καλέ µ’ αφέντα.
Έρθαν τη Χριστού τα παλικάρε
και θυµίζνε τον νοικοκύρην,
νοικοκύρην και βασιλέαν.
∆έβα σο ταρέζ και έλα σην πόρταν,
δώσ’ µας ούγας και λεφτοκάρε.
Κι αν ανοίγµας χαράν σην πόρταν.
(Καλά Χριστούγεννα και σ’ έτη πολλά)
Ηλίάδου Ηλιάνα,
Θεοδοσίου Κυριάκος (∆΄ Τάξη)
Παπαδοπούλου Νένα
(ΣΤ΄ Τάξη)

∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕΛ. 2: Τα αστέρια των ευχών ΣΕΛ. 3: Άγιος Βασίλης έρχεται ΣΕΛ. 4: Το δέντρο των ευχών ΣΕΛ. 5: Ένα κουτί γεµάτο ευχές – Κάλαντα
Πρωτοχρονιάς – Άγιε µου Βασίλη ΣΕΛ. 6: Αλβανικά κάλαντα – Χριστούγεννα στο χωριό – Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Η ιστορία της
βασιλόπιτας ΣΕΛ. 7: Έθιµα Χριστουγέννων από το δήµο Ειρηνούπολης ΣΕΛ. 8: Έθιµα Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς – Χριστουγεννιάτικα
δίστιχα ΣΕΛ. 9: Χριστουγεννιάτικες συνταγές – Οι Μωµόγεροι ΣΕΛ. 11 – 14: Οι δραστηριότητες του σχολείου µας ΣΕΛ. 15 – 16: Στο θέατρο
«Ερωτευµένος πειρατής» - Συνέντευξη από τον πρωταγωνιστή ΣΕΛ. 17: Παγκόσµια ηµέρα τηλεόρασης – Τι πρέπει βα προσέχουµε στην επιλογή των
παιχνιδιών ΣΕΛ. 19 – 22: ∆ιάφορα θέµατα 23 - 24: ∆ιασκεδάστε µαθαίνοντας
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Α΄ ΤΑΞΗ
ΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

ΚΑΛΑ
ΧΡΙΣΤΟΥ
ΓΕΝΝΑ
Ελευθερία

Εγώ θέλω ο Αι
Βασίλης να µου
φέρει τον Αιµίλιο
το ροµπότ
Κυριάκος

Εύχοµαι όλα
τα παιδιά του
κόσµου να
είναι γερά
Κατερίνα Σ.

Καλές
Γιορτές
Αναστασία

Να έχουµε
υγεία
Σταυρούλα

Εύχοµαι για τα
Χριστούγεννα να
µου φέρει ο Άγιος
Βασίλης το σπίτι
της Μπάρµπι
Αθανασία

Να έχουµε
ειρήνη και
υγεία
∆ήµητρα

Εύχοµαι όλα τα
παιδιά του κόσµου
να ζουν µε αγάπη
και ειρήνη
Χριστίνα
Καρυπίδου

Υγεία
Ευτυχία
Χαρά ευλογία
Παύλος

Να είναι
όλοι καλά
Γρηγόρης
Κυµπίρης

Θα ήθελα να
έβλεπα από
κοντά τον Άγιο
Βασίλη
Χριστίνα
Φαντίδου
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Γ΄ ΤΑΞΗ
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Β΄ ΤΑΞΗ
ΤΟ ∆ΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ

Εύχοµαι να
είµαι καλό
παιδί.
Ιωακείµ

Εύχοµαι οι
συµµαθητές µου
να είναι
χαρούµενοι και
γεροί και να µη
µαλώνουν.
Ευθυµία

Εύχοµαι η
οικογένειά µου
να είναι γεροί
και δυνατοί.
Ευθυµία

Εύχοµαι να είναι οι
συµµαθητές µου
καλά. Εύχοµαι να
είναι καλά ο
αδερφός µου.
Σοφία

Εύχοµαι να είναι η
οικογένειά µου
πάντα καλά, να
τους αγαπώ και να
µε αγαπάνε.
Γιάννης

Εύχοµαι να
είµαστε όλη η
οικογένειά µου
καλά. Εύχοµαι να
έχουµε αγάπη και
ειρήνη.
Νεφέλη

Εύχοµαι να
είναι καλά οι
γονείς µου και
να µε αγαπάνε.
Μανώλης

Εύχοµαι να µη
µαλώνω µε τους
συµµαθητές µου.
Εύχοµαι να είναι
καλά η
οικογένειά µου.
Βαγγέλης

Εύχοµαι να είναι η
οικογένειά µου
καλά και τα άλλα
παιδιά να είναι
καλά γεµάτα χαρά
και γαλήνη.
Ελισάβετ

Εύχοµαι να είµαι καλά,
το ίδιο και η
οικογένειά µου, και να
είµαστε ευτυχισµένοι.
Καλά Χριστούγεννα σε
όλους.
Καλλιόπη

Εύχοµαι να είναι
καλά όλη η
οικογένειά µου.
Εύχοµαι όλος ο
κόσµος να είναι
καλά.
Λευτέρης

Εύχοµαι να
έχουµε ειρήνη
και αγάπη.
∆ηµήτρης

Εύχοµαι να είναι
πάντα γελαστοί
οι γονείς µου.
Εύχοµαι να
έχουµε ειρήνη
και αγάπη.
Απόστολος
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∆΄ ΤΑΞΗ
ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ ΓΕΜΑΤΟ ΕΥΧΕΣ

Σε όλους ευχές
για µια Καλή
Χρονιά µε
υγεία.
Καλά Χριστούγεννα
και καλά να περάσετε
αυτές τις µέρες.

Χρόνια Πολλά,
Υγεία πάνω απ’
όλα, Αγάπη και
Ευτυχία σε όλους.

Τσαγιαν
-νίδης
Σαµουή
λ ∆΄
Τάξη

ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
Αρχή κάλαντα κι αρχή του χρόνου
κι αρχή του χρόνου.
Πάντα κάλαντα, πάντα του χρόνου
πάντα του χρόνου.
Αρχή µήλον εν κι αρχή κυδώνεν
κι αρχή κυδών εν.
κι αρχή βάλσαµον το µυριγµένον
το µυριγµένον.
Κι εµυρίστεν ατό ο κόσµος όλον
ο κόσµος όλον.
Για µυρίστε ατό και εσύ αφέντα
καλέ µ’ αφλεντα.
Λύσον την κασές και δος παράδας
και δος παράδας.
Κι αν δεις µας χαρά σην πόρτα σ’
χαρά σην πόρτα σ’.
Ευχές, χρόνια πολλά πάντα

Το 2009 να
πραγµατοποιηθ
ούν τα όνειρα
και οι
προσδοκίες
όλων µε το
µικρότερο
κόστος.

Καλά
Χριστούγεννα
κι ευτυχισµένο
το 2009.

Η νέα χρονιά να φέρει σε
όλους Αγάπη, Ευτυχία
και Υγεία.
Τις πιο θερµές
ευχές για
όµορφα και
γλυκά
Χριστούγεννα.

Αλέκος
Σιδηρόπο
υλος
∆΄ Τάξη

και του χρόνου.
Καλή Χρονιά και σ’ όλα τα σπίτια
υγείαν και ευλογίαν.
Ηλιάδου Ηλιάνα, Θεοδοσίου Κυριάκος (∆΄
Τάξη)
ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
Άγιε µου Βασίλη
χρόνια σου πολλά!
Θα ήθελα να φέρεις
δωράκι και γλυκά,
µα πιο πολύ απ’ όλα
αγάπη στην καρδιά!
Ειρήνη σ’ όλο τον κόσµο,
υγεία, ευτυχία στα παιδιά της γης.
Με αγάπη
Κελεσίδης Στέφανος, Παπαθεοδώρου
Κατερίνα (∆΄ Τάξη)

ΜΑΘ.ΛΟΓ. 6
ΑΛΒΑΝΙΚΑ ΚΑΛΑΝΤΑ
Jan na erdhi viti ri
Sa jam i gezuar
Por si une cdo femi
Pres per ta festuar.
Bora zbardhi deg per deg
Fusa ene male
Viti ri do tana gej
Me beng me valle.
Απόδοση στα ελληνικά
Ήρθαν τα Χριστούγεννα.
Πόσο έχουµε χαρά.
Εγώ και τα άλλα παιδιά,
περιµένουµε τα Χριστούγεννα.
Χιόνια στα κλαδιά και στα κλαδιά,
στο γήπεδο και στα κλαδιά.
Χριστούγεννα θα µας βρουν
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µε τραγούδια και χορό.
Έρµοντ Τσουλχάι, Αµαρίλντο Τσιαφέρι (∆΄ Τάξη)
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ
Την παραµονή των Χριστουγέννων τα παιδιά
πήγαιναν στα κάλαντα. Όλοι οι δρόµοι ήταν γεµάτοι
µε παιδιά και ακούγονταν οι χαρούµενες φωνές τους.
Οι νοικοκυρές των σπιτιών µοίραζαν ό,τι είχαν στα
παιδιά. Σχεδόν ο περισσότερος κόσµος κρατούσε
νηστεία. Έτρωγαν τα νηστίσιµα και επιπλέον ψάρι,
µέχρι του Αγίου Σπυρίδωνα. Την παραµονή των
Χριστουγέννων οι νοικοκυρές έκαναν στο φούρνο
τσουρέκια και ετοίµαζαν το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι. Προτού να ξηµερώσει χτυπούσαν οι
καµπάνες και ο κόσµος πήγαινε στην εκκλησία.
Αργότερα µαζεύονταν στα σπίτια τους για να
γευτούν το υπέροχο τραπέζι.
Φαντίδου Ειρήνη (∆΄ Τάξη)

