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1 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 
Η 1η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε ως 

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του AIDS το 1988, µε 

απόφαση της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας 

και στη συνέχεια της Γενικής Συνέλευσης του 

ΟΗΕ. 

Το AIDS είναι µία από τις φονικότερες 

επιδηµίες στην παγκόσµια ιστορία. Γύρω στα 

25.000.000 άνθρωποι έχουν χάσει την ζωή τους, 

ενώ 33.000.000 είναι φορείς του ιού HIV. Οι 

συνηθέστεροι τρόποι µετάδοσης του ιού είναι 

µέσω της 

σεξουαλικής 

επαφής χωρίς 

χρήση 

προφυλακτικού, 

µέσω χρήσης 

κοινών συρίγγων 

(όπως π.χ. κατά 

την ενδοφλέβια 

χρήση 

ναρκωτικών 

ουσιών) και από 

την µητέρα στο 

παιδί, ιδιαίτερα 

κατά τη στιγµή της γέννησης (κάθετη µετάδοση) 

αλλά και κατά τη θηλασµό, καθώς ο ιός 

εντοπίζεται και στο µητρικό γάλα.  

Παρά την παγκόσµια προσπάθεια ελέγχου η 

επιδηµία HIV/AIDS συνεχίζει να παραµένει 

ανεξέλεγκτη στις περισσότερες χώρες του 

κόσµου, ιδιαίτερα της υποσαχάρειας Αφρικής. 

Σύµφωνα µε το Κέντρο Ελέγχου και 

Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) ο κίνδυνος 

στην χώρα µας µοιάζει αµελητέος, χωρίς να 

υπάρχει εφησυχασµός, αφού η λοίµωξη 

παρουσιάζει αυξητική πορεία. Σηµαντική 

µείωση παρατηρείται στους θανάτους από AIDS, 

λόγω των νέων θεραπειών που εφαρµόζονται. 

Το 2008 και µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 

δηλώθηκαν 547 νέα περιστατικά οροθετικών 

ατόµων (458 άνδρες και 89 γυναίκες) και 

διαγνώσθηκαν 73 νέες περιπτώσεις AIDS (64 

άνδρες και 9 γυναίκες). Ο συνολικός αριθµός 

των HIV οροθετικών ατόµων, 

συµπεριλαµβανοµένων και των περιστατικών 

AIDS, έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 ανερχόταν σε 

9.229 άτοµα ,εκ των οποίων 7.409 (80,3%) ήταν 

άνδρες και 1.772 γυναίκες (19.2%). Ο συνολικός 

αριθµός των περιπτώσεων AIDS, που 

δηλώθηκαν έως τις 31 Οκτωβρίου 2008 

ανέρχεται σε 2.928, εκ των οποίων 2477 άνδρες 

(84,6%) και 451 γυναίκες (15,4%). Οι θάνατοι 

από AIDS ανήλθαν σε 21 το 2008 (στοιχεία έως 

τις 31.10) και συνολικά σε 1.582 από το 1983 

(1.382 άνδρες και 200 γυναίκες.). 

Μέχρι την ανακάλυψη ενός 

αποτελεσµατικού εµβολίου, το µοναδικό µέτρο 

πρόληψης είναι η χρήση προφυλακτικού στις 

ερωτικές σχέσεις. 

Σεµερτσίδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

9 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ 
Ο Οργανισµός Ηνωµένων Εθνών µετά από 

πρόταση της «∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας», της 

µοναδικής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης µε 

στόχο την καταπολέµηση της διαφθοράς, 

καθιέρωσε µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, την 9
η
 ∆εκεµβρίου, ως 

«Παγκόσµια Ηµέρα κατά της ∆ιαφθοράς». 
Με τον όρο «διαφθορά» εννοούµε την  

εκµετάλλευση της θέσης που κατέχει κάποιος 

ιδιώτης ή δηµόσιος λειτουργός, µε σκοπό να 

καρπωθεί τα 

οφέλη για τον 

εαυτό του. Η 

διαφθορά στην 

εποχή µας 

εµφανίζεται µε 

διάφορες 

µορφές και 

επιφέρει 

πλήθος  αρνητικών συνεπειών: Επιδεινώνει την 

φτώχεια, αναστέλλει την κοινωνική και 

οικονοµική ανάπτυξη και αλλοιώνει την 

ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών. 

Ταυτόχρονα, η διαφθορά έχει και µια 

κατεξοχήν ηθική διάσταση, καθώς µετατρέπει 

την αυτονόητη υποχρέωση των ατόµων µε 

διοικητικές αρµοδιότητες να «υπηρετούν» τους 

πολίτες, σε διοικητική ισχύ προς όφελος των 

ιδίων. Με τον τρόπο αυτό κλονίζεται η 

εµπιστοσύνη του πολίτη στους θεσµούς. 
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σηµαντικά 

βήµατα για την αντιµετώπιση της διαφθοράς. Η 

αρχή έγινε το  1997, όταν 34 κράτη, µεταξύ των 

οποίων και η Ελλάδα, υπέγραψαν τη «Σύµβαση 

του ΟΟΣΑ για την καταπολέµηση της 

δωροδοκίας των ξένων αξιωµατούχων», µε την 

οποία τέθηκε σε ισχύ ένα διεθνές νοµικό 

σύστηµα κατά της διαφθοράς και της 
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δωροδοκίας. Άνοιξε έτσι ο δρόµος για την 

υπογραφή της «Σύµβασης του ΟΗΕ ενάντια 
στην ∆ιαφθορά». Η Σύµβαση αυτή, η οποία 

υπεγράφη το 2003 στο Μεξικό, από την 

πλειονότητα των κρατών του ΟΗΕ, αποτελεί 

ορόσηµο για την προσπάθεια της παγκόσµιας 

κοινότητας να δηµιουργήσει έναν ισχυρό πυρήνα 

αντίστασης κατά της διαφθοράς, µέσα από τη 

διεθνή συνεργασία αλλά και την εθνική 

προσπάθεια για την καταπολέµησή της. 

Παράλληλα, η «∆ιεθνής ∆ιαφάνεια», µια 

πρωτοβουλία πολιτών για την αντιµετώπιση της 

διαφθοράς, έχει δροµολογήσει µια σειρά από 

δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η διαφθορά, όπως άλλωστε και όλα τα 

κοινωνικά προβλήµατα, δεν αντιµετωπίζεται µε 

µοιρολατρία, ούτε βέβαια µε αδιαφορία από την 

πλευρά των πολιτών. Χρειάζεται η ενεργή 

συµµετοχή όλων και κυρίως των νέων. 

Απαιτείται επίµονη εργασία προς τη σωστή 

κατεύθυνση µε ταυτόχρονη επένδυση στην 

παιδεία. Προβάλλοντας και υιοθετώντας ένα 

πλαίσιο ζωής βασισµένο σε αξίες σχετικές µε 

την κοινωνική συνείδηση και την υπευθυνότητα 

απέναντι στους άλλους, µπορούµε να 

αντιµετωπίσουµε όχι µόνο τη διαφθορά αλλά 

πολλά άλλα από τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. 

Η καθιέρωση της 9
ης 

∆εκεµβρίου ως 

«Ηµέρας κατά της ∆ιαφθοράς», υπογραµµίζει τη 

σηµασία της κατοχύρωσης της διαφάνειας στο 

δηµόσιο βίο και προβάλλει τη σηµασία του 

διαρκούς αγώνα για την αντιµετώπιση του 

φαινόµενου. Από τους νέους εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό η καταπολέµησή του. Η 

αδιαφορία και η παθητική στάση θέτουν σε 

κίνδυνο τις αξίες , τα ιδανικά και το ίδιο το 

µέλλον σας. Από τους νέους εξαρτάται αν ο 

κόσµος του µέλλοντος θα είναι καλύτερος, πιο  

ηθικός και πιο δίκαιος. 

∆ηµητριάδου Ελένη, Παπαδόπουλος Χρήστος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ 

Η 11η ∆εκεµβρίου καθιερώθηκε το 2003 από 

τα Ηνωµένα Έθνη ως ∆ιεθνής Ηµέρα Βουνού 

για να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο που παίζει το 

βουνό στη ζωή των ανθρώπων και να 

υπενθυµίσει στη διεθνή κοινότητα την ευθύνη 

που έχει για τη διατήρησή του.  Η συγκεκριµένη 

απόφαση αποτελεί αποτέλεσµα της προσπάθειας 

που έγινε το προηγούµενο έτος για την 

ευαισθητοποίηση της παγκόσµιας κοινότητας για 

τη σηµασία των βουνών. 

Το ήξερες ότι:  
• Τα βουνά καλύπτουν το 1/5 της ξηράς 

και παρέχουν ζωή στο 1/10 του 

παγκόσµιου πληθυσµού.  
• Το έδαφος της Ελλάδας είναι ορεινό και 

ηµιορεινό σε ποσοστό µεγαλύτερο από 

3/4. Στα 131.944 τ. χµ., τα 100.000 
περίπου είναι ορεινά και ηµιορεινά. 