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ∆ΕΝΤΡΟΥ
σύµβολο µε διάφορα χρήσιµα είδη – κυρίως
Σύµφωνα
µε
µερικούς
ερευνητές,
οι
φαγώσιµα κι αργότερα ρούχα κι άλλα είδη
χριστουγεννιάτικες γενικά δοξασίες και παραδόσεις
καθηµερινής χρήσης, συµβολίζοντας έτσι πρακτικά
αποτελούν ένα µίγµα από κατάλοιπα της λατρείας
την προσφορά των Θείων ∆ώρων, για να εξελιχτεί
του Σατούρνο (µιας θεότητας που ταυτίζεται µε τον
προοδευτικά σ' ένα απαραίτητο διακοσµητικό είδος
Κρόνο) κι άλλων δοξασιών που αναµίχθηκαν µε τις
της µέρας αυτής, που αργότερα πήρε και τη θέση της
χριστιανικές, για να ξεχαστεί στο πέρασµα των
«∆ωροθήκης» - του χώρου δηλαδή που σ' αυτόν
αιώνων η αρχική τους προέλευση.
τοποθετούσαν οι συγγενείς και φίλοι τα δώρα τους ο
Το δέντρο, σαν χριστουγεννιάτικο
ένας για τον άλλο. Ο Τσαρλς Ντίκενς για την Αγγλία
σύµβολο, χρησιµοποιήθηκε µετά τον 8ο
, ο συγγραφέας εκείνης της εποχής, φρόντισε να
αιώνα. Εκείνος που καθιέρωσε το έλατο
ξαναπάρουν τα Χριστούγεννα την παλιά χαρούµενη
σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν,
γιορταστική µορφή τους, όσο κανένας άλλος.
σύµφωνα µε την παράδοση, ο Άγιος
Κι αν σήµερα σ' ολόκληρο τον κόσµο το
Βονιφάτιος, που, για να σβήσει την
χριστουγεννιάτικο δέντρο θυµίζει αυτή τη µέρα, αυτή
ιερότητα
που
απέδιδαν
οι
ειδωλολάτρες στη δρυ, έβαλε στη
σίγουρα οφείλεται στον Ντίκενς, που σε διάφορα
έργα του και πιο πολύ ακόµα στις χριστουγεννιάτικες
θέση του το έλατο, σαν σύµβολο
ιστορίες του, το προβάλλει σαν βασικό
χριστιανικό και ειδικότερα σαν
σύµβολο των Χριστουγέννων.
χριστουγεννιάτικο σύµβολο.
Στην πατρίδα µας, το χριστουγεννιάτικο δέντρο
Φυσικά, στο πέρασµα των
αιώνων, το νόηµα του
το έφεραν για πρώτη φορά στην Αθήνα οι Βαυαροί,
χριστουγεννιάτικου δέντρου
και από τότε συνηθίζεται να προτιµάται στις ορεινές
πήρε αναρίθµητες µορφές. Κι αρχικά, για να
περιοχές αντί του νησιώτικου καθιερωµένου
συµβολίσει την ευτυχία που κρύβει για τον άνθρωπο
καραβιού.
η γέννηση του Χριστού, άρχισε να γεµίζει το δέντροΠαπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
πολιορκούσε την πόλη, για να την κατακτήσει και να
Η ιστορία της βασιλόπιτας είναι µια ιστορία που
την λεηλατήσει. Ο Μέγας Βασίλειος ολόκληρη τη
συνέβηκε πριν από εκατοντάδες χρόνια , πριν από
νύχτα προσευχόταν να σώσει ο Θεός την πόλη.
1.500 χρόνια περίπου , στην πόλη Καισαρεία της
Ξηµέρωσε η νέα µέρα και ο στρατηγός
Καππαδοκίας, στη Μικρά Ασία. Ο Μέγας Βασίλειος
αποφασισµένος µε το στρατό του περικύκλωσε
ήταν δεσπότης της Καισαρείας και ζούσε αρµονικά
αµέσως την Καισαρεία. Μπήκε µε την ακολουθία
µε τους συνανθρώπους του, µε αγάπη , κατανόηση
του και ζήτησε να δει το ∆εσπότη, ο οποίος
και αλληλοβοήθεια.
βρισκόταν στο ναό και προσευχόταν.
Κάποια µέρα όµως , ένας αχόρταγος στρατηγός –
Με θράσος και θυµό ο αδίστακτος στρατηγός
τύραννος της περιοχής, ζήτησε να του δοθούν όλοι οι
απαίτησε το χρυσάφι της πόλης καθώς και ό,τι άλλο
θησαυροί της πόλης της Καισαρείας, αλλιώς θα
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πολύτιµο υπήρχε στην πόλη. Ο Μέγας Βασίλειος
στους κατοίκους της πόλης και η µοιρασιά να είναι
απάντησε ότι οι άνθρωποι της πόλης του δεν είχαν
δίκαιη , δηλαδή να πάρει ο καθένας ό,τι ήταν δικό
τίποτε άλλο πέρα από πείνα και φτώχια , δεν είχαν να
του. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Προσευχήθηκε
δώσουν τίποτε αξιόλογο στον άρπαγα στρατηγό.
λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος και ο Θεός τον φώτισε τι
Ο στρατηγός µε το που άκουσε αυτά τα λόγια
θύµωσε ακόµα περισσότερο και άρχισε να απειλεί
τον Μέγα Βασίλειο ότι θα τον εξορίσει πολύ µακριά
από την πατρίδα του ή κι ακόµη µπορεί να τον
σκοτώσει. Οι χριστιανοί της Καισαρείας αγαπούσαν
πολύ το ∆εσπότη τους και θέλησαν να τον
βοηθήσουν. Μάζεψαν λοιπόν από τα σπίτια τους ό,τι
χρυσαφικά είχαν και του τα πρόσφεραν , ώστε
δίνοντάς τα στο σκληρό στρατηγό να σωθούν. Στο
µεταξύ ο ανυπόµονος στρατηγός κόντευε να σκάσει
από το κακό του. ∆ιέταξε αµέσως το στρατό του να
επιτεθεί στο φτωχό λαό της πόλης.
Ο ∆εσπότης , ο Μέγας Βασίλειος, που ήθελε να
προστατέψει την πόλη του προσευχήθηκε και µετά
παρουσίασε στο στρατηγό ό,τι χρυσαφικά είχε
να κάνει. Κάλεσε τους διακόνους και τους βοηθούς
µαζέψει µέσα σε ένα σεντούκι. Τη στιγµή όµως που
του και τους είπε να ζυµώσουν ψωµάκια , όπου µέσα
ο στρατηγός πήγε να ανοίξει το σεντούκι και να
στο καθένα ψωµάκι θα έβαζαν και λίγα χρυσαφικά.
αρπάξει τους θησαυρούς , µε το που ακούµπησε τα
Όταν αυτά ετοιµάστηκαν , τα µοίρασε σαν ευλογία
χέρια του πάνω στα χρυσαφικά έγινε το θαύµα! Όλοι
στους κατοίκους της πόλης της Καισαρείας. Στην
οι συγκεντρωµένοι είδαν µια λάµψη και αµέσως µετά
αρχή όλοι παραξενεύτηκαν, µα η έκπληξή τους ήταν
έναν λαµπρό καβαλάρη να ορµάει µε το στρατό του
ακόµη µεγαλύτερη, όταν κάθε οικογένεια έκοβε το
επάνω στον σκληρό στρατηγό και τους δικούς του.
ψωµάκι αυτό κι έβρισκε µέσα τα χρυσαφικά της.
Σε ελάχιστο χρόνο ο κακός στρατηγός και οι δικοί
Ήταν λοιπόν ένα ξεχωριστό ψωµάκι η
του αφανίστηκαν. Ο λαµπρός καβαλάρης ήταν ο
βασιλόπιτα Έφερνε στους ανθρώπους χαρά κι
Άγιος Μερκούριος και στρατιώτες του οι άγγελοι.
ευλογία µαζί. Από τότε φτιάχνουµε κι εµείς τη
Έτσι σώθηκε η πόλη της Καισαρείας. Τότε όµως
βασιλόπιτα µε το φλουρί µέσα, την πρώτη µέρα του
, ο δεσπότης της , ο Μέγας Βασίλειος , βρέθηκε σε
χρόνου, τη µέρα του Αγίου Βασιλείου.
δύσκολη θέση! Θα έπρεπε να µοιράσει τα χρυσαφικά
Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ
Το χωριό της µαµάς µου, το Ζερβοχώρι είναι
µέσα στη βρύση. Αυτό είναι το λεγόµενο
χωρισµένο σε άνω και κάτω. Στο Άνω, που
«Καλαντίαµα» (το τάισµα της βρύσης στα
κατοικούν οι Πόντιοι έχουν άλλα έθιµα και στο
ποντιακά). Μετά κάθε οικογένεια παίρνει νερό από
Κάτω, που κατοικούν Εντόπιοι έχουν άλλα.
αυτήν την βρύση και όλοι στο σπίτι πλένονται µε
Στο Άνω Ζερβοχώρι τα παιδιά την παραµονή των
αυτό το νερό για το καλό του χρόνου. Ανήµερα της
Χριστουγέννων µαζεύουν από νωρίς ξύλα και
λάστιχα, τα πηγαίνουν στην πλατεία του χωριού και
ανάβουν φωτιά. Το βράδυ πηγαίνουν στα κάλαντα
και οι σπιτονοικοκυρές εκτός από λεφτά τους δίνουν
σπιτικά γλυκά, ακόµα και κερατούτσες ή χαρούπια
(µακρόστενοι καρποί σαν φασολάκια που µέσα έχουν
σπόρους και τρώγονται. Αυτά παράγονται στο
Ρέθυµνο). Επίσης την παραµονή των Χριστουγέννων
σφάζουν ένα γουρούνι για το γιορτινό τους τραπέζι.
Ανήµερα των Χριστουγέννων οι κάτοικοι του χωριού
πηγαίνουν στην εκκλησία. Έπειτα πηγαίνουν στο
σπίτι τους και τρώνε το γουρούνι που έχει µαγειρέψει
η µητέρα και πίνουν τσίπουρο.
Την παραµονή της Πρωτοχρονιάς οι νέοι του
χωριού παίρνουν το ακορντεόν και χορεύουν και
τραγουδούν στην πλατεία του χωριού, το βράδυ. Στις
Πρωτοχρονιάς τρώνε, κόβουν την Βασιλόπιτα και
12 η ώρα, όταν αλλάζει ο χρόνος πηγαίνουν στη
κάποιο µέλος της οικογένειας κερδίζει το φλουρί. Οι
βρύση του χωριού τα κουλούρια, τα τσουρέκια, τις
µεγάλοι άνθρωποι βάζουν κάποιο µικρό παιδί να
Βασιλόπιτες και ό,τι άλλο φτιάχνουν και τα αφήνουν
τους κάνει ποδαρικό, για να πάει καλά το νέο έτος.
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και να κόψουν τη Βασιλόπιτα. Σφάζουν γουρούνια
Στο Κάτω Ζερβοχώρι την παραµονή των
και κάνουν ανταλλαγή δώρων µε δώρα τα σφαγµένα
Χριστουγέννων οι Εντόπιοι κάνουν το λεγόµενο
γουρούνια.
Κόλντε. Τη νύχτα ανάβουν φωτιά και πηδούν πάνω
Σχεδόν τα ίδια έθιµα έχουν και τα κοντινά χωριά
από αυτήν χοροπηδώντας και τραγουδώντας και
και πόλεις που έχουν και Πόντιους και Εντόπιους
φωνάζουν «Κόλντε». Εκείνη τη νύχτα τρώνε
κατοίκους, όπως είναι το Αγγελοχώρι, ο
παραδοσιακά φαγητά και πίνουν άφθονο κρασί.
Πολυπλάτανος, η Χαριέσσα, η Νάουσα κ.α. µε
Ανήµερα της Πρωτοχρονιάς πηγαίνουν κι αυτοί στην
κάποιες διαφορές.
εκκλησία και µετά πάνε στο σπίτι τους για να φάνε
Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ
βρύση του χωριού (όσο µακριά και αν είναι), εκεί θα
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΚΟΣΟΝΑ – Ανατολική
πλυθεί. Ύστερα, θα ψάξει να βρει µια πέτρα µικρή,
και βόρεια Ευρώπη
Η «κοσόνα» είναι µικρή κουλούρα µε ένα αυγό
ίση µε µια οκά, θα την πλύνει καλά στην βρύση, θα
στη µέση, το οποίο στηρίζουν µε λουρίδες ζυµαρικά
κόψει και ένα κλωνάρι ελιάς, θα το βρέξει και αυτό
κολλώντας τα στη βάση της κουλούρας.
και θα το κρατήσει µαζί µε την πέτρα (η πέτρα
Στην κορυφή κολλάνε ένα σβώλο ζυµάρι, σαν
συµβολίζει γεροσύνη για την οικογένεια και η ελιά
κεφάλι, και κεντάνε πάνω του µάτια και µύτη, έτσι
ειρήνη και καρποφορία). Σε µερικά χωριά, ρίχνουν
που να φαίνεται σαν ανθρωπάκι.
στην βρύση και από ένα νόµισµα και µια φούχτα
Κοσόνα γίνεται σε σχήµα φιδιού που στο µεγάλο
σπόρους (που τρέχουν ύστερα τα παιδιά του χωριού
του στόµα βάζουν ένα αυγό. Ακόµα γίνεται και σαν
να πάρουν τα νοµίσµατα που έχουν ρίξει).
κούκλα, που κρατάει στην αγκαλιά της το αυγό.
Μετά ο νοικοκύρης γυρίζει σπίτι και βρέχει
Κανένα παιδί δεν µένει χωρίς κοσόνα τα
όλους του σπιτιού στο κεφάλι, χτυπώντας τους µε το
Χριστούγεννα, ακόµα και το πιο φτωχό. Κοσόνα θα
βρεγµένο κλωνάρι ελιάς και την πέτρα λέγοντας
φτιάξει η γιαγιά σε όλα τα εγγόνια, η νονά στα
φωναχτά «σιδεροκέφαλοι, χρόνια πολλά». Ύστερα
βαφτιστήρια της, η άκληρη θεία στα ανίψια της.
την πέτρα θα την βάλει στην παραστιά (τζάκι), που
Και λένε στα παιδιά, πως την κοσόνα την φέρνει
θα πεταχτεί και αυτή µαζί µε την στάχτη την
η κουρούνα (φανταστικό Χριστουγεννιάτικο πουλί).
παραµονή των Φώτων στον κήπο µε τα
Περνάει, λένε, από όλα τα σπίτια, που έχουν µικρά
σκορδοκρέµµυδα και ακόµα απέξω στις τέσσερις
παιδιά, την νύχτα τα Χριστούγεννα και βάζει στα
γωνιές του σπιτιού. Το κλωνάρι της ελιάς θα το
µαξιλάρια τους από µια κοσόνα. Ανάλογα πώς θα
κρεµάσει στην επάνω γωνιά που είναι και η θέση
την έχει ζητήσει το κάθε παιδί από την ίδια την
πάντα για τον µεγαλύτερο του σπιτιού.
κουρούνα.
Τον πρώτο τυχόντα, που θα µπει στο σπίτι, µετά
τον νοικοκύρη κείνη την ηµέρα, θα τον βάλουν να
*
*
*
κάτσει στην απάνω γωνιά σε ένα µεγάλο κοφίνι,
ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ
Την πρωτοχρονιά το πρωί, νύχτα ακόµα, θα
γιοµάτο άχυρα, στρώνοντας πάνω του µια άσπρη
σηκωθεί ο νοικοκύρης του σπιτιού κρυφά και θα βγει
πετσέτα. Εκεί του δίνουν και τρώει όσα γλυκά
έξω από το σπίτι προτού ακόµα ξυπνήσει κανείς
µπορεί. Το κοφίνι µε τα άχυρα συµβολίζει: το να
άλλος από την οικογένεια. Ο νοικοκύρης θα πάει στη
βγάλουν πολλά κλωσόπουλα τον καινούριο χρόνο.
Ανδρεάδου Βερόνικα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ∆ΙΣΤΙΧΑ
Υπάρχουν
ποντιακά
δίστιχα,
που
τραγουδιούνται, σχεδόν αποκλειστικά, πάνω σε
Ασήν ξενιτείαν σύρω εγώ τη γιαχά µ’, – µανίτσα µ’,
ορισµένους σκοπούς. Ορισµένα οµοιογενή δίστιχα
θα µατών’ απέσ’ σο ψόπο µ’, ντ’ έχω τη γεράν –
συγκροτούν ένα τραγούδι µε συγκεκριµένο
µανίτσα µ’.
περιεχόµενο. Με την εκτέλεση κάθε δίστιχου, ο
τραγουδιστής αποδίδει πολλές φορές, και άλλους
Το νερό τη ξενιτείας εν πολλά πικρόν – µανίτσα µ’,
στίχους σαν ρεφραίν. Τα τραγούδια αυτά
διψώ και θέλω να πίν’α, την ψη µ’ φαρµακών’ –
διατηρούνται στη µνήµη του λαού µε τον ιδιαίτερο
µανίτσα µ’.
τίτλο τους, που βγαίνει είτε από ένα βασικό στίχο
είτε από το ρεφραίν. Ανήκουν σε διάφορες περιοχές
Σην εγκάλιαν ντ’ εκρατέθα, ‘κ’ εγνώρτσα ζωήν –
του Πόντου.
µανίτσα µ’,
εκεί ας ψυχοµαχίνω κι ας εβγαίν’ η ψη µ’ – µανίτσα
µ’.
Έρθαν τα Χριστούγεννα(Του Καρς)
Έρθαν τα Χριστούγεννα κι όλια τα γιορτάς –
µανίτσα µ’
Καλαντάρ’τς και Νέον Έτος (Ανατολικού
και εσύ, µάνα, για το παιδόπο σ’, ξάι πως’ κ’ ερωτάς
Πόντου)
– µανίτσα µ’.
Εδέβαν τα Χριστούγεννα, έρθανε και τα Φώτα,
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άνοιξον το καρδόπο σου, τη Παραδείσ’ την πόρταν.
Έρθαν πουλί µ’ τα Κάλαντα, έρθανε και τα Φώτα,
εσύ την χώραν ξάι µ’ ακους, την καρδία σ’ ερώτα.
Άνοιξον, ρίζα µ’ άνοιξον, άνοιξον το πορτόπο σ’,
και δος µε γλυκύν φίλεµαν κι έπαρ’ µε σ’ εγκαλόπο
σ’.
Ρεφραίν
Καλαντάρ’ τς και Νέων Έτος, κόρ’ θα παίρω σε
οφέτος,
Καλαντάρ’ τς καλή χρονία, κόρ’ έλ’ ας φιλώ σε
µίαν.
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Οφέτος και τα Κάλαντα θ’ εφτάµε Μωµογέρια,
να σαν εκείνον που θα ζει σ’ άλλα τα καλοκαίρια.
Τα Κάλαντα οι Μωµογέρ’, τα Φώτα οι ποπάδες,
ν’ αηλί τη µαυροµάναν ατ’, εµάς που εχ’ έµορφους
νυφάδες.
Οι κοτζιαµάν’ εξέβανε τα Φώτα, τ’ Αϊ – Γιάννη,
ν’ αηλί τη µαυροµάναν ατ’, εµάς που ‘κι θ’ ανεί.
Μωµόγερος θα γίνουµαι, πασκίµ πάντα θα είµαι,
Θ’ εβγάλω τα λωµόπα µου, σ’ εγκάλοπο σ’ θα
κείµαι.

Ανάθεµά σε, ναι κουτσή, πως είσαι πελαλίσα,
µε τ’ εµέν το Μωµόγερον εξέβες σεβταλίσα.
Τα Μωµογέρια (της Ματσούκας)
Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ
Μελοµακάρονα
Ιωαννίδου Ιωάννα (ΣΤ΄ Τάξη)
Υλικά
*
*
*
1 κιλό αλεύρι µαλακό
Βασιλόπιτα Σµύρνης
2 ποτήρια καλαµποκέλαιο
Υλικά
6 φλιτζάνια αλεύρι
½ ποτήρι ζάχαρη
6 αυγά
¾ ποτήρι χυµό πορτοκαλιού
2 φλιτζάνια ζάχαρη
¼ ποτήρι κονιάκ
3 – 4 φλιτζάνια
1 κουταλάκι σόδα
Βούτυρο φρέσκο ή Βιτάµ
1½ κουταλάκι γαρίφαλο τριµµένο
1 ποτηράκι κονιάκ
1 κουταλάκι κανέλα
3 κουταλάκι µπέικον πάουντερ
ξύσµα από ένα πορτοκάλι
1 πορτοκαλί, το χυµό και το ξύσµα
2 φλιτζάνια καρυδόψιχα ψιλοκοπανισµένη
βούτυρο
Εκτέλεση
Για το σιρόπι
2 ποτήρια ζάχαρη
Με σύρµα χτυπάµε σε λεκάνη τους κρόκους µε
10 κουταλιές µέλι
τη ζάχαρη, για 5 – 6 λεπτά. Κατόπιν προσθέτουµε
1½ ποτήρι νερό
βούτυρο λιωµένο και συνεχίζουµε να δουλεύουµε τα
υλικά µας για 2 – 3 λεπτά ακόµη. Αναµειγνύουµε το
Εκτέλεση
κονιάκ µε το χυµό του πορτοκαλιού, ρίχνουµε το
Σε µίξερ βάζουµε το λάδι, τη ζάχαρη, το κονιάκ,
ξύσµα του πορτοκαλιού και χτυπάµε τα ασπράδια να
το χυµό του πορτοκαλιού, τη σόδα, το γαρίφαλο, την
γίνουν µαρέγκα. Ρίχνουµε στο µείγµα του βουτύρου
κανέλα, το ξύσµα του πορτοκαλιού και τα χτυπάµε
πρώτα τους κρόκους, µετά το µείγµα του κονιάκ,
για 5 λεπτά. Προσθέτουµε το αλεύρι σταδιακά, µέχρι
λίγο αλεύρι και τέλος τη µισή µαρέγκα. Τα
να σχηµατιστεί µια µαλακή ζύµη. Πλάθουµε τα
ανακατεύουµε καλά, προσθέτουµε το υπόλοιπο
µελοµακάρονα και τα τοποθετούµε σε ένα
αλεύρι, το οποίο έχουµε αναµείξει µε το µπέικιν
βουτυρωµένο ταψί. Τα ψήνουµε για 20 – 25 λεπτά
πάουντερ, και τέλος, την υπόλοιπη µαρέγκα. Σε ταψί
περίπου σε µέτριο φούρνο.
βουτυρωµένο, ρίχνουµε το µείγµα και ψήνουµε την
Για το σιρόπι: Σε πλατιά κατσαρόλα βράζουµε
πίτα στους 180ο C για 45 – 50 λεπτά. Αφού ψηθεί,
το νερό µε τη ζάχαρη και το µέλι για 3 – 4 λεπτά
την ξεφορµάρουµε και την πασπαλίζουµε µε ζάχαρη
περίπου αφαιρώντας τον αφρό. Όταν ετοιµάσουµε το
άχνη.
σιρόπι, τοποθετούµε τα ψηµένα µελοµακάρονα ένα
ένα µέσα στην κατσαρόλα µε το σιρόπι και τα
αφήνουµε να «ποτίσουν» για 1 – 2 λεπτά. Στη
Σιδηροπούλου Βάσω, Φαντίδης Ραφαήλ
συνεχεία τα µεταφέρουµε σε πιατέλα και τα
(ΣΤ΄ Τάξη)
πασπαλίζουµε µε ψιλοκοπανισµένα καρύδια.
ΟΙ ΜΩΜΟΓΕΡΟΙ ΣΤΟ ∆ΥΤΙΚΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
Την παραµονή του νέου έτους, ή και µία
ποιος από τους νέους του χωριού θα γίνει ο
εβδοµάδα νωρίτερα, µέσα στα σπίτια και έξω στους
Μωµόγερος και ποιος ο Άρκον.
δρόµους και τις πλατείες του χωριού συζητείται
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Ο Μωµόγερος πρέπει να είναι κωµικός και να
µπορεί να εφευρίσκει εύκολα τον τρόπο να κάµει
τους άλλους να γελούν µε τα διάφορα αστεία που θα
κάµει. Αντίπαλος του Μωµόγερου είναι ο Άρκον, ο
οποίος κι αυτός πρέπει να έχει τον ανάλογο τρόπο
των χειρονοµιών και κινήσεων, ώστε να κάµει τους
θεατές να γελούν, αλλά ταυτοχρόνως και να
φοβούνται. Τα άλλα πρόσωπα είναι εύκολο να τα
βρει
κανείς,
γιατί ο
ρόλος
τους
δεν
είναι