• Τη χώρα διασχίζουν από άκρη σε άκρη 

ψηλά ή χαµηλά βουνά, που 

σταυρώνονται αναµεταξύ τους και 

κλείνουν µικρές και όχι πολύ εύφορες 

πεδιάδες. Στη ∆υτική Ελλάδα υπάρχει η 

οροσειρά της Πίνδου, που είναι συνέχεια 

των ∆ειναρικών Άλπεων. Στην 

Ανατολική Ελλάδα έχουµε τις 

διακλαδώσεις του Αίµου. 

• Η µορφολογία του εδάφους της Ελλάδας, 

σε συνδυασµό µε τη γεωγραφική θέση 

της χώρας και το κλιµατολογικό της 

περιβάλλον, δηµιουργούν ευνοϊκούς 

όρους για την αύξηση και τον 

πολλαπλασιασµό των δασών.  

Τα πιο ψηλά βουνά της Ελλάδας είναι: 
1. Όλυµπος (2.917 µ.)  

2. Σµόλικας (2.637µ.) 

3. Βόρας (2.524 µ.) 

4. Γράµµος (2.520 µ.) 

5. Γκιώνα (2.510 µ.) 

6. Τύµφη (2.497µ.) 

7. Αθαµανικά (2.469 µ.) 

8. Παρνασσός (2.497µ.) 

9. Ψηλορείτης (2.456 µ.) 

10. Λευκά Όρη (2.452 µ.). 

Πουτακίδης ∆ηµήτρης (ΣΤ΄ Τάξη) 
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11 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ 
Η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 

που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείµενο για τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα παγκοσµίως, 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

στις 20 Νοεµβρίου του 1989. Την έχουν 

επικυρώσει 191 κράτη, εκτός των ΗΠΑ και της 

Σοµαλίας, και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα 

τα δικαιώµατα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 

τοµείς: ∆ικαιώµατα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, 

Προστασίας και ∆ικαιώµατα Συµµετοχής. 

Παρά τα διεθνή κείµενα προστασίας των 

παιδιών, που σε πολλές χώρες αποτελούν κενό 

γράµµα, εκατοµµύρια παιδιά εξακολουθούν να 

υποφέρουν από τη φτώχεια και να στερούνται 

της στοιχειώδους σχολικής εκπαίδευσης, 

εκατοντάδες χιλιάδες υφίστανται τις τραγικές 

συνέπειες συρράξεων και οικονοµικού χάους, 

δεκάδες χιλιάδες ακρωτηριάζονται στους 

πολέµους και πολλά ακόµη ορφανεύουν ή και 

σκοτώνονται από τον ιό του AIDS και από άλλες 

ασθένειες. Τα στοιχεία και οι αριθµοί είναι 

καταπέλτης στο εφησυχασµό της συνείδησης. 

Περίληψη  των  ∆ικαιωµάτων  από  τη 
Σύµβαση  για  τα  ∆ικαιώµατα  του Παιδιού 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα να είναι µε  

την οικογένειά τους ή µε τα άτοµα 

εκείνα που θα φροντίζουν γι’ αυτά 

καλύτερα. 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε 

ικανοποιητική τροφή και καθαρό νερό. 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε ένα 

ικανοποιητικό βιοτικό επίπεδο. 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην  

υγειονοµική  περίθαλψη. 

• Τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν 

δικαίωµα στην ειδική φροντίδα και 

εκπαίδευσή τους. 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο παιχνίδι. 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην δωρεάν 

εκπαίδευση. 

• Τα παιδιά έχουν δικαίωµα να είναι 

ασφαλή και να µη βλάπτονται ή 

παραµελούνται. 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
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• Τα παιδιά δεν πρέπει να 

χρησιµοποιούνται ως φτηνά εργατικά 

χέρια ή ως στρατιώτες. 

• Τα παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωµα 

να µιλούν τη δική τους γλώσσα και να 

έχουν τη δική τους θρησκεία και 

πολιτισµό. 

• Τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να 

εκφράζουν τις απόψεις τους και να 

συγκεντρώνονται, για να εκφράζουν τις 

απόψεις τους. 

Σισούρκα Ραφαέλα, Tσιλιάκη  Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη)  
 

ΟΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ      

«Ο ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΕΝΙΟΣ»   
Την Παρασκευή 27 Νοεµβρίου τα Σχολείο 

µας πήγε στο Βασιλικό Θέατρο, στη 

Θεσσαλονίκη, για να παρακολουθήσει τη 

θεατρική παράσταση «Ο Σιµιγδαλένιος», που 

ανέβασε η παιδική σκηνή του Κ.Θ.Β.Ε. 

«Ο Σιµιγδαλένιος» είναι ένα παραδοσιακό 

παραµύθι για τη ∆ηµιουργία, τη Ζωή, τον 

Έρωτα και την Αγάπη. Μία βασιλοπούλα 

αρνείται να ερωτευτεί και, στις πιέσεις του 

πατέρα της να παντρευτεί, πλάθει µόνη της ένα 

άβουλο όργανο που µπορεί απόλυτα να ελέγχει, 

τον Σιµιγδαλένιο. Μία άλλη, όµως βασιλοπούλα 

από ένα µακρινό βασίλειο κλέβει τον 

Σιµιγδαλένιο και αναγκάζει την πρώτη 

βασιλοπούλα να ξεκινήσει ένα ταξίδι 

αναζήτησής του, που φτάνει µέχρι τον ήλιο, το 

φεγγάρι και τα µακρινά αστέρια. Σ’αυτήν την 

περιπλάνηση, µέσα από µεγάλο πόνο και 

µοναξιά, η βασιλοπούλα γνωρίζει τον εαυτό της 

και καταλαβαίνει το βαθύτερο νόηµα της 

ύπαρξης που είναι η Αγάπη.» 

Αυτή η παράσταση µας άρεσε, γιατί η 

σκηνοθεσία ήταν ωραία, µε φωτεινά χρώµατα, οι 

στολές των ηθοποιών ήταν εκπληκτικές, πολύ 

ωραία ήταν η µουσική και τα τραγούδια. Τις 

στιγµές που το καράβι ταξίδευε για να πάει να 

κλέψει το Σιµιγδαλένιο και όταν η βασιλοπούλα 

ταξίδευε για να τον βρει, στη σκηνή 

εµφανιζόταν και θέατρο σκιών. Επίσης είχε 

ακροβάτες – ηθοποιούς µεταµορφωµένους σε 

ήλιο, φεγγάρι, και αστέρια, να κρέµονται στον 

αέρα µε σκοινιά µαντίλια και να µιλούν µε την 

περιπλανωµένη βασιλοπούλα. Με έξυπνους 

φωτισµούς, η βασιλοπούλα γινόταν µικρή σε 

σχέση µε τη σκιά των µανάδων των τριών 

ουράνιων σωµάτων που ήταν γιγάντια.           

Σεµερτσίδης Γιώργος, Τσιλιάκη Θωµαή (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ 
Όταν τελείωσε η παράσταση, πήραµε 

συνέντευξη από έναν από τους πρωταγωνιστές 

το «Σιµιγδαλένιο».  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Παπαδόπουλος Αναστάσης.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 21. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού είστε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από την Θεσσαλονίκη.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αποφασίσατε να γίνετε 

ηθοποιός;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ήταν κάτι που ήρθε µόνο του. 

Πέρασα µε τις Πανελλήνιες στη Σχολή Καλών 

Τεχνών, στο τµήµα θεάτρου εδώ στη 

Θεσσαλονίκη, και στο τέλος του πρώτου έτους 

υπήρχε µία επιλογή, ένα µάθηµα 

προαπαιτούµενο, για να δώσουµε και να 

περάσουµε στην κατεύθυνση της υποκριτικής. 

Επειδή µου άρεσαν κάποια στοιχεία υποκριτικής 

που  είχαµε κάνει σε άλλο µάθηµα νωρίτερα, 

αποφάσισα να δώσω και έµαθα ένα κείµενο. 

Κάναµε σκηνοθεσία µε έναν καθηγητή, έδωσα, 

πέρασα και µου αρέσει πάρα πολύ. ∆εν ήταν από 

την αρχή απόφασή µου να γίνω ηθοποιός. Και 

δεν ξέρω και αν θα συνεχίσω. Απλώς στην 
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παρούσα φάση βρέθηκε αυτό και δουλεύω και 

εφόσον το αγαπάω συνεχίζω.       