κουραστικός. Ποιοι είναι οι υπόλόιποι που
αποτελούν τον όµιλο του εθίµου;
Ο Ακρίτας µε τα 4 παλικαριά του µε ζίπκες και
δύο φουστανελοφόρους, η Νύφη, ο Γιατρόν, η Γραία
και ο Γέρων, ο Λάον, ο Άγιος Βασίλειος µε τα δύο
παιδιά, το γαϊδουράκι πού φέρει το δίσακκο, η
Καµήλα, ο αρκουδιάρης και η παρέα που ψέλνουν τα
κάλαντα.
Ο Μ ωµόγερον είναι ο πρωταγωνιστής του
οµίλου και είναι ντυµένος µε ρούχα που θυµίζουν
αρχαίο Μίµο. Στο κεφάλι του φοράει κουκούλα
σχήµατος χωνιού που φθάνει λίγο κάτω από τ’ αυτιά
του. Στην άκρη των αυτιών, κάτω από την κουκούλα,
κρέµεται ένα στο αριστερό και ένα στο δεξί κουδούνι
µικρό από άλογο, το υπόλοιπο µέρος του σώµατος
µέχρι τη µέση είναι σκεπασµένο από γούνες και από
τη µέση και κάτω φοράει παντελόνι, το οποίο στο
ύψος των γονάτων είναι πλατύτερο, σε σχήµα κώνου.
Στο ύψος των γονάτων φέρει αριστερά και δεξιά δύο
κόκκινες κορδέλες και φορεί τσαρούχια από τράγο.
Το πρόσωπό του Μωµόγερου είναι βαµµένο µε
καπνιά και είναι πολύ µαύρο. Στο χέρι του κρατεί ένα
ραβδί µεγαλύτερο από το ύψος του, που είναι
συνήθως ακατέργαστο.
Όταν ο όµιλος φτάνει στην αυλή του σπιτικού,
µπροστά οι κοπέλες (4 – 5) µε ποντιακές ενδυµασίες
και τον λυράλη, ψέλνουν τα Ποντιακά Κάλαντα και
εύχονται στο νοικοκύρη του σπιτιού και τους
οικείους χρόνια πολλά και γεµάτα από πλούσια καλά
του Θεού, ενώ ο Μωµόγερος και πίσω απ’ αυτόν τα
άλλα πρόσωπα αρχίζουν να κάνουν διάφορα αστεία
µεταξύ τους και προπαντός µε τον Αρκον.
Σε µια φάση και ενώ ο Μωµόγερος κοροϊδεύει
τον Άρκον, ο Άρκον θυµωµένος και µε άγρια φωνή
λέει αυτά τα λόγια στο Μωµόγερο µε αλλαγµένη τη
φωνή: «Πολλά µη γελάς και λες ήντεν έρ’ται σο
στόµα σ’. Τ’’ εµόν η δύναµη τρανόν εν και άµον κι
εσέν κουρτώ δέκα». Ο Μωµόγερον µε το µεγάλο του
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ραβδί επιτίθεται εναντίον του Άρκου και τον
φοβερίζει. Έπειτα έρχεται η σειρά του Μωµόγερου
να ευχηθεί στους οικείους χρόνια πολλά και
ευλογηµένα απ’ τον Θεό. Εννοείται ότι δε µιλάει,
αλλά πιάνει τα χέρια των σπιτικών και µε νοήµατα
τους εύχεται.
Ο Αρκον είναι ντυµένος µε γούνα που έχει το
δέρµα της αρκούδας και φοράει κι αυτός κουκούλα
στο κεφάλι. Έχει απαράλλαχτα τη µορφή της
Αρκούδας και στο λαιµό του κρέµεται ένα πολύ
µεγάλο κουδούνι, όπως και στη µέση του, γύρω –
γύρω πολλά µικρά. Ο Άρκον, όπως και ο
Μωµόγερον, έχει
το πρόσωπο του
βαµµένο
µε
καπνιά και είναι
µεγαλόσωµος. Για
να µη επιτίθεται
εναντίον
των
ανθρώπων
και
µάλιστα
των
παιδιών και των
γυναικών,
τον
κρατάει
ένας,
αρκουδιάρης
ονόµατι, ανάλογα
ντυµένος, µε µια
αλυσίδα και τον
συγκρατεί, όταν θυµώνει, για να µην επιτεθεί κατά
του πλήθους. Ο οδηγός του τον κάνει µερικά
νούµερα, για να γελάσει ο κόσµος, όπως πόσα δόντια
έχει στο στόµα, αν πλένεται, πώς κοιµάται ο γέρων
µε τη γραία, άλλα νούµερα και µετά αποσύρεται από
το κέντρο. Αυτό επαναλαµβάνεται σ’ όλα τα σπίτια
και φυσικά κάθε φορά µπορεί να κάµει και
διαφορετικά νούµερα και αστεία.
Η Γ ρ α ί α κ α ι ο Γ έ ρ ω ν. Η Γραία είναι
άνδρας µε γυναικεία ενδυµασία. Στο κεφάλι της
φοράει µια µαντίλα µαύρη, όπως αυτήν που φοράει
και σήµερα η Γριά, κρατά ένα αδράχτι στο χέρι και,
ενώ γνέθει µαζί µε το Γέρο, ακολουθεί τον όµιλο.
Στη ράχη της φέρει µια καµπούρα από µαλλί ή
άχυρο. Ανάλογη είναι και η ενδυµασία του Γέρου, ο
οποίος κρατεί στα χέρια του µια µπαστούνα και στο
κεφάλι του φοράει ένα ρεπούµπλικο.
Η Γραία πρέπει να είναι απ’ αυτές που τρέχουν
να δουν θεάµατα και λέγεται περίεργος Γραία, γιατί
παρακολουθεί µε πολύ ενδιαφέρον τα συµβαίνοντα.
Αυτό που προκαλεί την εντύπωση και είναι πράγµατι
κωµική η σκηνή, είναι η εξέταση της Γραίας από το
Γιατρό. Ο Γέρων, που ενδιαφέρεται πολύ για τη
Γραία και την υγεία της, όταν δει το Γιατρό, αµέσως
τρέχει πρώτος να εξετάσει τη Γραία, που
προσποιείται την άρρωστη.
Ο Ακρίτας. Είναι το πρωτοπαλίκαρο και
ξεχωρίζει από τα άλλα παλικάρια, γιατί κρατεί στα
χέρια του ξίφος και είναι οπλισµένος µε όλα τα
πολεµικά εξαρτήµατα. Είναι ο αρχηγός της οµάδας
και βρίσκεται πάντοτε µπροστά από τους άλλους.
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Όταν ο όµιλος φθάσει µπροστά στην αυλή του
Γίνεται τότε λαϊκό δικαστήριο και µε την
σπιτιού, ο Ακρίτας µε τα παλικάρια του στήνει το
µεσολάβηση και των άλλων ο Ακρίτας συγχωρεί τον
χορό, ενώ λίγο πιο πέρα ο Λάον (Λαγός) σπρώχνει το
απαγωγέα και δείχνει στον κόσµο ότι η µεγαλοψυχία
πλήθος και αρχίζει να βγάζει µια φωνή, για να
και η ανωτερότητά του τον έκαµε να υποχωρήσει και
προκαλέσει την προσοχή του κόσµου. Ο κόσµος δεν
να τον συγχωρήσει.
ξέρει τι γίνεται και ενώ παρακολουθεί τους χορευτές,
Μετά τη συµφιλίωση αρχίζει ο χορός µε τους
στρέφει αµέσως την προσοχή του προς τον Λάο, για
ήχους της Ποντιακής Λύρας. Η Νύφη κρατεί το χέρι
να δει τι συµβαίνει. Ο Λάον (∆έβολον) συνεχίζει
του Ακρίτα και µαζί µε τα άλλα παλικάρια χορεύουν
επίτηδες µε παρατεταµένα τσιρίσµατα ί ί ί ί, ο,ο,ο
ποντιακούς χορούς. Εν τω µεταξύ ο νοικοκύρης του
κτλ., για να αποσπάσει την προσοχή του πλήθους.
σπιτιού δωρίζει στη Νύφη και την παρέα της ό,τι έχει
Εκείνη τη στιγµή ακούγεται µια φωνή: «Ακρίτα,
ευχαρίστηση και τους εύχεται και αυτός µε την σειρά
έκλεψαν την νύφεν». Οι θεατές συγκεντρώνουν την
του και του χρόνου.
προσοχή τους να µάθουν τι συµβαίνει.
Η συνοδεία, αφού χαιρετίσει τους σπιτικούς,
Πριν ακόµα γίνει η απαγωγή της Νύφης, η
φεύγει για το διπλανό σπίτι. Εκεί οι οικείοι όλοι
οικοδέσποινα του σπιτιού µαζί µε τους άλλους
στέκονται πάνω στην πόρτα αναµένοντας τον ερχοµό
εκφράζουν τον θαυµασµό τους για την οµορφιά της
του οµίλου.
Νύφης. Ο θαυµασµός δείχνει την κρυµµένη στην
Πίσω από την παρέα του Μωµόγερου ακολουθεί
καρδιά επιθυµία για την κατάκτηση της Νύφης.
η Καµήλα, που αποτελούν δύο νέοι, οι οποίοι είναι
Υποδηλώνει ότι οι οικείοι ήδη έχουν βάλει στο µάτι
κρυµµένοι κάτω από την κοιλιά της Καµήλας. Στην
την όµορφη Νύφη. Έτσι βέβαια ετοιµάζουν και το
ράχη τους φέρουν µια σκάλα που έχει στη µέση µια
έδαφος για την επόµενη πράξη τους. Στην απαγωγή
καµπούρα και αυτός που προχωρεί εµπρός
βοηθούν ορισµένα επεισόδια: τα τσιρίσµατα του
ανοιγοκλείνει πότε-πότε το στόµα της Καµήλας.
Λαού (∆έβολου), τα αστεία του Μωµόγερου, ο χορός
Πολλές φορές, ο ακόλουθός του σκοντάφτει και
των νέων, η περιέργεια των θεατών κ.ά.
πέφτει κάτω. Τότε λέµε: «Ετσακώθαν τη Καµήλας
Με τις φωνές του Λάου γίνεται η απαγωγή της
τα ποδάρια». Ένας από το πλήθος κάνει ότι θέλει να
Νύφης από το νέο της οικογένειας ή κάποιο συγγενή
βοηθήσει την Καµήλα. Την πλησιάζει από πίσω και
του την ώρα που χορεύει η Νύφη µε τα παλικάρια ή
προσπαθεί να την σηκώσει, αυτή όµως µε την σειρά
και όταν προχωρεί εµπρός, για να φιλήσει τα χέρια
της του δίνει µια κλωτσιά. Ένας άλλος επειδή βλέπει
των σεβάσµιων γερόντων των σπιτικών. Πολλές
την Καµήλα ν’ ανοιγοκλείνει το στόµα της, φέρνει
φορές η Νύφη, επειδή βλέπει ότι επιβραδύνεται η
χόρτα και τα ρίχνει µέσα. Άλλοτε τα δέχεται και
απαγωγή, πηγαίνει µέσα στο σπίτι δήθεν να πιει νερό
άλλοτε θυµώνει και κυνηγά αυτόν που θέλει να την
και εκεί πιάνει το χέρι του σπιτονοικοκύρη και
δώσει κάτι. Μετά την αποµάκρυνση και της
αµέσως ενοχοποιεί αυτόν. Αρχίζει να φωνάζει
Καµήλας, φθάνει στο σπίτι ο Άγιος Βασίλειος, ο
βοήθειαααα σαν να έγινε απαγωγή, ενώ την ίδια
οποίος είναι ντυµένος µε την αρχιερατική του στολή.
στιγµή το πρωτοπαλίκαρο του ∆ιγενή ειδοποιεί µε
Τον Άγιο Βασίλειο συνοδεύουν, ένας δεξιά και ένας
δυνατές φωνές τον ∆ιγενή και τους άλλους, ότι
αριστερά, δύο νέοι που κρατούν από ένα
κάποιος απετόλµησε να απαγάγει την νύφη. Τα
εκκλησιαστικό βιβλίο και ψέλνουν τροπάρια της
παλικάρια του ∆ιγενή, µαζί και ο Ακρίτας, ψάχνουν
γιορτής.
να βρουν αυτόν που τόλµησε να κλέψει την
Όταν φθάσουν στην αυλή του σπιτιού, τρέχουν
αγαπηµένη του. Όλοι επί ποδός ψάχνουν να βρουν
οι σπιτικοί και φιλούν το χέρι του Αϊ Βασίλη. Αυτός
τον απαγωγέα. Επικρατεί σύγχυση.
τους ευλογεί και τους εύχεται χρόνια πολλά, «υειαν
Τα παλικάρια του τρέχουν για να βρουν την καλή
και ευλοίαν και τα καλά τη κόσµη να γωµώνε τ’
του Ακρίτα. Μετά από λίγο φέρνουν µπροστά στον
οσπιτ’ ν’ εσούν». Πίσω από τον Αϊ Βασίλη έρχεται
Ακρίτα τον απαγωγέα και την Νύφη.
το γαϊδουράκι µε το δίσακκο που µαζεύει τις
Αρχίζει τότε η ανάκριση ενώ ο απαγωγέας
προσφορές των Χριστουγέννων.
βεβαιώνει στον Ακρίτα, ότι δεν εγνώριζε ότι ήταν η
αγαπηµένη του.
(Από το βιβλίο του ∆ηµήτριου Αθανασιάδη «Οι Μωµόγεροι (στο ∆υτικό Γιαννιτσών) - Αναβίωση παραδοσιακού
ποντιακού εθίµου»)
Αθανασιάδου Κορίνα, Ηλιάδου Βαρβάρα, Καρυπίδου Ελένη, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη)
ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ
Η ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ
προστατεύοντάς τες από τη διάβρωση. Απαντάται σε
ΤΑ ΦΥΤΑ
υψόµετρο 1.300 - 2.300 µ. Το ξύλο του
ΡΟΜΠΟΛΟ (PINUS HELDREICHII)
∆έντρο αειθαλές, ύψους 20 – 30 µ., µε µεγάλη
χρησιµοποιείται στην επιπλοποιία, την ξυλογλυπτική,
οικολογική σηµασία: εποικίζει γυµνές και άγονες
τις οικοδοµές κ.ά. Η αρκούδα συχνά φωλιάζει σε
επικλινείς εκτάσεις και ασκεί υδρονοµικό ρόλο,
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κουφάλες γέρικων ρόµπολων για το χειµέριο ύπνο
της.
Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα, Σιδηροπούλου Βάσω
(ΣΤ΄ Τάξη)
ΩΡΙΜΗ ∆ΡΥΣ (QUERCION CONFERTA)
Η ώριµη δρυς ή βελανιδιά είναι φυλλοβόλο
δέντρο µε µέγιστο ύψος τα 30 – 35 µ. Καταλαµβάνει
το 1/3 περίπου της συνολικής δασικής έκτασης της
χώρας µας. Η δρυς υπήρξε από την αρχαιότητα ιερό
δέντρο – σύµβολο για πολλούς πολιτισµούς και
θρησκείες. Μεγάλη είναι η χρησιµότητά της για τον
άνθρωπο,
ενώ
σηµαντικός
είναι
και
ο
προστατευτικός – υδρονοµικός ρόλος της για την
αποτροπή της έκπλυσης εδαφών και τη µείωση των
πληµµυρικών φαινοµένων. Eξαπλώνεται στα
Βαλκάνια, στην Ιταλία και τη Μ. Ασία.
Οι κίνδυνοι
που
αντιµετωπίζει η
ώριµη δρυς είναι
η
εντατική
εκµετάλλευση, ο
τρόπος
διαχείρισης των
δασών,
οι
αποψιλωτικές
υλοτοµίες – που
οδηγούν τα δάση σε υποβάθµιση – και οι εντατικές
ανθρώπινες δραστηριότητες.
Στις κουφάλες που δηµιουργούν τα γέρικα
δέντρα µπορεί να φωλιάσει η αρκούδα για το
χειµερινό ύπνο της. Οι καρποί της, τα βελανίδια,
αποτελούν τροφική πηγή µεγάλης θερµικής αξίας για
την αρκούδα.
Παπαδόπουλος Θοδωρής (ΣΤ΄ Τάξη)
ΕΡΥΘΡΕΛΑΤΗ (PICEA ABIES)
Η ερυθρελάτη είναι αειθαλές, ψυχρόβιο,
κωνοφόρο δέντρο, ύψους 40 – 60 µ., µε ευθυτενή
σπονδυλωτό και κωνικό κορµό. Απαιτεί εδάφη µε
µεγάλη υγρασία. Περιοχή εξάπλωσής της, το βόρειο
ηµισφαίριο. Στη
χώρα
µας
εντοπίζεται µονό
στην
ορεινή
περιοχή
της
∆ράµας
(∆.
Ροδόπη)
υψόµετρο 1400 –
1900 µ. Κάτω
από τα πανύψηλα
δέντρα και µέσα
στα πυκνά και
σκιερά
δάση
ζουν η καφέ
αρκούδα,
ο
λύκος αλλά και
πολλά
άγρια
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οπληφόρα (π.χ. ζαρκάδι, ελάφι, αγριογούρουνο). Η
αρκούδα τρώει τους καρπούς της (κουκουνάρια).
Η ερυθρελάτη θεωρείται το είδος µε την
µεγαλύτερη σηµασία την ξυλοπαραγωγή. Κινδυνεύει
από την έντονη βόσκηση καθώς και από την
αλόγιστη και µη επιµεληµένη υλοτοµία.
Γρηγοριάδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)
ΤΑ ΖΩΑ
ΓΑΛΑΖΟΠΑΠΑ∆ΙΤΣΑ
∆ενδρόβιο πουλί µε ζωηρά κίτρινα και γαλάζια
στο φτέρωµα, όπως λέει και το όνοµά του, που
ακροβατεί πάνω στα κλαδιά. Μήκους 11,5
εκατοστών, είναι επιδηµητικό είδος και απαντάται σε
µικτά δάση αλλά και σε φράχτες ή κήπους. Μαζί µε
τον καλόγερο, η Γαλαζοπαπαδίτσα είναι από τις πιο
ζωηρές «πινελιές» της ελληνικής φύσης το χειµώνα.
Ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πουλιά της οικογένειας
για το φωτεινό γαλάζιο χρώµα που καλύπτει το
κεφάλι, τις φτερούγες και την ουρά της. Το κάτω
µέρος του σώµατός της είναι κίτρινο και η ράχη της
πρασινωπή.
Τα
λευκά
µάγουλα
της
γαλαζοπαπαδίτσας αυλακώνει µια µαύρη γραµµή
που περνάει από το µάτι και περιβάλλει το σβέρκο
καταλήγοντας στο µαύρο πηγούνι, ενώ στο κεφάλι
φέρει ένα χαρακτηριστικό γαλάζιο «φέσι». Οι
νεαρές έχουν ράχη καστανοπράσινη και κίτρινα
µάγουλα. Η φωνή της γαλαζοπαπαδίτσας είναι ένα
επαναλαµβανόµενο «τσι – τσι – τσι – τσιτ» κι ένα
βραχνό «τσερετετετ» που ανεβαίνει. Το κελάηδηµά
της ξεκινά µε ένα «τσι – τσι» και καταλήγει σε ένα
µακρύ τερέτισµα. Σπάνια τη συναντάµε στο έδαφος,
συνήθως χοροπηδάει στα κλαδιά των δέντρων,
ψάχνοντας για έντοµα και προνύµφες εντόµων, που
αποτελούν κυρίως την τροφή της. Στήνει τη φωλιά
της µέσα σε σχισµές δέντρων, σε παλιές φωλιές
άλλων πουλιών, κυρίως του δρυοκολάπτη, αλλά και
σε τεχνητές φωλιές. Γεννάει Απρίλιο –Αύγουστο από

6 – 12 αβγά. Κλωσσάει µόνο το θηλυκό επί 13 – 14
µέρες αλλά φροντίζουν τους νεοσσούς και οι δύο
γονείς. Τα νεαρά πετούν µετά από 18 – 20 µέρες.
Θεοδώρου Θανάσης (ΣΤ΄ Τάξη)
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ΚΑΣΤΑΝΟΠΑΠΑ∆ΙΤΣΑ
Μικρή παπαδίτσα που δεν ξεπερνά σε µήκος τα
11,5 εκατοστά, µε γκριζωπό φτέρωµα στο πάνω
µέρος του σώµατός της και ανοιχτόχρωµο
γκριζόλευκο στο κάτω µέρος. Το κεφάλι της έχει
µαύρο κάλυµµα, λευκά µάγουλα και µαύρο πιγούνι.
Αυτός ο χρωµατισµός την κάνει να ξεχωρίζει από
όλες τις άλλες παπαδίτσες εκτός από τη
βουνοπαπαδίτσα. Ελάχιστα διαφέρει από την
τελευταία αλλά η καστανοπαπαδίτσα έχει πιο
λαµπερό µαύρο χρώµα στο κεφαλι, πιο «παγωµένο»

γκριζωπό χρωµατισµό ενώ της λείπει το
ανοιχτόχρωµο «µπάλωµα» στα δευτερεύοντα φτερά,
που φαίνεται, όταν η φτερούγα είναι κλειστή.
Ευτυχώς, τα πουλιά έχουν φωνή που µας βοηθά
να ξεχωρίσουµε τα δύο, σχεδόν όµοια µεταξύ τους,
είδη. Η Καστανοπαπαδίτσα αφήνει ένα εκρηκτικό
«πίτσιου» που επαναλαµβάνεται ή ένα γρήγορο
«τσίου – τσίου – τσίου» ενώ το τραγούδι της είναι
ένα µονότονο «τσιπ – τσιπ – τσιπ». Γενικά, το
κελάηδηµά της περιλαµβάνει τα γνωστά τυπικά
µοτίβα που χαρακτηρίζουν τις περισσότερες
παπαδίτσες.
Η Καστανοπαπαδίτσα συχνάζει σε µικτά ή
φυλλοβόλα δάση, συχνά κοντά σε ρέµατα, λίµνες
κλπ. Στην Ελλάδα απαντάται σε ορεινές κυρίως
περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, νότια
µέχρι τον Παρνασσό. Η τροφή της είναι, βασικά,
έντοµα και αράχνες το καλοκαίρι και σπόροι και
µικροί καρποί το χειµώνα.
Όπως όλες οι παπαδίτσες, φωλιάζει σε τρύπες
δέντρων όπου γεννάει 7 µε 12 στικτά αυγά που
επωάζει το θηλυκό για περίπου δύο εβδοµάδες. Όλο
αυτόν τον καιρό ο αρσενικός την επισκέπτεται και,
εξαιρετικά περιποιητικός και τρυφερός µαζί της, την
ταΐζει συνεχώς. Μόλις οι µικρές Καστανοπαπαδίτσες
βγουν από το αυγό, αρχίζουν και οι δύο γονείς να τις
ταΐζουν … µανιωδώς! Τα µικρά µπορούν να
αφήσουν τη φωλιά µετά από 17 έως 21 µέρες.
Καρυπίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΓΡΙΟΚΟΥΡΚΟΣ (UROGALLUS TETRAO)
Είναι το µεγαλύτερο µέλος των ονοµαζόµενων
αγριόγαλλων. Το αρσενικό φτάνει τα 75 – 90
εκατοστά στο µήκος και το θηλυκό 55 – 65
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εκατοστά. Είναι είδος ενδηµικό και µε συγκεκριµένες
περιοχές (βιότοπους). Συναντάται στην
βόρεια
Ευρώπη, συνεχίζει στην κεντρική και νότια µέχρι τα
βόρια σύνορα της πατρίδας µας, φτάνει δε µέχρι και
την Ιβηρική χερσόνησο, επίσης υπάρχει και στην
Ασία.
Κατοικεί στις µεγάλες ανοικτές δασικές εκτάσεις
στην Ευρώπη και στην Βόρεια Ασία. Οι αρχικοί
βιότοποί του περιλάµβαναν τα δάση τάιγκα της
βόρειας και βορειανατολικής Ευρασίας και τα δάση
από κωνοφόρα της Ευρώπης. Οι διαφορές του
αρσενικού αγριόκουρκου (κόκορα) από το θηλυκό
(κότα) είναι µεγάλες και ευδιάκριτες. Το αρσενικό
είναι πολύ µεγαλύτερο και ζυγίζει περίπου 4 – 5 κιλά
κατά µέσο όρο και φτάνει στα 90 – 95 εκατοστά, ο δε
χρωµατισµός του είναι έντονος. Τα σωµατικά
πούπουλα είναι από γκρι σκοτεινό που πηγαίνουν
µέχρι σκούρο καφέ, στα φτερά του και στο στήθος
του το χρώµα που επικρατεί είναι το σκούρο
µεταλλικό πράσινο που τα κάνει να λάµπουν. Στην
κοιλιακή χώρα το χρώµα ποικίλει ανάλογα το
υποείδος από µαύρο στο λευκό.

Ο αγριόκουρκος τρέφεται µε διάφορα είδη
ζωικά και φυτικά. Τρώει σκουλήκια, πεταλούδες,
σαλιγκάρια, σκαθάρια, ακρίδες, βολβούς, φύλλα
φρέσκα, µούρα, διάφορους άλλους άγριους καρπούς,
το δε χειµώνα επιζεί χάρη στις βελόνες των
κωνοφόρων. Αναλόγως της τροφής του είναι και τα
περιττώµατά του. Η πτήση τους δεν είναι κοµψή
λόγω του µεγάλου βάρους και όγκου του πουλιού,
είναι επίσης σύντοµη και απότοµη, χρησιµοποιεί δε
πάντα σχεδόν την κάθοδο και το γρήγορο κτύπηµα
των φτερών καθώς και το µακρύ πλανάρισµα. Αυτό
οφείλεται, όπως και στις πέρδικες, στην
στρογγυλοποιηµένη και κοντή κατασκευή των
φτερών. Όταν απογειώνεται ξαφνικά, παράγει έναν
έντονο και δυνατό θόρυβο που ξαφνιάζει και
αποτρέπει τα αρπακτικά. Λόγω του µεγέθους του
πουλιού και της έκτασης των φτερών κατά το
πέταγµα (πλανάρισµα) τα φτερά παράγουν έναν ήχο
σφυρίγµατος.
Η εποχή του ζευγαρώµατος αρχίζει την άνοιξη.
Ξεκινά κάπου µεταξύ Μαρτίου και Απριλίου και
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διαρκεί µέχρι Μάιο ή Ιούνιο. Τα τρία τέταρτα αυτού
του διαστήµατος ο αγριόκουρκος φλερτάρει στο
έδαφος. Είναι η εποχή που επικρατεί ένας πολύ
δυνατός ανταγωνισµός µεταξύ των κοκόρων των
γύρω περιοχών.
Στην αρχή του Σεπτέµβρη οι οικογένειες
αρχίζουν να διαλύονται. Πρώτα φεύγουν τα αρσενικά
και διασκορπίζονται στην γύρω περιοχή, κατόπιν τα
θηλυκά. Μερικές φορές δηµιουργούνται χαλαρές
οµάδες από τα νέα πουλιά ενόψει του χειµώνα.
Το κυνήγι επιτρέπεται στις περισσότερες
ευρωπαϊκές χώρες κάτω από αυστηρό έλεγχο και
απαράβατες διατάξεις και βέβαια µε συνεχή
παρακολούθηση των αρµοδίων φορέων. Εξασκείται
µε σκύλο φέρµας η µε παρακολούθηση, ιχνηλασία
κυνηγού άνευ σκύλου. Πρόβληµα έχει παρουσιαστεί
τώρα τελευταία µε τον λεγόµενο κυνηγητικό
τουρισµό, ειδικά στις µικρές χώρες του πρώην
ανατολικού µπλοκ που λόγω οικονοµικής
κατάρρευσης προσπαθούν να προσελκύσουν όσο το
δυνατό περισσότερο συνάλλαγµα παραβιάζοντας τα
όρια κάρπωσης.
Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη)
ΚΙΣΣΑ (GARRULYS GLANDARIUS)
Πουλί που µιµείται της φωνές άλλων πουλιών
και συχνά βγάζει κραξίµατα, χαχανητά κι άλλους
σκληρούς
ήχους. ∆εν
έχει
κελάηδηµα
συγκεκριµένο. Η Κίσσα ζει συνήθως κατά µικρές
οµάδες σε µέρη όπου υπάρχουν πολλά δέντρα,
δάση αλλά και πάρκα, σε µεγάλους κήπους γύρω
από χωριά και µικρές πόλεις. Τρέφεται µε
σπόρους έντοµα, φρούτα αλλά και µε νεοσσούς
πουλιών. Μεγέθους περίπου 34 εκατοστών, τα
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δύο φύλα είναι όµοια σε εµφάνιση. Το κεφάλι και
το κάτω µέρος έχουν χρώµα κοκκινοκαστανωπό.
Στο στέµµα έχει µαύρες
ραβδώσεις ενώ ο
λάρυγγας είναι υπόλευκος. Το µουστάκι της
Κίσσας είναι µαύρο και το χρώµα των µατιών
της γαλανό, η ράχη γκριζωπή, οι φτερούγες και η
ουρά
είναι
γυαλιστερές
µαύρες.
Στις
φρτερούγες
υπάρχουν
δύο
λευκές
λωρίδες
έντονες
και
γαλαζόµαυρες
λωρίδες
στους
ώµους, ενώ το
ουροπύγιο είναι
λευκό.
Το
ζευγάρωµα γίνετε
αργά τον Απρίλιο
ή νωρίς το Μάιο.
Συνήθως
το
διάστηµα αυτό οι
Κίσσες
συµπεριφέρονται
πολύ ήσυχα. Η φωλιά χτίζεται σε δέντρα, όχι ψηλά,
χρησιµοποιώντας για υλικά διάφορα χόρτα, κλαδιά
και λίγη λάσπη. Το θηλυκό γεννάει 5 – 7 αβγά,
σπανιότερα και περισσότερα, που τα κλωσσάει µόνο
του, ξεκινώντας από τη γέννηση του πρώτου αβγού,
για 16 – 17 µέρες. Οι νεοσσοί πρώτα ταΐζονται µόνο
από το θηλυκό, ενώ το αρσενικό φέρνει τροφή,
και µετά και από τους δύο γονείς µαζί.
Σιδηροπούλου Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη)

Ε΄ ΤΑΞΗ
και ήρθε ο πόλεµος εδώ.
Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης η Ε΄ τάξη
θέλει να στείλει ένα µήνυµα µέσα από την εργασία
Καραµπουγιούκη Παρασκευή (Ε΄ Τάξη)
που κάνει, ότι η ζωή είναι ωραία, αλλά για να την
*
*
*
Το στόµα µου γέλασε πλατύ χαµόγελο. Το νόηµα
κατακτήσεις χρειάζεται θάρρος, τόλµη, αγώνας και
που βγάζει είναι η όµορφη Ειρήνη, η ευθύνη του
προσπάθεια. Το θέµα της εργασίας µας είναι «Πες
αγώνα, η δυσαρέσκεια του πολέµου, η ύπαρξη του
καληµέρα στη ζωή κι ασ’ την να πέσει χάµω».
παράδεισου της ζωής, γιατί η ζωή είναι ένας
*
*
*
παράδεισος.
Η ζωή είναι δύσκολη και για να την κατακτήσεις
θέλει κόπο, θάρρος, αγώνα και µεγάλη προσπάθεια.
Παπαδόπουλος Στέφανος (Ε΄ Τάξη)
Όταν κάνεις ένα λάθος πρέπει να το σκεφτείς πολύ
*
*
*
Η ζωή είναι ωραία, αρκεί να την κατακτήσεις.
καλά.
Για να την κατακτήσεις, όµως, πρέπει να κοπιάσεις
∆ηµητριάδου Ελένη (Ε΄ Τάξη)
και να µην τα παρατήσεις. Ακόµα κι όταν χάσεις,
*
*
*
πρέπει να προσπαθείς, για να πετύχεις το σκοπό σου.
Το στόµα µου χαµογέλασε, πλατύ χαµόγελο
Η ζωή είναι ωραία, αρκεί να αγωνιστείς γι’ αυτήν.
βγήκε. Καθώς, όµως, ξεκινούν πόλεµοι, µου είναι
πολύ δύσκολο να χαµογελάσω. Το µόνο που
Παπαδόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη)
χρειάζεται είναι η Ειρήνη. Από αυτήν ζούµε µε
*
*
*
χαµόγελα πολλά. ∆εν είναι δύσκολο να κάνουµε
Αηδονίσµατα Αγγέλων
Όταν ακούω παιδιά να γελάνε ή να τραγουδάνε,
Ειρήνη. Μόνο µε αυτήν θα ζούµε όλοι χαρούµενοι.
νιώθω χαρά. Φεύγει ένα βάρος απ’ την καρδιά µου
Χαµογέλασα!
µε λίγα λόγια. Να πληµµυρίζονται τα αυτιά µου µε
Ειρήνη είχαµε παλιά
γλυκά
αηδονίσµατα
αγγέλων.
Ειδικά
τα
κι όλοι χαµογελούσαν.
Χριστούγεννα, τη γιορτή την Ιερή, που γεννιέται ο
Πρώτη φορά έγινε αυτό
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Χριστός, που όλοι οι άγγελοι κατεβαίνουν στη Γη,
για να µας πούνε την Ιστορία του. Τα παιδιά λαλούν
ύµνους των Χριστουγέννων και γεννιέται λάµψη στο
σύµπαν.
*
*
*
Πες καληµέρα στη ζωή
και καληνύχτα στο φεγγάρι.
Είναι ο ήλιος λαµπερός
µε το φεγγάρι µοιάζει.
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µην κοιτάτε µόνο το φεγγάρι.
Μια νέα αρχή θα βγει
και θα έρθει πάλι άλλη.
Σεµερτζίδης Γιώργος (Ε΄ Τάξη)
*
*
*
Πες καληµέρα στη ζωή
κάθε πρωί κάθε αυγή
την οµορφιά της για να δεις
προσπάθησε να τη δεχτείς.
Σισούρκα Ραφαέλα (Ε΄ Τάξη)

Πολίτες κι όλοι οι άλλοι
ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
«Ο ΕΡΩΤΕΥΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΤΗΣ»
Την Πέµπτη 11 ∆εκεµβρίου το σχολείο µας πήγε
Ριπαφράτα… Και κάθε νύχτα το στίγµα
στο Βασιλικό Θέατρο της Θεσσαλονίκης, για να
µετατοπιζόταν!
παρακολουθήσει την παράσταση «Ερωτευµένος
- Γιατί τα παιδιά κοιµούνται νωρίς;
πειρατής». Ήταν µια υπέροχη παράσταση.
- Γιατί πρέπει….
Λίγα λόγια για το έργο
- Και κάθε µέρα πρέπει;…
Ύστερα ήρθε η καταιγίδα και ξέβρασε στο
κατάστρωµα του «Λευκού καρχαρία» τον Ρωµαίο
την Ιουλιέτα αλλά και τον µυστηριώδη Βαρώνο φον
Μινχάουζεν!... Κι όλοι µαζί φτάσαµε στο Αλγέρι,
αφού γυρίζοντας την υδρόγειο, το παιδικό χέρι
σταµάτησε στο Αλγέρι! Η περιπέτεια συνεχίστηκε
στη φυλακή, στο νησί Βόρνεο του Σαντογκάν και την
περίφηµη αγορά του Ισπαχάν! Ρωτούσαν παντού,
όµως κανείς δε γνώριζε κάτι για το νησί.
Η ιστορία έχει ως κεντρικό ήρωα τον πειρατή
Πέρασαν
χρόνια
και
το
παραµύθι
Τζιανκάρλο Ριπαφράτα, ο οποίος είναι ερωτευµένος
ξεχάστηκε…ώσπου δέκα
χρόνια αργότερα
µε την Ιζόλδη, πριγκίπισσα του Βορρά. Η Ιζόλδη
βρίσκεται εξόριστη από τη θεία της, λαίδη Νάθινκ
στο άγνωστο σε όλους χρυσοπράσινο νησί. Ο
Ριπαφράτα επιβιβάζεται στη γαλέρα του, τον «Λευκό
καρχαρία», παρέα µε τον επιστήθιο φίλο του
Ροδόλφο και ξεκινούν και την αναζήτηση της
Ιζόλδης.. Οι δύο φίλοι ταξιδεύουν σε διάφορες
χώρες, άλλοτε πραγµατικές άλλοτε φανταστικές,
αναζητούν περίεργους ήρωες και ζουν µοναδικές
περιπέτειες.
Σηµείωµα του Σκηνοθέτη Θέµη Μουµουλίδη
ξαναεµφανίστηκε! Ήταν και πάλι νύχτα!
για το πώς εµπνεύστηκε την ιστορία
Ο Ερωτευµένος πειρατής είναι ένα παραµύθι που
- Που πάµε απόψε;
γεννήθηκε µια νύχτα ως αφήγηση ενός ενήλικα σ’
- Τι λες για ένα ταξίδι στο κέντρο της γης;
ένα παιδί. Στην αρχή ήρθε ο Τζιακάρλο Ριπαφράτα,
Έτσι βρεθήκαµε στο κέντρο της γης, παρέα µε
ένας ιππότης που από ανάγκη έγινε πειρατής και
την Αστάρτη και τον ιππότη Ρόµπι, σταυροφόρο του
περιπλανιέται στον κόσµο, για να βρει την Ιζόλδη
βασιλιά Αρθούρου!....
του, πριγκίπισσα – τότε – της Αραγονίας… Όµως,
- Για τον Χριστό πολέµησαν οι σταυροφόροι;
µετά την ερώτηση «τι είναι αγωνία»; Όλα άλλαξαν!
Ύστερα, µια ρωγµή του χρόνου γέννησε τη
Ήταν τότε που ήρθε ο Ροδόλφος, ο φίλος του
συνέχεια… Προηγήθηκε µια απουσία , που γέννησε
Τζιακάρλο, που θα τον συνόδευε στο άγνωστο ταξίδι
τη χώρα της µνήµης! Κι από εκεί στη χώρα των
Χριστουγέννων! Άλλη νύχτα φτάσαµε στη χώρα της
του στο χρυσοπράσινο νησί.
µαριονέτας, όπου εκεί συναντήσαµε τον χορό του
- Γιατί δεν ξέρουµε το χρυσοπράσινο νησί;
φεγγαριού!
- Μα αν το ξέραµε, δεν θα υπήρχε ταξίδι. ∆εν
- Ευτυχώς που το φεγγάρι δε λειτουργεί µε
θα υπήρχε παραµύθι.
ηλεκτρικό ρεύµα!
- Είναι αλήθεια τα παραµύθια;
Μια ξεχασµένη υδρόγειος µας έδινε κάθε νύχτα
-….
Οι νύχτες κυλούσαν και το χρυσοπράσινο νησί
την πορεία του λευκού καρχαρία της γαλέρας του
παρέµενε µυστηριώδες και άγνωστο και το ταξίδι
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κάθε νύχτα συνεχίζοντας και σε άλλη χώρα….
Πέρασαν χρόνια, πέρασαν κι άλλα χρόνια και το
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παραµύθι τέλος… όπως και κάθε παραµύθι…