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη 

δουλειά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι η πρώτη µου 

παράσταση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Κάνετε και κάποια άλλη 

δουλειά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, είµαι φοιτητής ακόµα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η πρώτη παράσταση 

στην οποία παίξατε και σε ποιο θέατρο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αυτή είναι η πρώτη 

επαγγελµατική παράσταση. Σαν φοιτητής στο 

τµήµα θεάτρου, η πρώτη παράσταση στην οποία 

συµµετείχα στα πλαίσια της Φοιτητικής 

Εβδοµάδας  ήταν «Ο υπολοχαγός του Ίνισµορ» 

του Μάρτιν ΜακΝτόνα σε σκηνοθεσία της 

Πένυς Φυλακτάκη. Ήταν µια σκηνή, όχι 

ολόκληρο το έργο.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο ρόλο παίξατε σ’ εκείνη την 

παράσταση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το ρόλο του Τζέιµς, που ήταν 

έµπορος ναρκωτικών. Το έργο είναι 

αντιπολεµικό και κατά της βίας. Ο Μάρτιν 

ΜακΝτόνα είναι ένας συγγραφέας που 

χρησιµοποιεί πολύ τη βία στα έργα του, για να 

δείξει πόσο κακή είναι η βία.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς αισθανθήκατε; Είχατε 

τρακ; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πάντα υπάρχει τρακ, όταν 

υπάρχει ένα καινούριο έργο, πάντα νιώθεις τρακ. 

Ανάλογα και µε το κοινό που υπάρχει κάτω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε παίξει σε κάποια 

τηλεοπτική σειρά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια είναι η αγαπηµένη σας 

σειρά στην τηλεόραση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν παρακολουθώ 

τηλεόραση. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια από τις παραστάσεις που 

παρακολουθήσατε είναι η αγαπηµένη σας;     

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν υπάρχει µια αγαπηµένη 

παράσταση. Πρόσφατα αυτή που είδα και µου 

άρεσε πολύ ήταν «Οι Αχταρµίξ» που έγινε από 

το θεατρικό σχήµα Ακτίς Αελίου. Ήταν µια 

σκηνοθεσία των παιδιών από εκεί πέρα. ∆εν 

είναι ένα έργο που υπάρχει αυτούσιο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος είναι ο αγαπηµένος σας 

ηθοποιός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν έχω έναν αγαπηµένο 

ηθοποιό. Μου αρέσουν αρκετοί. Η κυρία 

Φιλαρέτη Κοµνηνού, την οποία την είχα και 

καθηγήτρια και την έχω δει από κοντά και ο 

κύριος Μιχαήλ Μαρµαρινός. Αυτοί είναι που 

µου έρχονται και µε τους οποίους συµφωνώ και 

υποκριτικά µαζί τους. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει το επάγγελµα που 

κάνετε; Γιατί;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, µου αρέσει. ∆εν µπορώ 

να σου εξηγήσω ακριβώς γιατί. Στον καθένα 

αρέσει κάτι διαφορετικό. Σ’ εµένα έτυχε αυτό 

και είµαι ευτυχής γι’ αυτό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει περισσότερο να 

παίζετε σε κωµωδία ή σε δράµα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν έχω πρόβληµα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η ωραιότερά σας 

στιγµή σαν ηθοποιός;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν µου έρχεται κάτι, είµαι 

πολύ µικρός για να έχω την ωραιότερή µου 

στιγµή, αλλά είναι πάντα πολύ ωραίο και 

ενδιαφέρον όταν κατά τη διάρκεια των προβών 

µαθαίνεις πράγµατα είτε για το δικό σου ρόλο 

είτε γενικά για το έργο.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας αρέσει ο ρόλος που παίζετε; 

Γιατί; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ναι, γι’ αυτό και δέχτηκα. 

Μου άρεσε το έργο καταρχάς και από κει και 

πέρα ο Σιµιγδαλένιος σαν χαρακτήρας, γιατί 

είναι αρκετά ιδιαίτερος. Ήτανε µια πρόκληση 

και µου άρεσε πολύ να δοκιµάσω να τον 

«πλάσω». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας άρεσε σ’ αυτήν την 

παράσταση;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν υπάρχει µία απάντηση, 

γιατί ακριβώς µου αρέσουν όλα. Όλοι οι 

ηθοποιοί που παίζουµε σ’ αυτήν την παράσταση 

είµαστε συνυπεύθυνοι για το αποτέλεσµα αυτής 

της παράστασης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ο ρόλος αυτός σας εκφράζει 

σαν Αναστάσιο Παπαδόπουλο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι, δεν έχει καµία σχέση, 

αφού ο Σιµιγδαλένιος είναι πλάσµα φανταστικό. 



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009                                                                                                            ΜΑΘ.ΛΟΓ. 7   
ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο είναι το νόηµα που θέλει 

να περάσει το έργο αυτό; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μία κοπέλα, η βασιλοπούλα, 

η οποία είναι εγωίστρια, της έρχονται έτσι τα 

πράγµατα στη ζωή που πρέπει τελικά να 

αντιµετωπίσει τη ζωή. Ακόµα κι αν 

προσπαθήσεις να ξεφύγεις από τις λύπες της 

ζωής,  αυτές θα έρθουν, κι όταν θα έρθουν, ίσως 

να είναι δυσκολότερες και τότε θα πρέπει να 

περάσεις ένα µεγαλύτερο εµπόδιο. Αλλά ποτέ δε 

βγαίνεις χαµένος. Η βασιλοπούλα κάνει ένα 

µεγάλο ταξίδι, για να µε βρει και στην πορεία 

γνωρίζει την αξία της αγάπης. Η αγάπη της 

βασιλοπούλας είναι που µε ξυπνάει από τη λήθη 

στην οποία µε έριξε η άλλη βασιλοπούλα 

δίνοντάς µου το ποτό της λήθης. ∆ε ξυπνάω εγώ 

από µόνος µου.     

ΕΡΩΤΗΣΗ: Θα θέλατε να παίξετε κανέναν 

άλλο ρόλο εκτός από τον Σιµιγδαλένιο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν το έχω σκεφτεί. 

∆ηµητριάδου Ελένη, Καραµπουγιούκη Βούλα, Παπαδόπουλος Στέφανος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

Β΄ ΤΑΞΗ 
ΓΛΩΣΣΟ∆ΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β΄ τάξης, 

στο µάθηµα της Γλώσσας, έψαξαν και βρήκαν 

γλωσσοδέτες. Επίσης έφτιαξαν αινίγµατα για 

την µπανάνα και το καρπούζι. 

 
Γλωσσοδέτες 
• Πέµπτη, πέφτει ο πεύκος κάτω. 

• Καληµέρα, καµηλιέρη.  

Καµηλιέρη, καληµέρα. 

• Πίτα σπανακόπιτα,  

σπανακοτυρόπιτα. 

• Κουκιά βραστά, σκαστά, σπαστά,  

• µε τη βραστή, σκαστή, σπαστή, κουτάλα. 

• Φίλος έδωσε σε φίλο  

τριαντάφυλο µε φύλλο.  

Φίλε φύλαγε το φύλλο,  

µην το δώσεις σ’ άλλο φίλο. 

 

Αινίγµατα 
• Μοιάζει φεγγάρι κίτρινο  

που µόλις µεγαλώνει  

η νοστιµιά της η πολλή  

τον άνθρωπο λιγώνει. 

• Είναι µακρύ και κίτρινο  

το τρώνε οι µαϊµούδες.  

• Απ’ έξω είναι κίτρινη  

και µέσα είναι άσπρη.  

Στην Αφρική φυτρώνει. 

• Είναι κίτρινη και είναι  

το αγαπηµένο φαΐ  

για τις µαϊµούδες. 

• Έχει σχήµα φεγγαράκι  

και είναι κίτρινο φλουράκι. 

• Αφράτη λυγερή  

και άσπρη σαν χιονούλα  

µε κίτρινο φόρεµα  

σαν τη λεµονούλα. 

  Τι είναι; 

 

• Πράσινος κάµπος  

κόκκινα σπιτάκια  

µέσα κατοικούν  

µαύρα αραπάκια. 

• Απ’ έξω είναι πράσινο  

από µέσα είναι κόκκινο  

και έχει πολλά µατάκια. 

• Πράσινος πύργος  

κόκκινα σπιτάκια  

µέσα κατοικούν  

µαύρα παιδάκια. 

• Είναι µια µπάλα 

πράσινη  

που όταν την ανοίξεις κοκκινίζει  

και σε µεγάλους και µικρούς  

δροσιά και νοστιµιά χαρίζει.  

Τι είναι; 

 
Γ΄ ΤΑΞΗ 

ΖΩΑ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 
Ο άνθρωπος για να διευκολύνει τη ζωή του, 

εξηµέρωσε  κάποια ζώα. Άλλα για να τον 

βοηθούν στις διάφορες εργασίες του και αλλά 

γιατί του δίνουν το κρέας τους, το γάλα τους και 

τα αυγά. Αυτά τα ζώα είναι: ο σκύλος, η κότα, 

το γουρούνι, η γάτα, αγελάδα, το άλογο. 

Ο σκύλος 

Ο σκύλος ήταν πάντα ο καλύτερος φίλος του 

ανθρώπου. Ήταν το πρώτο ζώο που εξηµέρωσε 

ο άνθρωπος. Είναι  έξυπνο ζώο και µε καλή 

µνήµη και ικανότητες εκµάθησης. Έχει άριστη 

ακοή και όσφρηση αλλά η όρασή του είναι 

µέτρια. Υπακούει τυφλά και αγαπάει τον κύριό 

του. Ο άνθρωπος τον χρησιµοποιεί στο κυνήγι, 

για φύλακα, για σύντροφο και για να τραβάει 
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έλκηθρα. Χρησιµοποιείται ως ανιχνευτής του 

στρατού και της αστυνοµίας, οδηγός τυφλών ή 

σε παραστάσεις τσίρκου. Τέλος το 

χρησιµοποιούµε για αγώνες 

δρόµου και σε 

διαγωνισµούς 

οµορφιάς. Είναι 

σαρκοφάγο και 

βρίσκεται σ’ όλα 

τα µήκη και 

πλάτη της γης. Από 

τους πάγους της 

Αλάσκας µέχρι τα 

τροπικά δάση του Ισηµερινού. Ζει 12 – 17 

χρόνια και το βάρος του ποικίλει ανάλογα µε τη 

ράτσα.  

Ράτσες σκύλων: Μπόξερ, Μπουλντόγκ, 

Κόλεϋ, Λαµπραντόρ, Ντόπερµαν κ.ά. 

Συγγενικά ζώα: Κογιότ, αλεπού fennex, 

Ντίνγκο, λύκος. 

Παροιµίες – εκφράσει 
«Η σκύλα από τη βιάση της στραβά κουτάβια 

κάνει» 

«Του γείτονα ο σκύλος είναι κι αυτός γείτονας» 

«Αν δεν κουνήσει η σκύλα την ουρά της, ο 

σκύλος δεν πηγαίνει κοντά της» 

«Πήγε σαν το σκυλί στ’ αµπέλι» 

«Σκυλίσια ζωή» 

«Μαλώνουν σαν το σκύλο µε τη γάτα» 

«Θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο 

χορτάτο» 

Λευτέρης Παπαδόπουλος (Γ΄ Τάξη) 
 

Η κότα 
Η κότα είναι κατοικίδιο πτηνό. Η κατοικίδια 

κότα κατάγεται από τα άγρια είδη που ζουν στα 

δάση της νοτιοανατολικής Ασίας. 

Η εξηµέρωσή της έγινε το 4000 

περίπου π.Χ.. Η κότα ως κατοικίδιο 

πτηνό είναι γνωστή στην αρχαία 

Ελλάδα από τον 3
ο
 

αιώνα π.Χ.. Η 

κότα έχει τα 2/3 

του µεγέθους του 

πετεινού. Ο 

χρωµατισµός της 

είναι απλός και οι σαρκώδεις αποφύσεις του 

κεφαλιού είναι µικρές ή λείπουν εντελώς.  

Η ουρά σχηµατίζει θύσανακοή. Είναι 

παµφάγο. Καταπίνει την τροφή αµάσητη µαζί µε 

µικρά  χαλίκια, τα όποια βοηθούν την πέψη. Οι 

κότες γεννούν όλο το χρόνο και ο αριθµός των 

αβγών εξαρτάται από τη διατροφή και τις 

συνθήκες διαβίωσης. Ζουν σε κοτέτσι σαν 

κατοικίδια και σε µεγάλες µονάδες που 

εκτρέφουν χιλιάδες κοτόπουλα και τα 

εµπορεύονται. 

Από την κότα παίρνουµε τα αβγά και το 

κρέας της που είναι ωφέλιµα.  

Εχθροί της είναι ο σκύλος, τα γεράκια, η 

αλεπού κ.ά. 

Παροιµίες – εκφράσεις 
«Όποιος ανακατεύεται µε τα πίτουρα, τον τρων 

οι κότες.» 

«Η κότα πίνει νερό και κοιτά στον ουρανό.» 

«Η γριά η κότα έχει το ζουµί.» 

 

Τραγούδι 
Η κοτούλα η Μαριγώ 

που µας κάνει το αβγό 

όλη µέρα κακαρίζει 

στην αυλή µας 

κο κο κο 

 

Να µας ζήσεις Μαριγώ 

που µας κάνεις το αβγό 

κι όλη µέρα κακαρίζεις  

στην αυλή µας 

κο κο κο 

Παπαθεοδώρου Απόστολος, Παπαδόπουλος 
Βαγγέλης (Γ΄ Τάξη) 

 

Το γουρούνι 
Το γουρούνι ή αλλιώς χοίρος πήρε το όνοµά 

του από το γρυ που σηµαίνει τίποτα, όπως λέµε 

δεν καταλαβαίνω γρυ, το οποίο ακουγόταν σαν 

κραυγή των χοίρων και έτσι σχηµατίστηκε η 

λέξη γρώνη απ’ όπου προήλθε η λέξη γουρούνι. 

Είναι ζώο θηλαστικό και παµφάγο. Το σώµα του 

είναι µακρύ και χοντρό και το βάρος του 

κυµαίνεται γύρω στα 200 κιλά. Το δέρµα του 

είναι παχύ και σκεπάζεται από αραιές και 

σκληρές  τρίχες. To κεφάλι του είναι µεγάλο και 

κωνικό και καταλήγει σε ρύγχος, σαν 

προβοσκίδα. Τα µάτια του είναι µικρά 

και τα αυτιά του 

µεγάλα. Τα πόδια 

του είναι κοντά 

και λεπτά. Αλλά 

έχουν αρκετή δύναµη 

και καταλήγουν 

σε 4 δάχτυλα. 

Απ’ αυτά µόνο 

τα δύο µπροστινά 

ακουµπούν στη γη, όταν 

περπατάει. Η ουρά του είναι λεπτή και 

κουλουριασµένη. 
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Ο χοίρος πολλαπλασιάζεται µε ζωοτοκία. Ο 

θηλυκός γεννά 6 – 12 γουρουνάκια δυο φορές το 

χρόνο, µετά από κύηση τεσσάρων µηνών. Μετά 

τη γέννα τα θηλάζει για δυο µήνες µε τα πέντε 

ζεύγη θηλές που έχει στην κοιλιά της. Ύστερα 

τα µικρά γίνονται τέλειοι χοίροι και µπορούν να 

γεννήσουν και αυτά γουρουνάκια. Τρέφονται µε 

καλαµπόκι, φύλλα, κριθάρι, πίτουρα, βαλανίδια, 

ρίζες, σκουλήκια, έντοµα, ποντικούς, αποφάγια 

και µε ό,τι άλλο βρουν στο δρόµο τους. 

Αν και είναι ωφέλιµο ζώο, ωστόσο είναι κι 

επικίνδυνο για τον άνθρωπο, γιατί υποφέρει από 

τις αρρώστιες ταινία και τριχινίαση, που µπορεί 

να µας τις µεταδώσει. Επίσης υποφέρει πολύ 

από τη ζέστη του καλοκαιριού, γιατί το χοντρό 

δέρµα του δεν του επιτρέπει να βγάλει ιδρώτα 

προς τα έξω κι έτσι νιώθει αφόρητη ζέστη. 

Αυτός είναι ο λόγος που το καλοκαίρι τον 

βλέπουµε να κυλιέται στη λάσπη. 

Το γουρούνι είναι κατοικίδιο ζώο και 

εκτρέφεται από τον άνθρωπο. Μας δίνει το 

νόστιµο και θρεπτικό κρέας του, που 

µαγειρεύεται µε διάφορους τρόπους. Επίσης, µε 

το λίπος του φτιάχνονται ζωικά λίπη και µε το 

δέρµα του κατασκευάζονται δερµάτινα είδη, ενώ 

µε τις τρίχες γίνονται βούρτσες. Επειδή παχαίνει 

γρήγορα κι επειδή το κρέας του είναι 

περιζήτητο, έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια η 

οικονοµική του εκµετάλλευση. Έτσι η 

χοιροτροφία αποτελεί έναν αρκετά 

προσοδοφόρο κλάδο. Εχθροί του είναι διάφορα 

άγρια ζώα και ο άνθρωπος.  

Παροιµίες – Εκφράσεις 
«Όλα τα γουρούνια έχουν την ίδια µούρη» 

«Γουρούνι στο σακί» 

Φαντίδης  Ιωακείµ, Παπαδόπουλος 
Γιώργος (Γ΄ Τάξη) 

∆΄ ΤΑΞΗ 
ΓΡΑΦΩ ΤΟ ∆ΙΚΟ ΜΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙ 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της Γλώσσας 

µαθητές της ∆΄ τάξης έγραψαν το δικό τους 

παραµύθι. ∆ηµοσιεύουµε µερικά από αυτά. 