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Μετά το τέλος της παράστασης πήραµε
από πάνω και ένα κλίµα που δεν µπορείς να το
συνέντευξη από τον πρωταγωνιστή της παράστασης,
χαρακτηρίσεις παιδικό µε την έννοια του παιδικού.
τον πειρατή Τζιανκάρλο Ριπαφράτα.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Προτιµάτε την κωµωδία ή το δράµα;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αργυριάδης Παναγιώτης.
κωµωδία που την αγαπάω πολύ, αλλά παίζω δράµα
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε;
και µου αρέσει το δράµα να το βλέπω αλλά και να το
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 27 ετών.
παίζω.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού είστε;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε παίξει µε γνωστούς
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από δω, από τη Θεσσαλονίκη.
ηθοποιούς;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αποφασίσατε να γίνετε
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, έχω παίξει µε αρκετούς
ηθοποιός;
γνωστούς ηθοποιούς.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή την ερώτηση µου την είχαν
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε παίξει σε κάποια τηλεοπτική
ξανακάνει πριν από 3 χρόνια. ∆εν είναι κάτι που
σειρά;
αποφασίζεις, υπάρχει µέσα σου και απλά, αν έρθουν
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι.
όλα καλά στη ζωή σου αυτό το πράγµα γίνεται
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα θέλατε να παίξετε στο αρχαίο
πραγµατικότητα.
θέατρο της Επιδαύρου;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Συµφωνούσαν οι γονείς σας µε την
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα ήθελα πάρα πολύ. Πιστεύω
επιλογή σας αυτή;
ότι είναι όνειρο κάθε Έλληνα ηθοποιού.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, βέβαια, και χαίρονται γι’
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάποιον ηθοποιό για είδωλο,
που θα θέλατε να του µοιάσετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλοι έχουµε κάποια πρότυπα είτε
αυτός είναι ηθοποιός, είτε µηχανολόγος, είτε
αρχιτέκτονας.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει το επάγγελµα που κάνετε
και τι είναι αυτό που σας αρέσει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου αρέσει, και αυτό που µ’
αρέσει είναι ότι δίνω ζωή σε έναν χαρακτήρα µέσα
απ’ τη δική µου µατιά, ζωή, πνοή.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας κουράζει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σωµατικά ναι, ψυχικά όχι.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσες ώρες δουλεύετε την ηµέρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν έχουµε πρόβες 7 ώρες, αν
έχουµε παραστάσεις 3 – 4 ώρες, κάπου εκεί.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε ευχαριστηµένος µε τα
χρήµατα που παίρνετε;
αυτό και αυτό καλά θα κάνουν να κάνουν οι
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, πιστεύω πως είµαι.
περισσότεροι γονείς. Να χαίρονται για τα παιδιά
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε πάνω στη σκηνή;
τους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πετάω.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από ποια σχολή βγήκατε;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Όταν παίζετε, έχετε άγχος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τη σχολή του Κρατικού
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, πάντα έχεις άγχος, και όταν
Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
παίξεις, και πριν παίξεις και όταν τελειώσει η
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη
παράσταση.
δουλειά;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει να σας ζητούν
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 6 χρόνια.
αυτόγραφα ή σας φαίνεται κουραστικό;
ΕΡΩΤΗΣΗ: Βρίσκετε εύκολα δουλειά;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κουραστικό δε µου φαίνεται,
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είµαι 6 χρόνια στο Κ.Θ.Β.Ε. και
πιστεύω πως δίνω πιο εύκολα ένα αυτόγραφο σε ένα
είναι προς τιµήν µου και προς τιµήν του θεάτρου.
παιδί που θα έρθει να ζητήσει (το ίδιο και οι άλλοι
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε πόσα θεατρικά έργα έχετε παίξει;
συνάδελφοι) και µπορεί να µην έχει την ίδια αξία
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εδώ και 6 χρόνια σε 6 θεατρικά
αυτό το αυτόγραφο όταν θα έρθει κάποιος
γιατί παίζονταν ολόκληρη τη χρονιά.
µεγαλύτερος σε ηλικία που θα το κάνει απλά και
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η αγαπηµένη σας
µόνο για να το κάνει.
παράσταση;
ΕΡΩΤΗΣΗ: ∆ουλεύετε και αλλού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μ’ αρέσει αυτή η παράσταση που
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι.
παίζω τώρα, γιατί συνδυάζει εσάς από κάτω, εµάς
ΕΡΩΤΗΣΗ: Στον ελεύθερο χρόνο σας τι κάνετε;
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ρόλο που λέγεται «ερωτευµένος πειρατής» και τον
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στον ελεύθερο χρόνο µου
οποίο ανέλαβα να κάνω εγώ, αλλά υπάρχουν όλοι οι
δουλεύω, γιατί είµαι και φαρµακοποιός.
υπόλοιποι ρόλοι οι οποίοι φέρουν κι αυτοί κάτι και
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας άρεσε από το ρόλο σας;
είναι πρωταγωνιστές.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ότι «ο ερωτευµένος πειρατής»
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το µήνυµα που θέλει να
είναι παιδί, ότι είναι µεγάλος, ότι µεταλλάσσεται.
περάσει το έργο;
Αυτό µ’ αρέσει.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ότι χωρίς την αθωότητα δε
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα θέλατε να έχετε κάποιον άλλο
βρίσκουµε ποτέ αυτό που ψάχνουµε. Αυτό το
ρόλο;
µήνυµα πέρασε σ’ εµένα. Το έργο περνάει πολλά
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασικά κάθε ρόλος έχει την
µηνύµατα, κάθε σκηνή του είναι και δύο, τρία,
ιδιαιτερότητά του και τη βγάζεις µέσα από εσένα,
τέσσερα µηνύµατα, ανάλογα µε το πόσα µπορεί να
αυτό είναι και το ωραίο.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αισθάνεστε που είστε ο
πιάσει ο καθένας. Το καλό είναι ότι περνάει άλλα
πρωταγωνιστής της παράστασης;
µηνύµατα σε µια ηλικία µεγαλύτερων παιδιών, άλλα
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όπως θα είδες κι εσύ στην
µηνύµατα σε µικρότερα παιδιά. Αυτό είναι το ωραίο,
παράσταση αυτή δεν έχει πρωταγωνιστές. Έχει ένα
γι’ αυτό και έχει ένα ευρύ κοινό.
Αθανασιάδου Κορίνα, Παρασκευαϊδου Λαζαρίνα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
σηµερινό άνθρωπο. Η τηλεόραση µπορεί να γίνει ένα
Η τηλεόραση παίζει σηµαντικό ρόλο στη ζωή
«πολιτιστικό κέντρο» µε ποιοτικά προγράµµατα που
µικρών και µεγάλων. Με τη σωστή χρήση της
απευθύνονται σε όλους.
µπορούµε να ψυχαγωγηθούµε, να διδαχτούµε και να
Τα προγράµµατα των καναλιών θα µπορούσαν
ενηµερωθούµε.
να περιλαµβάνουν κυρίως:
Πόσο όµως ικανοποιηµένοι είµαστε µε τα
προγράµµατα της τηλεόρασης; Τα πρότυπα που
• Περισσότερες µορφωτικές εκποµπές για
παρουσιάζουν είναι εκείνα που έχει ανάγκη η νέα
µικρούς και µεγάλους.
γενιά;
• Εκποµπές σχετικά µε τον επαγγελµατικό
Η
προσανατολισµό των νέων.
τηλεόραση
• Εκποµπές για την ενηµέρωση των
µπορεί
να
αγροτών καθώς και των άλλων
λειτουργήσει
επαγγελµατιών.
ως
• Εκποµπές για την προστασία του
«παιδαγωγός»
περιβάλλοντος
και
για
την
της κοινωνίας.
ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στο
Μέσω
θέµα αυτό.
διαφόρων
• Ενηµερωτικές
εκποµπές
για
τον
εκποµπών
καταναλωτή, ώστε να πληροφορείται για
µπορούν
να
την ποιότητα και την προέλευση των
«µπουν»
σε
προϊόντων.
κάθε σπίτι ο
• Εκποµπές που θα περιλαµβάνουν θέµατα
γιατρός, ο ψυχολόγος, ο οικονοµολόγος, ο γεωπόνος,
νοµικής φύσης, φορολογίας, ιατρικής,
ο δάσκαλος, ο κτηνίατρος και πολλοί άλλοι ειδικοί
οικονοµίας.
επιστήµονες, για να µας ενηµερώσουν και να λύσουν
• Τέλος, περισσότερες εκποµπές σχετικές
απορίες µας πάνω σε διάφορα θέµατα.
µε την κυκλοφοριακή αγωγή, για να µη
∆υστυχώς όµως τις περισσότερες φορές µας
θρηνούµε κάθε χρόνο πάνω από 2.000
βοµβαρδίζουν µε προγράµµατα που έχουν αρνητική
νεκρούς από αυτοκινητικά δυστυχήµατα.
επίδραση στον ψυχισµό µας. Σκηνές βίας,
Η ποιοτική τηλεόραση λοιπόν µπορεί να µας
σαπουνόπερες και σίριαλ χαµηλής ποιότητας,
κάνει υπεύθυνους πολίτες, σωστά ενηµερωµένους
ριάλιτι…, θεάµατα που δεν κάνουν καλύτερο το
και χρήσιµους στο κοινωνικό σύνολο.
Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΩΝ
Τα παιχνίδια προσφέρουν στα παιδιά µας
Κατά την αγορά παιχνιδιών για παιδιά καλό
αµέτρητη χαρά. Μπορούν να αποτελέσουν αιτία
είναι:
σοβαρών ατυχηµάτων, εάν δεν προσέχουµε, όταν τα
• Να απευθυνόµαστε σε εξειδικευµένα
επιλέγουµε, επισηµαίνουν οι ειδικοί του Σωµατίου
καταστήµατα, στα οποία υπάρχουν
«Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος».
πωλητές που µπορούν να µας
Παιχνίδι και ασφάλεια
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•

•

•
•

καθοδηγήσουν στην επιλογή του
κατάλληλου δώρου.
Να ελέγχουµε αν τα παιχνίδια που
αγοράζουµε έχουν στη συσκευασία τους
σήµα
που
διευκρινίζει
ότι
ο
κατασκευαστής τηρεί τους κανόνες
ασφαλείας, όπως το CE της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Να
ελέγχουµε
την
ηλικία
καταλληλότητας που αναγράφει ο
κατασκευαστής πάνω στη συσκευασία.
Αν είναι βαµµένο µε τοξικά χρώµατα και
αν περιέχει εύφλεκτα υλικά.
Όταν αγοράζουµε µπογιές, µαρκαδόρους
ή πλαστελίνες, να βεβαιωνόµαστε ότι
στη συσκευασία αναγράφεται πως δεν
είναι τοξικά.

Κατάλληλο παιχνίδι για κάθε παιδί σηµαίνει:
• Να χρησιµοποιούµε τη λογική µας ή τη
συµβουλή τρίτου κατά την επιλογή
κατάλληλων παιχνιδιών, αναλόγως µε
την ηλικία και τα ενδιαφέροντα του
παραλήπτη.
• Σε παιδιά κάτω των 3 ετών δεν δίνουµε
παιχνίδια που αποτελούνται από µικρά
κοµµάτια, γιατί µπορεί να προκαλέσουν
πνιγµό.
• Αποφεύγουµε, επίσης, την αγορά
παιχνιδιών µε µακριά µαλλιά ή γούνα για
µωρά κάτω του 1 έτους, γιατί κι αυτά
είναι δυνατόν να προκαλέσουν πνιγµό.
• Τα σετ χηµείας, τα ηλεκτρονικά
παιχνίδια και τα παιχνίδια που
συµπεριλαµβάνονται
ηλεκτρικά
εξαρτήµατα
ή
εξαρτήµατα
που
θερµαίνονται, θα πρέπει να δίνονται σε
παιδιά άνω των 10 ετών και να
χρησιµοποιούνται υπό την επίβλεψη
ενηλίκων.
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Προκειµένου τα παιχνίδια να µην αποτελέσουν
αιτία ατυχηµάτων, πρέπει:
• Να µην δίνουµε ποτέ σε µικρά παιδιά
δώρα µέσα σε πλαστικές σακούλες, οι
οποίες µπορούν να οδηγήσουν σε
ασφυξία.
• Να αποφεύγουµε τα αεροβόλα ως δώρα,
διότι
µπορούν
να
προκαλέσουν
σοβαρούς τραυµατισµούς, ιδιαίτερα στα
µάτια. Όταν τα παιδιά παίζουν µε
αεροβόλα, πρέπει πάντα να φορούν
προστατευτικά γυαλιά.
Επίσης, να µην ξεχνάµε:
• Όταν αγοράζουµε ποδήλατο skate board,
πατίνια ή πατίνι, πρέπει παράλληλα να
αγοράζουµε κράνος και ό,τι άλλο
εξοπλισµό
ασφαλείας
απαιτείται
(επιγονατίδες, καλύµµατα για τους
καρπούς κ.λπ.).
• Φώτα και κουδούνι για το ποδήλατο,
καθώς και ανακλαστική ζώνη και
ανακλαστικά για τις ρόδες του, (τα
φωσφορούχα) είναι επιτυχηµένα και
χρήσιµα δώρα για τους µικρούς
ποδηλάτες.
• Σακίδια και ρούχα από ανακλαστικό
υλικό ή µε ανακλαστικά διακοσµητικά
αποτελούν καλές επιλογές δώρων για
παιδιά που κυκλοφορούν το βράδυ.
• Ο εξοπλισµός ασφαλείας για αθλήµατα
είναι χρήσιµος για παιδιά που
ασχολούνται µε αυτά.
• Τα αγαπηµένα µας παλιά παιχνίδια δεν
είναι πάντα κατάλληλα και ασφαλή για
τα παιδιά µας (π.χ. παλιά, οι µπογιές
ήταν συνήθως τοξικές.)
Προσοχή στα παιχνίδια στο σπίτι:
• Τα παιχνίδια δεν πρέπει να είναι
σκορπισµένα στο πάτωµα ή στις σκάλες,
γιατί µπορούν να προκαλέσουν σοβαρά
ατυχήµατα.
• Τα παιδιά κάτω των 3 ετών δεν πρέπει να
έχουν πρόσβαση στα παιχνίδια των
µεγαλύτερων παιδιών, διότι αυτά µπορούν
να αποβούν επικίνδυνα.
• Τα παιχνίδια στο σπίτι και στον κήπο
χρειάζεται να ελέγχονται τακτικά. Καλό
είναι να βεβαιωνόµαστε ότι είναι σε καλή
κατάσταση και ότι δεν υπάρχουν
σπασµένα κοµµάτια που µπορούν να
προκαλέσουν ατυχήµατα

Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα (Στ΄τάξη)
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ΝΕΟΛΙΘΙΚΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΚΟΜΦΟΡ
των σιτηρών και αποθήκευσης των αγροτικών
Ένα ανέπαφο νοικοκυριό της Ύστερης
προϊόντων. Εντός αυτού βρέθηκαν εργαλεία, όπως
Νεολιθικής Εποχής (4ης χιλιετίας π.Χ.), πλήρως
µυλόπετρες και τριπτήρες, άλλα και ένας από τους
εξοπλισµένος µε αγγεία, εργαλεία και δύο φούρνους
δύο συνολικά αποθηκευτικούς λάκκους. Όσο για τα
βρήκαν οι αρχαιολόγοι µε αφορµή την εγκατάσταση
δάπεδα , ήταν στρωµένα µα ψάθινη µοκέτα, όπως
του κεντρικού αγωγού µεταφοράς νερού από τη
διαπιστώθηκε από τα αποτυπώµατα (ψάθας) στις
Σωσάνδρα προς την Αριδαία. Πρόκειται για µια
βάσεις των πήλινων σκευών.
πασσαλόπηκτη οικία, ορθογώνιας κάτοψης, 58 τ.µ.,
Το οικοδόµηµα αυτό καταστράφηκε από φωτιά,
χωρισµένη εσωτερικά σε τρία µέρη. Είχε ξύλινο
λένε οι αρχαιολόγοι. Οι ένοικοι φαίνεται πως
σκελετό κατασκευασµένο µε πασσάλους, ενώ οι
πρόλαβαν να φύγουν παίρνοντας µαζί τους λεπίδες
τοίχοι ήταν κατασκευασµένοι µε πλέγµα κλαδιών και
και πελέκεις (τσεκούρια), τα αληθινά εργαλεία που
καλαµιών µαζί µε πηλό.
ήταν πολύτιµα γι’ αυτούς, καθώς η κατασκευή τους
Η ανασκαφή έφερε στο φως ένα σχεδόν πλήρες
απαιτούσε χρονοβόρα και επίπονη διαδικασία.
πλέγµα από πασσαλότρυπες και ένα ανέπαφο εδώ και
Άφησαν πίσω τα µεγάλα και βαριά εργαλεία, όπως
6.000 χρόνια σπιτικό µε τον εξοπλισµό του σε άριστη
τις µυλόπετρες, που χρησιµοποιούσαν για την
κατάσταση. Ο οικιακός εξοπλισµός περιελάµβανε
επεξεργασία των σιτηρών, τα οποία ασφαλώς θα
ένα µεγάλο αριθµό πήλινων αγγείων, λίθινα εργαλεία
αποτελούσαν µία από τις κύριες τροφές των
και δύο οικιακούς φούρνους. Όλα αποτελούν
κατοίκων του οικισµού της Σωσάνδρας, και η
πολύτιµες πληροφορίες σχετικά µε την οργάνωση
γεωργία µία από τις κύριες ασχολίες τους στην οποία
του νεολιθικού νοικοκυριού, όπως αναφέρει η
θα βασιζόταν και η οικονοµία τους. Ένα πολύ
αρχαιολόγος Αναστασία Γεωργιάδου.
Από την κατανοµή των αγγείων και των
µεγαλύτερο προϊστορικό κτίριο (340 τ.µ.) βρέθηκε
εργαλείων οι αρχαιολόγοι συµπεραίνουν ότι οι δύο
στο Λυκόστοµο, της ύστερης αρχαιότητας ( 4ος -5ος
ακρινοί χώροι ήταν χώροι παρασκευής της τροφής
αι. µ.Χ.). Πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο
και εστίασης, δηλαδή κουζίνα και τραπεζαρία.
οικοδόµηµα µε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τη διαίρεση
Ο τρίτος χώρος ανάµεσά τους, µε είσοδο στη
του εσωτερικού του σε επιµέρους χώρους,
νότια απάνεµη πλευρά, ήταν χώρος επεξεργασίας
διαστάσεων 4 x 4 µ.
Γρηγοριάδης Γιώργος, Θεοδώρου Θανάσης, Παπαδόπουλος Θοδωρής
Ταρπάνης Γιάννης, Φαντίδης (ΣΤ΄ Τάξη)
Η ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΒΡΕΧΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Στα περισσότερα µέρη του κόσµου η βροχή
όµως η ετήσια βροχόπτωση δεν είναι µικρότερη από
πέφτει σταδιακά. Στην υγρή όµως ισηµερινή
1,5µ. και µπορεί να φτάσει και τα 4,5µ. Η
περιοχή, που χαρακτηριστικό της τµήµα είναι το
θερµοκρασία κατά συνέπεια, είναι υψηλή και φτάνει
λεκανοπέδιο του Αµαζονίου στην Ν. Αµερική, η
κατά µέσο όρο στους 18 βαθµούς Κελσίου. Η υψηλή
βροχή πέφτει σύµφωνα µ’ ένα σταθερό καθηµερινό
αυτή θερµοκρασία και η υγρασία δηµιουργούν το
πρόγραµµα.
οργιαστικό τροπικό δάσος, όπου τα δέντρα
Μερικοί µήνες είναι πιο υγροί από άλλους και
µεγαλώνουν µέχρι 5µ. το χρόνο και τα µπαµπού 23
µπορεί να υπάρχουν και µέρες που δεν βρέχει ποτέ,
εκατ. την ηµέρα.
Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΙΟ ΚΡΥΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΓΗΣ
Το πιο κρύο µέρος της γης βρίσκεται στην
περιοχή της Γιακούτα της Ρωσίας. Εκεί, και
συγκεκριµένα
στην
κατοικηµένη
περιοχή
Βερχογιάνσκ, το κρύο φτάνει στους 69 – 70 βαθµούς
Κελσίου υπό το µηδέν. Σ’ αυτές τις χαµηλές
θερµοκρασίες τα θερµόµετρα που χρησιµοποιούνται
είναι τα λεγόµενα θερµόµετρα οινοπνεύµατος, γιατί ο
υδράργυρος παγώνει.
Το χειµώνα εκεί έχουν 40 µέρες συνεχή νύχτα.
Οι άνθρωποι µένουν τη χρονική αυτή διάρκεια µέσα
στα σπίτια τους. Από τη χαµηλή θερµοκρασία τα
µαλλιά παγώνουν και σπάζουν οι τρίχες σαν να είναι
γυάλινες, τα δε χνώτα γίνονται κρυσταλλάκια από
πάγο.
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Άλλα µέρη που διακρίνονται για τη χαµηλή
1958 η θερµοκρασία έφτασε τους – 87 βαθµούς
θερµοκρασία τους είναι η Γροιλανδία, η Ανταρκτίδα
Κελσίου. Στο Οµιακό (Ρωσία) το 1933 έφτασε τους –
και η Βορειοανατολική Ασία. Στην Ανταρκτίδα το
27 βαθµούς Κελσίου.
Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΓΕΤΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΓΟΒΟΥΝΑ
του λεγόµενου «αιώνιου χιονιού». Όριο «αιώνιου
Παγετώνας ονοµάζεται µια τεράστια µάζα
χιονιού» είναι το σηµείο του ύψους εκείνου, που το
παγωµένου χιονιού, η οποία γλιστράει από τις
χιόνι διατηρείται και το καλοκαίρι, δηλαδή δεν
πλαγιές των πολικών βουνών που έχουν µεγάλη
λιώνουν τα χιόνια ποτέ. Όσο πλησιάζουµε όµως προς
κλίση και καλύπτει µεγάλες πεδινές εκτάσεις, ή
τους πόλους, το ύψος του «αιώνιου χιονιού» φτάνει
πέφτει στις πολικές θάλασσες και σχηµατίζει τα
µέχρι σχεδόν το ύψος της θάλασσας. Η Γροιλανδία
παγόβουνα.
και η Ανταρκτική είναι ολόκληρες σχεδόν
Οι παγετώνες σχηµατίζονται στους πόλους. Όταν
πέφτει χιόνι, δεν προλαβαίνει να λιώσει και έτσι
σκεπασµένες από στρώµα αιώνιων πάγων. Σ’ αυτές
παγώνει και σκληραίνει. Φυσικά τα γεωγραφικά όρια
τις περιοχές το στρώµα του πάγου φτάνει σε πάχος
που σχηµατίζονται παγετώνες είναι πάνω από το όριο
τα 2.000 µέτρα.
Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη)
SAVE OUR PLANET
Rubbish and Recycling
In Greece we produce every year 3 million tons
of rubbish. Every person produces one kilo of
rubbish every day. Five thousand illegal rubbish
dumps have closed in Greece. The piles of rubbish
pollute the atmosphere. The only solution for this
universal ecological problem is the reduction of
rubbish and recycling. In our country the efforts for
recycling paper, aluminum and glass have started five
years ago and the results are remarkable.
*
*
*