 

«Έν κόκκινο µήλο και µια κατακόκκινη 
πασχαλίτσα» 

Κάποτε σε µία περιοχή που ονοµαζόταν 

Ονειρόπολη, ζούσαν πολλά ζώα, έντοµα, φυτά, 

δέντρα και λουλούδια. 

Κάπου εκεί ζούσε και µία κατακόκκινη 

πασχαλίτσα που το όνοµά της ήταν Φλώρα. 

Ήταν νέα στην περιοχή και έψαχνε σπίτι για να 

µείνει. 

Έψαξε από εδώ, έψαξε από εκεί, µα δε βρήκε 

τίποτα. Έψαξε µέσα σε λουλούδια, πάνω σε 

δέντρα, κάτω από πέτρες, δίπλα σε χόρτα, µα δε 

βρήκε σπίτι. 

Κουρασµένη 

όπως ήταν από 

το ψάξιµο, να 

πετάει από δω κι 

από κει, 

σταµάτησε πάνω 

σ’ ένα φύλλο για 

να κοιµηθεί λίγο, 

µα τόσο κρύο που έκανε, µε τόσο βαρύ χειµώνα, 

πού να κοιµηθεί. 

Αργά, αργά την πήρε ο ύπνος. Την άλλη 

µέρα ξυπνάει και τι να δει. Μικρές άσπρες 

µπαλίτσες έπεφταν από τον ουρανό! Χιόνιζε! 

Σκέφτηκε ότι έπρεπε να βρει γρήγορα σπίτι, 

γιατί θα πέθαινε από το κρύο.  

Έκατσε πάνω σ’ ένα δέντρο, για να φάει. 

Άκουσε µια περίεργη φωνή. Η Φλώρα 

αναρωτήθηκε ποιος να ήταν εκεί. Τότε είδε ένα 

µήλο να της µιλά και να της λέει: «Έλα , έλα να 

ζήσεις µέσα σε µένα, θα σε φροντίσω και θα σε 

αγαπώ!». 

Η Φλώρα µε µεγάλη χαρά δέχτηκε. Όταν 

έκατσε πάνω στο µήλο, ξαφνικά το µήλο από 

πράσινο άλλαξε χρώµα από τη χαρά του και 

έγινε ένα πανέµορφο, κατακόκκινο, ζουµερό 

µήλο. 

Η πασχαλίτσα τρόµαξε και άρχισε να κλαίει. 

«Μην ανησυχείς, Φλώρα, εγώ από τη χαρά µου 

που ήρθες κοκκίνισα!», είπε το µήλο. «Θα µείνω 

για πάντα µαζί σου και δε θα σε αφήσω ποτέ, 

κατακόκκινό µου µήλο!». 

Έτσι η πασχαλίτσα έµεινε για πάντα πάνω σ’ 

εκείνη τη µηλιά, πάνω σε ένα ζουµερό, 

πανέµορφο και κατακόκκινο µήλο! 

Καρυπίδου Μαρία (∆΄ Τάξη) 
*       *       * 

«Η Αριανή και το µήλο» 
Ήταν κάποτε µια µικρή Αριανή. Μικρή αλλά 

πολυτεξιδεµένη. Είχε ταξιδέψει µέχρι τα 

µακρινά αστέρια, διέσχισε το διάστηµα 

σκαρφαλωµένη πάνω σε βιαστικούς γαλαξίες. 

Αλλά πάντα γυρνούσε πίσω στη ζεστή αγκαλιά 

του Άρη.  

Μια µέρα αποφάσισε να έρθει στη Γη. 

Έπαιξε µε τα κύµατα, κρύφτηκε µέσα στα 

σκοτεινά φυλλώµατα των δέντρων. ∆ροσίστηκε 

στα νερά των ποταµών, κουβέντιασε καθισµένη 

στα πέταλα µιας µαργαρίτας µε τις µέλισσες και 
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τις πεταλούδες. Ακούµπησε στις όµορφες 

φτερούγες ενός υπέροχου αηδονιού και 

τραγούδησε γλυκά µαζί του. 

«Πότε θα γυρίσεις πίσω;» τη ρώτησε ο Άρης. 

Μα εκείνης της άρεσε τόσο πολύ η Γη που ήθελε 

να µείνει για πάντα. Ο Άρης δεν της χάλασε το 

χατίρι. Τότε η Αριανή πήγε στη Γη, για να βρει 

το νέο σπιτικό της. Έψαξε εκεί που φυτρώνουν 

λουλούδια. Εκεί που υψώνονται τεράστια πεύκα. 

Εκεί που ξεδιψούνε τα πανέµορφα πουλιά. 

Παντού ήταν όµορφα. Ώσπου συνάντησε ένα 

όµορφο δέντρο, µικρό αλλά µε καταπράσινα 

όµορφα φύλλα, µε πανέµορφη µυρωδιά. Είχε 

κάτι ζουµερούς ολοστρόγγυλους καρπούς, που 

κρεµόντουσαν από τα κλαδιά του. Κάτω από τη 

µυρωδάτη φλούδα τους η Αριανή άκουσε τους 

ζουµερούς χυµούς να την 

προσκαλούνε. «Σ’ εµάς 

µείνε!», είπαν. «Σ’ αυτό το 

µήλο!». Κι έτσι 

έκανε. 

Από τότε 

είναι το µήλο που 

έχει το πιο κόκκινο χρώµα. Όταν το πιάνεις στα 

χέρια σου, λες και κρατάς τον ίδιο τον Άρη. 

Φαντίδης Στάθης (∆΄ Τάξη) 
*       *       * 

«Η ηλιαχτίδα και οι ντοµατούλες» 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα µικρό 

κοριτσάκι. Τα απογεύµατα καθόταν στον κήπο 

του σπιτιού της και περιποιόταν τα λουλούδια 

και τα λαχανικά. Μετά ξεκουραζόταν 

κοιτάζοντας τον ουρανό. Πάντα όµως ερχόταν 

µια κόκκινη ηλιαχτίδα και της έκανε παρέα. 

Μιλούσαν για διάφορα πράγµατα και έτσι 

µάθαινε η µια για την άλλη. Σιγά σιγά γίνανε 

φίλες. Η ηλιαχτίδα ερχόταν κάθε µέρα έξω, στον 

κήπο της µικρής.  

Μια µέρα όµως η µικρή δεν ήταν στον κήπο. 

Ούτε την άλλη µέρα, ούτε την παράλλη. Είχε 

αρρωστήσει, γιατί δεν της άρεσε να τρώει 

λαχανικά.  

Όταν ξαναβγήκε στο µπαλκόνι και συζήτησε 

µε τη φίλη της την ηλιαχτίδα, αυτή της είπε:  

- Ξέρεις, πρέπει να τρώµε λαχανικά και 

φρούτα, για να είµαστε γεροί. Και 

µάλιστα απ’ όλα τα 

χρώµατα. Πράσινα, 

κόκκινα, 

πορτοκαλί, 

κίτρινα. Γι’ 

αυτό και ο 

ήλιος µας 

στέλνει στη 

Γη. Για να 

δίνουµε χρώµα 

και ζωή σ’ 

όλα τα 

πράγµατα του Θεού. Να, δες! Εγώ 

είµαι κόκκινη και δίνω χρώµα στις 

ντοµατούλες, τα µήλα, τις φράουλες 

και σ’ όλα τα φρούτα και τα λαχανικά 

που έχουν κόκκινο χρώµα. Η 

καφετούλα δίνει χρώµα στα κάστανα, 

στα ακτινίδια και στις πατάτες. Η 

κιτρινούλα στις µπανάνες, στα λεµόνια, 

στα γκρέιπφρουτ. 

- Καλά θα τρώω φρούτα και λαχανικά, 

της είπε το κοριτσάκι, αλλά εσύ θα 

µείνεις για πάντα µαζί µου; 

- Όχι, δεν µπορώ να µείνω για πάντα, 

γιατί πρέπει να ταξιδεύω. Πρέπει να 

περνάω απ’ όλα τα µέρη της Γης και να 

δίνω χρώµα στις ντοµατούλες και σ’ 

όλα τα κόκκινα φρούτα. Αλλά πάντα 

θα ‘µαι φίλη σου. 

Και από τότε το κοριτσάκι όποτε έβλεπε 

ντοµατούλα, ερχόταν στο µυαλό της η καλή της 

φίλη, η ηλιαχτίδα. 

Φαντίδης Χαράλαµπος (∆΄ Τάξη) 
 

  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ κ. ΓΙΩΡΓΟ ΧΟΪ∆Η 
Οι µαθητές της ∆΄ τάξης ασχολήθηκαν µε τα 

περιβαλλοντικά προβλήµατα που απασχολούν το 

χωριό µας και έστειλαν στο ∆ήµαρχο Σκύδρας 

την ακόλουθη επιστολή: 

 

Ριζό, 8 ∆εκεµβρίου 2009 

  

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε, 

 

Σας γράφουµε αυτήν την επιστολή, για να 

σας κάνουµε γνωστό ένα σηµαντικό πρόβληµα 

για το περιβάλλον της περιοχής µας και να σας 

παρακαλέσουµε να κάνετε ό,τι µπορείτε για την 

αντιµετώπισή του. Πρόκειται για τα σκουπίδια 

από τα άδεια κουτιά φυτοφαρµάκων, τα οποία 

µερικοί ασυνείδητοι κάτοικοι πετούν παντού. 

Έτσι η περιοχή όπου µένουµε, από το βουνό 

µέχρι έξω από τα πρώτα σπίτια του χωριού, έχει 

καταντήσει ένας απέραντος σκουπιδότοπος.  

 Η περιοχή που ζούµε είναι γεωργική και οι 

περισσότεροι άνθρωποι είναι γεωργοί. Άρα 

χρησιµοποιούν πάρα πολλά φυτοφάρµακα και 

ζιζανιοκτόνα. Τα κουτιά από αυτά µε αρκετά 

υπολείµµατα ουσιών πετιούνται στο ποτάµι µε 
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αποτέλεσµα να µολύνεται όχι µόνο το έδαφος 

αλλά και τα νερά του τόπου µας. Από έρευνες 

που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι οι 

υδροφόροι ορίζοντες ολόκληρου του πλανήτη 

έχουν αρχίσει να µολύνονται από την αλόγιστη 

χρήση των γεωργικών φαρµάκων. Αν οι 

άνθρωποι δε λογικευτούν, να χρησιµοποιούν µε 

µέτρο τα φυτοφάρµακα, θα µολυνθεί το νερό και 

θα γίνει ακατάλληλο να το πιούµε. 

Γι’ αυτό προτείνουµε να µπουν ειδικοί κάδοι 

για τα κουτιά των φυτοφαρµάκων στα µέρη 

όπου τραβάνε οι γεωργοί νερό για ράντισµα, 

ώστε να µπορούν να τα µαζεύουν τα 

απορριµµατοφόρα του ∆ήµου µας. Μετά, να 

φροντίσει ο ∆ήµος για την καταστροφή τους ή 

την ανακύκλωσή τους. Επίσης, να φροντίσει ο 

∆ήµος να ενηµερώσει τους κατοίκους µε ειδικά 

φυλλάδια για τις επιπτώσεις στην υγεία των 

κατοίκων από τα φυτοφάρµακα.  

Ακόµα θέλουµε να σας αναφέρουµε ότι 

περπατώντας στο πεζοδρόµια του χωριού και 

φτάνοντας στα φρεάτια που υπάρχουν πλάι στο 

πεζοδρόµιο, βγαίνει µια απαίσια µυρωδιά. Αυτό 

οφείλεται στα στάσιµα νερά από τα λήµµατα 

των σπιτιών (από κουζίνες, µπάνια) που 

ρίχνονται µέσα. Έτσι δηµιουργούνται κάποια 

επικίνδυνα µικρόβια και γίνονται εστίες 

συγκέντρωσης αρουραίων, που έτυχε κιόλας να 

τους δούµε. 

Το αναφέραµε σε κάποιους αρµόδιους που 

έχουν σχέση µε κατασκευή υπονόµων και 

φρεατίων, ακόµη και µε τον καθαρισµό τους, και 

µας είπαν πως, για να βελτιωθεί η κατάσταση, 

χρειάζεται κατά διαστήµατα να διοχετεύεται 

καθαρό νερό που θα παρασύρει έτσι κάθε 

βρωµιά.  

Παρακαλούµε να επιληφθείτε των 

προβληµάτων και να κάνετε ό,τι χρειάζεται για 

την επίλυσή τους. Ευχαριστούµε εκ των 

προτέρων για τις ενέργειές σας. 

 

      

   Με εκτίµηση 

     Οι µαθητές της ∆΄ τάξης 

          Του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού    

 
Ε΄ ΤΑΞΗ 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης, µε αφορµή τις 

γιορτές που πλησιάζουν, συγκέντρωσαν και 

κατέγραψαν έθιµα από διάφορα µέρη της 

Ελλάδας αλλά και χριστουγεννιάτικες συνταγές. 

 

ΤΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΘΙΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ  
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Παραµένουν ζωντανά µέσα στο χρόνο, όσο 

και αν η ζωή έχει αλλάξει. Θυµίζουν στους πιο 

παλιούς και διδάσκουν στους νεότερους, άλλες 

εποχές περισσότερο δύσκολες, αλλά και πιο 

ανθρώπινες.  

Ακόµα και σήµερα κάποιοι κρατάνε 

ζωντανές τις παραδόσεις των Χριστουγέννων 

και τις µεταφέρουν από γενιά σε γενιά. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα ήθη και τα έθιµα 

από κάθε γωνιά της Ελλάδας.  

 
Στη Φλώρινα, οι κάτοικοι υποδέχονται τη 

γέννηση του Χριστού ανάβοντας µεγάλες φωτιές 

στις 12 τα µεσάνυχτα, που συµβολίζουν τη 

φωτιά που άναψαν οι ποιµένες της Βηθλεέµ, για 

να ζεσταθεί ο νεογέννητος Χριστός. Φωτιές 

ανάβουν επίσης και το βράδυ της Πρωτοχρονιάς. 

Τα παιδιά της κάθε γειτονιάς αρχίζουν τότε 

να µαζεύουν ξύλα από κέδρο, να τα βάζουν σε 

ένα ασφαλές µέρος, για να µη τους τα κλέψουν 

παιδιά από άλλες γειτονιές και ορίζουν ένα 

φύλακα για κάθε βραδιά.  

Αν τα παιδιά 

καταφέρουν να 

κλέψουν ξύλα που 

προορίζονται για τη 

φωτιά µιας άλλης 

γειτονιάς, στήνουν 

γλέντι, για το 

πανηγυρίσουν, ενώ ο ντροπιασµένος θεωρείται ο 

φύλακας που του έκλεψαν τα ξύλα. Παλιότερα 

ήταν τόσο µεγάλη η ντροπή για εκείνον που 

άφησε να του κλέψουν τα ξύλα που ούτε στο 

σχολείο δεν τολµούσε να πάει την άλλη µέρα. 

*       *       * 
Το Χριστόψωµο  
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Από τις προετοιµασίες της παραµονής των 

Χριστουγέννων πιο χαρακτηριστική είναι εκείνη 

που αναφέρεται στο ζύµωµα του χριστόψωµου. 

H συνήθεια αυτή είναι πολύ ριζωµένη στους 

αγρότες και τους τσοπάνηδες. Απλές και 

ταπεινές νοικοκυρές κάνουν τη ζύµη µε 

ιδιαίτερη ευλάβεια. Θεωρείται το έργο αυτό 

θείο. Eίναι έθιµο καθαρά Χριστιανικό. Κατά 

τόπους φτιάχνεται σε διάφορες µορφές το 

Χριστόψωµο κι έχει διαφορετικές ονοµασίες 

όπως: "ψωµί του Χριστού", "Σταυροί", "βλάχες" 

κ.ά." 

Το «ψωµί του Χριστού» το έφτιαχνε, την 

παραµονή των Χριστουγέννων, η νοικοκυρά µε 

ιδιαίτερη ευλάβεια και µε ειδική µαγιά (από ξερό 

βασιλικό κ.λ.π.). Απαραίτητος επάνω, 

χαραγµένος ο σταυρός. Γύρω - γύρω διάφορα 

διακοσµητικά σκαλιστά στο ζυµάρι ή πρόσθετα 

στολίδια. Αυτά τόνιζαν το σκοπό του 

χριστόψωµου και εξέφραζαν τις διάφορες 

πεποιθήσεις των πιστών. 

Την ηµέρα του Χριστού, ο νοικοκύρης 

έπαιρνε το χριστόψωµο, το σταύρωνε, το έκοβε 

και το µοίραζε σ’ όλη την οικογένειά του και σε 

όσους παρευρίσκονταν στο χριστουγεννιάτικο 

τραπέζι. (Μερικοί εδώ βλέπουν ένα συµβολισµό 

της Θείας κοινωνίας. Όπως ο Χριστός έδωσε τον 

άρτον της ζωής σε όλη την ανθρώπινη 

οικογένειά του...). 

Γύρω από το χριστόψωµο υπάρχουν και 

άλλες παραδόσεις. Αναφέρονται στην ενότητα 

της Εκκλησίας και των λαών, µε συµβολικό 

πρότυπο την ένωση των κόκκων του σίτου σ΄ 

ένα ψωµί. Οι λαοί κάποτε θα ενωθούν µ’ ένα 

ποιµένα, το Χριστό. 