ΣΩΣΤΕ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ
Σκουπίδια και Ανακύκλωση
Στην Ελλάδα παράγουµε κάθε χρόνο 3
εκατοµµύρια τόνους σκουπίδια. Κάθε άνθρωπος
παράγει ένα κιλό σκουπίδια κάθε µέρα. Πέντε
χιλιάδες παράνοµες χωµατερές στην Ελλάδα έχουν
κλείσει. Οι στοίβες από τα σκουπίδια µολύνουν την
ατµόσφαιρα. Η µόνη λύση σε αυτό το παγκόσµιο
οικολογικό πρόβληµα είναι η µείωση των
σκουπιδιών και η ανακύκλωση. Στη χώρα µας οι
προσπάθειες για ανακύκλωση χαρτιού, αλουµινίου
και γυαλιού έχουν ξεκινήσει πριν πέντε χρόνια και τα
αποτελέσµατα είναι αξιόλογα.
Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Μια από τις
προτάσεις
που
έκανε η οµάδα µας
στον διευθυντή του
σχολείου,
όταν
κάναµε την εργασία
«Το σχολείο µας
για το κλίµα», ήταν
να
γίνει
ένας
προθάλαµος στην
αίθουσα της Έ
τάξης, για την
εξοικονόµηση
πετρελαίου
και
χρηµάτων.
Ο
διευθυντής
του
σχολείου σε συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων και
φτιαγµένος από γυψοσανίδα και καλύπτεται από
Κηδεµόνων ανέθεσαν στον ξυλουργό κ. Μιχάλη
επένδυση ξύλου. Η πόρτα είναι συρταρωτή και
Κωστελίδη να φτιάξει αυτόν τον προθάλαµο. Πριν
ξύλινη. Ελπίζουµε η αίθουσα της Ε΄ τάξης να είναι
από λίγες µέρες ο προθάλαµος τελείωσε. Είναι
πλέον ζεστή, εφόσον οι µαθητές κλείνουν τις πόρτες.
Οµάδα «Εξερευνητές» (Θέρµανση)
Ηλιάδου Βαρβάρα, Κεχαγιά Βερόνικα, Παπαδόπουλος Θοδωρής,
Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα, Φαντίδης Ραφαήλ (ΣΤ΄ Τάξη)
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και
Νηπιαγωγείου Ριζού καθώς και οι δάσκαλοι και οι µαθητές του
σχολείου ευχαριστούν θερµά τον ξυλουργό κ. Μιχάλη Κωστελίδη για
την ευγενή προσφορά του, για την κατασκευή προθαλάµου στην
αίθουσα της Ε΄ τάξης αφιλοκερδώς.
∆ΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΜΑΣ
∆ιπλασιασµός των θανατηφόρων τροχαίων
«Ε∆ΕΣΣΑΪΚΗ» ο αστυνοµικός διευθυντής Πέλλας
καταγράφεται στο Νοµό το δεύτερο τετράµηνο του
κ. Αθανάσιος Καρατζάς.
2008 σε σύγκριση µε την περσινή αντίστοιχη χρονική
Κάθε φορά που φεύγουµε για ταξίδι ή εκδροµή,
περίοδο, ενώ ο αριθµός των συνανθρώπων µας που
πρέπει να θυµόµαστε ότι υπάρχει και η επιστροφή.
άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο
Το σήµα µε το χαµογελαστό ανθρωπάκι, µας
σηµείωσε αλµατώδη αύξηση 125%.
υπενθυµίζει ότι κάθε διαδροµή πρέπει να ’ναι διπλής
Τα νούµερα είναι αδιάψευστοι µάρτυρες.
κατεύθυνσης. Και υπάρχει… όχι στον δρόµο, αλλά
Συγκεκριµένα, στο οδικό δίκτυο του Νοµού µας, από
στο µυαλό µας! Εκεί πρέπει πάντα να υπάρχει, για να
το Μάιο µέχρι και τον Αύγουστο:
γυρίζουµε πίσω µε ασφάλεια και µε χαµόγελο. Το
Σηµειώθηκαν 20 ατυχήµατα από 13 που έγιναν
σήµα αυτό µας δείχνει … το δρόµο, για να οδηγούµε
το 2007 (αύξηση 54%).
υπεύθυνα
και
προσεχτικά,
να
δίνουµε
Το σύνολο των θυµάτων (νεκροί, βαριά και
«προτεραιότητα» στη ζωή, εξασφαλίζοντας τον
ελαφρά τραυµατίες) ήταν 39 από 16 το 2007 (αύξηση
ασφαλή γυρισµό όλων µας. Γιατί το ταξίδι µας είναι
144%).
µόνο η αρχή και ολοκληρώνεται µε την επιστροφή!
Τα θανατηφόρα ατυχήµατα ήταν 6 από 4 το 2007
Ο∆ΗΓΟΥΜΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
(αύξηση 50%).
Η υπακοή και ο σεβασµός στον Κώδικα Οδικής
Έχασαν τη ζωή τους 9 άτοµα από 4 το 2007
Κυκλοφορίας και τους Κανόνες Οδικής Ασφάλειας
(αύξηση 125%).
κερδίζουν στον πόλεµο της ασφάλτου. Γι’ αυτό:
Τραυµατίστηκαν βαριά 9 άτοµα από 1 το 2007
• Επιλέγουµε την κατάλληλη ταχύτητα
(αύξηση 800%).
• Τηρούµε τα όρια ταχύτητας
Τραυµατίστηκαν ελαφρά 21 άτοµα από 11 το
• ∆εν οδηγούµε υπό την επήρεια αλκοόλ
2007 (αύξηση 91%).
• Φοράµε πάντα ζώνη ασφαλείας
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
• Ασφαλίζουµε τα παιδιά στα ειδικά
«Τα τροχαία δυστυχήµατα το τελευταίο
καθίσµατα
τετράµηνο αυξήθηκαν. Ειδικά στο δρόµο για τα
• Φοράµε πάντα κράνος
Γιαννιτσά προς την Αλεξάνδρεια, όπου σηµειωθήκαν
• Σεβόµαστε τις προτεραιότητες
φέτος πολύνεκρα τροχαία δυστυχήµατα, η
• ∆εν προσπερνάµε από δεξιά
κατάσταση µας προβληµατίζει πολύ. Σίγουρα παίζει
• ∆εν οδηγούµε στη λωρίδα Έκτακτης
ρόλο η αυξηµένη κυκλοφορία των οχηµάτων λόγω
Ανάγκης
καλοκαιριού, εκδροµών, διακοπών, αλλά και
• Σεβόµαστε τους πεζούς
εργασιών στα χωράφια. Από την άλλη φταίει και η
Γιατί το σπίτι µας πρέπει να ‘ναι ο τελικός µας
κακή κατασκευή του συγκεκριµένου δρόµου προς
προορισµός.
τον Λουδία, αλλά και η έλλειψη υποδοµών για τη
µεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών» ανέφερε στην
Αθανασιάδου Κορίνα, Καρυπίδου Ελένη, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη)
∆ΥΟ ΣΤΑ ∆ΕΚΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΑΡΑ
Σύµφωνα µε την έρευνα που έκανε η Ελληνική
υποστηρίζουν ότι τα 3 στα 4 παχύσαρκα παιδιά θα
Ιατρική Εταιρία Παχυσαρκίας µε τη συµµετοχή
εξακολουθήσουν να έχουν πρόβληµα παχυσαρκίας
18.000 παιδιών και εφήβων από όλη τη χώρα,
και όταν µεγαλώσουν. Τα µεγαλύτερα ποσοστά
υπάρχει ένα σοβαρό πρόβληµα σχετικά µε τα περιττά
παχυσαρκίας εµφανίζονται στα αγόρια και µάλιστα
κιλά και γενικά µε την παχυσαρκία. Το µεγαλύτερο
από πολύ µικρή ηλικία.
πρόβληµα εντοπίζεται σε ηλικίες από 1-6 ετών, όπου
τα ποσοστά παχυσαρκίας φτάνουν το 15%. Οι ειδικοί
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς
ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ
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Να τρώνε πέντε φορές την ηµέρα φρούτα
• Να τρώνε ΜΟΝΟ όταν πεινάνε.
και λαχανικά.
• Να κάνουν σωµατική άσκηση.
Να πίνουν χυµούς από φρέσκα φρούτα και
• Να µην βλέπουν πάνω από 2 ώρες
όχι αναψυκτικά µε γεύση φρούτου.
τηλεόραση.
Να τρώνε πρωινό στο σπίτι και όχι στο
σχολείο.
Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Μετά από αίτηµα του Συλλόγου Γονέων και
Επίσης θα γίνει και µία αίθουσα, η οποία µπορεί
Κηδεµόνων του ∆ηµοτικού Σχολείου και του
να χρησιµεύσει ως αίθουσα διδασκαλίας (αν το
Νηπιαγωγείου Ριζού, άρχισαν οι εργασίες
Νηπιαγωγείο λειτουργήσει κάποια στιγµή σαν
προέκτασης του κτιρίου του Νηπιαγωγείου. Θα
διθέσιο), ψυχοκίνησης ή εκδηλώσεων.
γίνουν τουαλέτες εντός του κτιρίου, για να λυθεί
Ευχαριστούµε πολύ το Νοµάρχη κ. Μιχάλη
επιτέλους το πρόβληµα αυτό. Οι τουαλέτες είναι
Καραµάνη και όσους συντέλεσαν στο να αρχίσουν
εκτός του κτιρίου και η µετάβαση των παιδιών σ’
έγκαιρα οι εργασίες για την προέκταση του κτιρίου.
αυτές χωρίς συνοδεία µπορεί να κρύβει κινδύνους.
Η προϊσταµένη του Νηπιαγωγείου
Γκαρέλια Ελένη
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ;
«Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο»
Η παροιµία δηµιουργήθηκε για να «εξυµνήσει»
µη δαρθείς µην παιδευτείς
τη θαυµατουργή επίδραση των σωµατικών ποινών
και στο φάλαγγα βαλθείς…»
στην απαλοιφή ανεπιθύµητων συµπεριφορών.
Τα σκήπτρα όµως του αποτελεσµατικότερου
Σηµαίνει ότι η σκληρότητα και η αυστηρότητα που
µέσου πειθαναγκασµού κράτησε για πάρα πολλά
εκφράζεται µε ξυλοδαρµό ισοδυναµεί µε θείο αγαθό,
χρόνια η λούρα, η βίτσα, η ψιλή βέργα που
γιατί σωφρονίζει τους άτακτους και λειτουργεί προς
χρησιµοποιούσε ο δάσκαλος, για να τις «βρέχει»
το συµφέρον τους.
στην πλάτη και τα οπίσθια των µαθητών. Βεβαίως,
Στην παλιά Αθήνα και γενικά στην Ελλάδα, οι
πέρα από τις σωµατικές τιµωρίες, οι παλιοί
παλιοί δάσκαλοι χρησιµοποιούσαν για την
δάσκαλοι, προκειµένου να εξασφαλίσουν την
συµµόρφωση των µαθητών το φάλαγγα, ένα ξύλινο
πειθαρχεία και την τάξη, επέβαλλαν πλήθος άλλων
όργανο που προσαρµοζόταν στο σώµα του µαθητή
ποινών, εξευτελιστικών της προσωπικότητας του
και τον εµποδίζει να κινηθεί. Σχετικά µε την τιµωρία
µαθητή, όπως το γονάτισµα µε το πρόσωπο
του φάλαγγα, υπάρχει και το παλιό «παιδαγωγικό»
στραµµένο προς τον τοίχο, την ορθοστασία,, το
τραγούδι µε το οποίο άρχιζαν τα µαθήµατα των
σκούπισµα και το σφουγγάρισµα όλου του σχολείο,
πρώτων ελληνικών σχολείων:
το γράψιµο στο µαυροπίνακα πολλές φορές της
«Άρξον, χειρ µου αγαθή
φράσης «Είµαι ένας κάκιστος µαθητής» και το
γράψον γράµµατα καλά
φόρτωµά του στην πλάτη του.
(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…»)
Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
Α Α ∆ Ε Ν Τ Ο Θ Ξ Χ Α Κ
Α Ψ Ε Υ Γ Ι Φ Ζ Η Ο Τ Α
Ζ Ι Ν Ω Ξ ∆ Ζ Ζ Α Υ Ε Ν
Β Σ Τ Ο Λ Ι ∆ Ι Α Ρ Λ Τ
Γ Ι Ρ Ι Γ Π Ω Ο ΚΜΛ Α
Ν Θ Ο Κ Ε Λ Ρ Ε Α ΑΜ Ι
Λ Β Α Χ Γ Ε ΑΜΚ ∆ Φ Φ
Ι Κ Α Ι Ζ Σ Ν Ι Ο Ε Κ Α
Ζ Ε Ο Ο Ε Κ Θ Ε Υ Σ Τ Μ
Α Ν Τ Ν Α Π Ζ Ζ Ρ Ζ Α Α
ΜΛ Κ Α Λ Α Ν Τ Α Χ Φ Ο
Π Θ Α Ν ∆ Ν Ζ Ρ ΜΒ Ω Τ
Α Α Σ Θ Β Θ Ω Ι Π Ζ Τ Ρ
Κ Χ Τ Ρ Ε Ξ Μ Γ Ι Ν Α Ο
ΛΜΑ Ω Κ Α Α Ω Ε Ε Κ Υ
Α Α Ν Π ∆ Ι Λ Ν ∆ Γ Ι Φ
Β Ρ Α Ο Β Ω Ν Ο Ε Λ Α Α
Α Γ ∆ Σ Β ∆ Ε Ξ Σ Ι Κ Κ
Σ Π Λ Σ ∆ Ε Κ Ε Α Λ Τ Ι
Μ Ε Λ ΟΜΑ Κ Α Ρ Ο Ν Α
Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξης)
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
1

4
2

3

1
4

2

3

__________
_______

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Το ζυµαρικό που έχει σχήµα λεπτού
σωλήνα.
2. Μικρό µέρος κάποιου συνόλου, χωρίς
µεγάλη σηµασία.
3. ∆ραµατικό έργο.
4. Τρεµουλιαστή κίνηση της επιφάνειας
της Γης.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Το ιατρείο µέσα στο οποίο ασκεί το
επάγγελµά του ο οδοντίατρος.
2. Κλειδί που είναι αντίγραφο του
αρχικού.
3. Έντυπο που συνήθως εκδίδεται κάθε
µέρα και µας ενηµερώνει για τα
πρόσφατα γεγονότα.
4. Υφασµάτινο κάλυµµα των ποδιών,
που έχει το σχήµα τους.
Αθανασιάδου Κορίνα,
Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη)

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Είδος γλυκίσµατος.
Πνευµατικό ον που εκτελεί εντολές του Θεού.
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______
__________
_____
____
____
____
____
____

Το πρωτοχρονιάτικο … φέρνει µεγάλα κέρδη.
Τα µοιράζουν αυτή την περίοδο.
Οι νιφάδες του σχηµατίζουν στρώµα στο έδαφος.
Το σπάµε την Πρωτοχρονιά.
Μας το φέρνει ο Αι – Βασίλης την Πρωτοχρονιά (αντίστροφα).
Το 2009 θα είναι ο … χρόνος.
Τα αφήνουµε πάνω στο χιόνι.
Στερεή ύλη από λεπτότατους κόκκους.
Καρυπίδου Ελένη, Ταρπάνης Γιάννης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ

Π

Χ
Ρ

Α
Ο

Ω
Ν

Ρ
Ο

Τ

Π
Λ

Ι

Ι
Α

Β
Ο

Σ
Ι

Α
Τ

………………………………………..
…………………………………………
Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ
Ο ψαράς ψαρεύει στην περιοχή, που απαγορεύεται το ψάρεµα. Τον πλησιάζει ο αστυνοµικός και τον ρωτά:
- Τι έχεις εκεί;
- Καλάµι.
- Κι εκείνο εκεί;
- Αγκίστρι.
- Και κάτω από το αγκίστρι;
- Σκουλήκι.
- Και τι το κάνεις το σκουλήκι;
- Του µαθαίνω κολύµπι!
*
*
*
- Και όµως, φίλε µου, τα άλογα είναι πιο λογικά από εµάς:
- Πώς;
- Βέβαια! Είδες ποτέ σου άλογα να στοιχηµατίζουν όταν τρέχουν οι άνθρωποι;
Παπαδόπουλος Θοδωρής (ΣΤ΄ Τάξη)
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ
«Μήτε δέντρο χωρίς ξεράδι, µήτε άνθρωπος χωρίς ψεγάδι»
Όπως δεν υπάρχει δέντρο χωρίς κάποιο ξερό κλαδί, έτσι δεν υπάρχει και άνθρωπος χωρίς ελάττωµα.
*
*
*
«Ο ήλιος σε µια ώρα στεγνώνει πολλές µπουγάδες»
Ο ικανός ηγέτης επιλύει πολλά προβλήµατα σε σύντοµο χρόνο.
Κελεσίδης Αντώνης (ΣΤ΄ Τάξη)
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Ποια µύτη δεν είναι
ποτέ συναχωµένη.

Την ηµέρα αναπαµένο
και το βράδυ κουρασµένο.
Τι είναι;
Φαντίδης Ραφαήλ (ΣΤ΄ Τάξη)

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 102
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΠΙΟ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΤΡΟΦΕΣ ΤΗΣ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥ∆ΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΑΓΡΙΟΜΗΛΑ,
ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ, ΟΞΙΑ, ΑΓΡΙΟΜΕΛΟ, ΚΕΡΑΣΙΑ, ΜΥΡΜΗΓΚΙΑ, ΧΟΡΤΑΡΙΑ (ΚΑΘΕΤΑ) ΑΓΡΙΟΦΡΑΟΥΛΕΣ,
ΣΟΡΒΙΑ, ΒΑΤΟΜΟΥΡΑ, ΚΡΑΝΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΚΑΡΥ∆ΙΑ, ΚΟΡΟΜΗΛΑ, ΑΓΡΙΟΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) 1. ΑΡΚΟΥ∆ΙΑΡΗΣ 2. ΑΡΚΟΥ∆ΟΤΟΜΑΡΟ 3. ΑΡΚΤΟΣ 4. ΑΡΚΟΥ∆Ι (ΚΑΘΕΤΑ)
1. ΑΡΚΟΥ∆ΑΚΙ 2. ΑΡΚΟΥ∆ΙΖΩ 3. ΑΡΚΟΥ∆ΟΓΥΦΤΟΣ 4. ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ: ΑΡΚΟΥ∆Α, ΡΑΚΙ, ΚΑΡΥ∆Ι, ΤΑΡΑΤΣΑ, ΟΡΟΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ,
ΡΕΤΣΙΝΑ, ΟΠΩΡΟΠΩΛΗΣ, ΣΥΣΣΙΤΙΟ
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΑΡΚΟΥ∆ΟΓΥΦΤΟΣ, ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
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