*       *       * 
Το Χριστόξυλο 
Στα χωριά της βόρειας Ελλάδας, από τις 

παραµονές των εορτών ο νοικοκύρης ψάχνει στα 

χωράφια και διαλέγει το πιο όµορφο, το πιο 

γερό, το πιο χοντρό ξύλο από πεύκο ή ελιά και 

το πάει σπίτι του. Αυτό ονοµάζεται Χριστόξυλο 

και είναι το ξύλο που θα καίει για όλο το 

δωδεκαήµερο των εορτών (από τα Χριστούγεννα 

µέχρι και τα Φώτα) στο τζάκι του σπιτιού. 

Πριν ο νοικοκύρης φέρει το Χριστόξυλο, 

κάθε νοικοκυρά φροντίζει να έχει καθαρίσει το 

σπίτι και µε ιδιαίτερη προσοχή το τζάκι, ώστε να 

µη µείνει ούτε ίχνος από την παλιά στάχτη. 

Καθαρίζουν ακόµη και την καπνοδόχο, για να 

µή βρίσκουν πατήµατα να κατέβουν οι 

καλικάντζαροι, τα κακά δαιµόνια, όπως λένε στα 

παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα παραµύθια. 

Έτσι το βράδυ της παραµονής των 

Χριστουγέννων, όταν όλη η οικογένεια θα είναι 

µαζεµένη γύρω από το τζάκι, ο νοικοκύρης του 

σπιτιού θα ανάψει την καινούρια φωτιά και θα 

µπει στην πυροστιά το Χριστόξυλο, µε την ευχή 

όλων να αντέξει για όλο το δωδεκαήµερο των 

γιορτών 

*       *       * 
Το τάισµα της βρύσης  
Στην Κεντρική Ελλάδα τα µεσάνυχτα της 

παραµονής των Χριστουγέννων γίνεται το 

"τάισµα" της 

βρύσης. 

Πηγαίνουν τα 

µεσάνυχτα ή 

προς τα 

χαράµατα οι 

κοπέλες στην 

πιο κοντινή 

βρύση και 

παίρνουν το αµίλητο νερό, αφού αφήσουν 

προηγουµένως εκεί βούτυρο, τυρί, ή ψηµένο 

σιτάρι ή κλαδί ελιάς. 

*       *       * 
  

Τα δαιµονικά 
Στα Γρεβενά ανάβουν µεγάλο κούτσουρο 

στη γωνιά από την παραµονή των 

Χριστουγέννων και η φωτιά καίει συνέχεια µέχρι 

τα Φώτα για να προστατεύει την οικογένεια από 

τα δαιµονικά. 

*       *       * 

Συνηθισµένο έθιµο σε όλη την Ελλάδα είναι 

η χοιροφαγία, καθώς και η ετοιµασία ειδικών 

γλυκισµάτων για τις ηµέρες αυτές, όπως είναι τα 

µελοµακάρονα, οι κουραµπιέδες η ο 

µπακλαβάς. 
Την παραµονή των Χριστουγέννων οι δρόµοι 

πληµµυρίζουν από τις φωνές των παιδιών που 

ψάλλουν τα κάλαντα. Οι «νοικοκυραίοι» τους 

ανταµείβουν τώρα πια µε χρήµατα, ενώ 

παλιότερα µε καρύδια και γλυκίσµατα του 

σπιτιού. 
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Σε κάποια νησιά, συνηθίζεται αντί για το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο να στολίζουν ένα καράβι, 
θέλοντας να τονίσουν τη µεγάλη σηµασία που έχει 

για τη χώρα µας η θάλασσα. 

*       *       * 
Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά στο 

χωριό µας 
Κάθε σπίτι είχε και ένα γουρούνι. Την 

παραµονή των Χριστουγέννων το έσφαζαν και το 

έκαναν «γαβουρµά» και «τσιλγάνια», όπως τα λένε 

στα ποντιακά. Το λίπος του γουρουνιού το έλιωναν 

και το χρησιµοποιούσαν στις πίτες και στα φαγητά. 

Ακόµα, έφτιαχναν τσουρέκια και πίτες. Τα παιδιά 

έψελναν τα ποντιακά κάλαντα και αντί για λεφτά 

τους έδιναν ξηρούς καρπούς, ξερά σύκα και 

«κερατούτσες» που έµοιαζαν µε φασόλια, αλλά 

ήταν γλυκά.  

Την πρώτη µέρα µετά τα Χριστούγεννα, 

ύστερα από την εκκλησία, µαζεύονταν σ’ ένα σπίτι 

και έτρωγαν πατσά. Ένα άλλο έθιµο ήταν ο νονός 

να δίνει δώρα στο βαφτιστήρι του αλλά πολλές 

φορές και το βαφτιστήρι στο νονό του και αυτό 

λεγόταν «καλαντίασµαν». 

Σε άλλα µέρη οι Πόντιοι µαζεύονταν στην 

πλατεία και συζητούσαν για το γιορτινό τραπέζι, 

δηλαδή τι ζώο θα σφάξει ο καθένας. Οι γυναίκες 

αποφάσιζαν να πάνε στην αγορά, για να ψωνίσουν 

φρούτα και λαχανικά.  

Όταν έφταναν τα Χριστούγεννα, οι χωριανοί 

µαζεύονταν στην πλατεία και ετοίµαζαν τα 

τραπέζια, έτρωγαν και γλεντούσαν.  

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς διάλεγαν ένα 

κούτσουρο, για να καίει στο τζάκι. Πίστευαν πως 

έτσι έδιωχναν το «δαίµονα» που ερχόταν από την 

καπνοδόχο. Το κούτσουρο το έλεγαν 

«καλαντοκάρ». Το ίδιο βράδυ ο αρχηγός της 

οικογένειας έκοβε τη βασιλόπιτα που το φλουρί 

της ήταν µια δεκάρα. Ο ίδιος ύστερα ανακάτευε 

φουντούκια και νοµίσµατα, τα πετούσε ψηλά τρεις 

φορές και έλεγε ευχές για το νέο έτος. 

Το ξηµέρωµα πήγαιναν οι χωριανοί στη βρύση 

του χωριού. Άφηναν εκεί τσουρέκια και γλυκά και 

έπαιρναν νερό (το θεωρούσαν αγιασµένο), για να 

ραντίσουν το σπίτι. Μετά από αυτό έσπαζαν ένα 

ρόδι στην πόρτα του σπιτιού για το γούρι. 

 
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

Την πρώτη µέρα του χρόνου η Εκκλησία µας 

γιορτάζει. Ο Μέγας Βασίλειος γεννήθηκε στην 

Καισαρεία της Καππαδοκίας το 330 µ. Χ. Οι γονείς 

του, ο Βασίλειος και η Εµµέλεια, ήταν πλούσιοι και 

ευγενείς άνθρωποι. Φρόντισαν λοιπόν να µορφώσουν 

το γιο τους στα καλύτερα σχολεία της εποχής 

εκείνης. Όταν ο Μέγας Βασίλειος τελείωσε τις 

σπουδές του, γύρισε στην πατρίδα του. Βαπτίστηκε 

χριστιανός και αργότερα έγινε επίσκοπος της 

Καισαρείας. Ζούσε αρµονικά µε τους συνανθρώπους 

του και όλοι τον σεβόντουσαν τόσο για την πίστη και 

τη σοφία του, όσο και για την αρετή και τη 

σωφροσύνη του.  

Μια φορά όµως εµφανίστηκε ένας κακός 

άρχοντας, που θέλησε να πάρει τους θησαυρούς της 

Καππαδοκίας, διαφορετικά θα πολιορκούσε την πόλη 

και θα σκότωνε το λαό της. Ο Μέγας Βασίλειος 

αντιστάθηκε λέγοντας ότι ο λαός της πόλης είναι 

φτωχός και δεν έχει τόσα πλούτη και χρυσαφικά να 

του δώσουν. Ο αδίστακτος άρχοντας, τότε, θύµωσε 

πολύ και είπε στον Μεγάλο Βασίλειο ότι, µόλις η 

µέρα ξηµερώσει, θα επιτεθεί στην πόλη και θα την 

πολιορκήσει. Ο Μέγας Βασίλειος κάλεσε το λαό της 

Καππαδοκίας στην Εκκλησία τη νύχτα, για να 

προσευχηθούν και να ζητήσουν τη βοήθεια του 

Θεού. Λίγο µετά τους ζήτησε να µαζέψουν σ’ ένα 

µπαούλο ό,τι χρυσαφικά είχαν, για να τα δώσουν 

στον άρχοντα. Έτσι και έγινε. 

Την άλλη µέρα, όταν ο άρχοντας πήγε να πάρει 

το θησαυρό, συνέβη το εξής παράδοξο. Ένας 

λαµπρός καβαλάρης εµφανίστηκε µε τη στρατιά του 

και αφάνισαν µε µιας το σκληρό άρχοντα και το 

στρατό του. Λένε ότι ο καβαλάρης ήταν ένας 

άγγελος, ο Άγιος Μερκούριος, που ήρθε µε το 

στρατό του, για να βοηθήσει το λαό της 

Καππαδοκίας. Ο λαός χάρηκε πολύ που σώθηκε και 

δοξολογούσε το Θεό για το θαύµα. 

Ο Μέγας Βασίλειος όµως βρέθηκε σε δύσκολη 

θέση, γιατί δεν ήξερε πώς να επιστρέψει στο λαό µε 

δίκαιο τρόπο τα χρυσαφικά που είχε πάρει, αφού δεν 

ήξερε ποιος είχε φέρει τι. Προσευχήθηκε λοιπόν 

βαθιά και ο Θεός τον φώτισε τι να κάνει. Ζήτησε από 

τους διακόνους της Εκκλησίας να ζηµώσουν 

ψωµάκια και µέσα στο καθένα να βάλουν λίγα 

χρυσαφικά. Στη συνέχεια τα µοίρασαν σαν ευλογία 

στο λαό της Καππαδοκίας. Στην αρχή όλοι 

παραξενεύτηκαν. Η έκπληξή τους έγινε ακόµα 

µεγαλύτερη όταν, ενώ έκοβαν το ψωµί, έβρισκαν 

µέσα τα χρυσαφικά τους. Αυτή ήταν η βασιλόπιτα, η 

πίτα του Αϊ Βασίλη. 

Από τότε φτιάχνουµε κι εµείς κάθε χρόνο τη 

βασιλόπιτα και βάζουµε µέσα το φλουρί, την πρώτη 

µέρα του χρόνου. Όποιος βρει το φλουρί είναι ο 

τυχερός της χρονιάς και λένε ότι τα όνειρά του θα 

πραγµατοποιηθούν. Γι’ αυτό και µικρά παιδιά 

τραγουδούν τα κάλαντα «Άγιος Βασίλης έρχεται από 

την Καισαρεία». 

Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης 
  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΓΕΣ 
ΙΣΛΙ 

Υλικά 
για τη ζύµη 

6 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1/2 κουταλάκι αλάτι 

4 κουταλιές ζάχαρη 
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1 κούπα νερό 

1 κούπα µαγειρικό λίπος 

1 κούπα εκλεκτό ελαιόλαδο ή σπορέλαιο 

 

για τη γέµιση 
2 κούπες καρύδια χοντροαλεσµένα 

2 κουταλιές κανέλα 

1 κουταλιά γαρύφαλο 

2 κουταλιές ζάχαρη 

 

 

για το σιρόπι 
2 κούπες ζάχαρη 

2 1/2 κούπες νερό 

1 κουταλιά χυµό λεµονιού  

 
Ατοµα: 32 κοµµάτια 
Χρόνος προετοιµασίας: 2 ώρες 

Χρόνος ψησίµατος: 45' 
 
Εκτέλεση  
Σε µια λεκάνη ζυµώµατος, κοσκινίστε το αλεύρι 

µε το αλάτι κι ανοίξτε ένα λάκκο στη µέση. Ρίξτε τα 

υπόλοιπα υλικά και παίρνοντας το αλεύρι λίγο-λίγο 

από τριγύρω, ζυµώστε ελαφρά, να γίνει µια ζύµη 

µαλακιά που να µην κολλάει στα δάκτυλα. Μην την 

παραζυµώσετε, γιατί τα ισλί θα γίνουν σφικτά. 

Χωρίστε τη ζύµη σε τέσσερα ίσα µέρη κι ύστερα 

χωρίστε το καθ' ένα σε 8 µπαλάκια. Σ' ένα µπολ, 

ανακατέψτε όλα µαζί τα υλικά της γέµισης. Ανοίξτε 

κάθε µπαλάκι µέσα στην παλάµη σας σε φυλλαράκι, 

βάλτε ένα κουταλάκι από τη γέµιση και διπλώστε τη 

ζύµη από τρεις µεριές επάνω από τα καρύδια να 

σχηµατισθεί τρίγωνο. Βάλτε τα σε αβουτύρωτο ταψί 

µε την ένωση προς τα κάτω και κεντήστε την 

επιφάνεια µε το ειδικό τσιµπιδάκι ή µε τις µύτες δύο 

πηρουνιών. ΄Οταν ετοιµασθούν όλα, ψήστε τα στους 

175 βαθµούς Κελσίου για 45' περίπου, ώσπου να 

ροδίσουν ελαφρά. Αφήστε τα να κρυώσουν και 

τρυπήστε τα 3-4 φορές σε διάφορα σηµεία µε µια 

χοντρή βελόνα, φθάνοντας ως το κέντρο που είναι η 

γέµιση. Βάλτε τα υλικά για το σιρόπι σε µικρή 

κατσαρόλα και βράστε τα 8'. ∆ιατηρώντας το σιρόπι 

ζεστό επάνω σε χαµηλή φωτιά, ρίξτε 4-5 ισλί κάθε 

φορά κι αφήστε τα να σταθούν 3', περιχύνοντάς τα µε 

σιρόπι. Βγάλτε τα µε τρυπητή κουτάλα σε πιατέλα, 

το ένα πλάι στο άλλο και ρίξτε από ένα κουταλάκι 

σιρόπι στο καθ' ένα. ∆έστε το υπόλοιπο σιρόπι καλά 

και ρίξτε πάλι από λίγο στην επιφάνεια των ισλί, για 

να γυαλίσουν. Αφήστε τα να κρυώσουν και φυλάξτε 

τα σκεπασµένα µε πλαστική µεµβράνη, για να µη 

στεγνώσουν. Τα ισλί δεν πρέπει να είναι πολύ 

βρεγµένα µε σιρόπι, όπως τα µελοµακάρονα. Πρέπει 

να είναι λίγο νωπά και τριφτά. ∆ιατηρούνται εκτός 

ψυγείου 2-3 εβδοµάδες και στην κατάψυξη, αρκετούς 

µήνες. 

*       *       * 
ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ∆ΕΣ ΜΕ 

ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ 
ΥΛΙΚΑ: 

2 φλ. αλεύρι, 

1 φλ. καβουρδισµένα 

αµύγδαλα, 

1 φλ. ζάχαρη, 

2 κρόκοι αυγού, 

1 κουτ. γλ. µπέικιν πάουντερ,  

άχνη ζάχαρη, 

1 φλ. βούτυρο γάλακτος,  

ροδόνερο. 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ: 

Βάζετε το βούτυρο σε λεκάνη και το χτυπάτε 

καλά να ασπρίσει. Προσθέτετε τη ζάχαρη, τα 

αµύγδαλα, τους κρόκους και το µπέικιν, 

ανακατεύοντας συνέχεια. Ρίχνετε σιγά – σιγά το 

αλεύρι και ζυµώνετε καλά να γίνει αφράτη ζύµη. 

Πλάθετε σε διάφορα σχήµατα τους κουραµπιέδες 

(στρόγγυλους, µισοφέγγαρα, αστέρια)και τους 

βάζετε σε βουτυρωµένη λαµαρίνα ή µεγάλο ταψί. 

Ψήνετε στους 200 βαθµούς για 15 λεπτά. Βάζετε σε 

πιατέλα, ραντίζετε µε ροδόνερο και πασπαλίζετε µε 

άφθονη ζάχαρη. 

*       *       * 
ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ∆ΕΝΤΡΑΚΙ 

Συστατικά 
1 καβάκι µαγιά βιωτής νωπή 

1/3 κούπας γάλα  

2 αβγά  

1/4 κούπας βούτυρο λιωµένο ζεστό  

1/3 κούπας ζάχαρη  

1/2 κουταλάκι αλάτι  

Μαχλέπι, κακουλέ  

κουβερτούρα σε σταγόνες  

όσο αλεύρι σηκώσει  

 

1. ∆ιαλύουµε τη µαγιά στο χλιαρό γάλα κι 

αφήνουµε να φουσκώσει  

2. Κατόπιν ρίχνουµε τα υπόλοιπα υλικά και το 

αλεύρι λίγο λίγο  

3. Ζυµώνουµε και αφήνουµε να φουσκώσει  

4. Ανοίγουµε ένα µακρόστενο φύλλο, βάζουµε 

µέσα τη σοκολάτα διάσπαρτα και τυλίγουµε 

σε ρολό  

5. Κόβουµε 11 ίσα κοµµάτια και σχηµατίζουµε 

στο ταψί ένα δεντράκι, 1 κοµµάτι για 

κορυφή, 2 από κάτω, 3 µετά και 4 κοµµάτια. 

Το τελευταίο το βάζουµε από κάτω για βάση  

6. Αφήνουµε να φουσκώσει και ψήνουµε στις 

αντιστάσεις περίπου 20 λεπτά στους 175 

βαθµούς, ανάλογα το φούρνο  

7. Μεγάλο ρολό στα τσουρέκια παίζει το να 

έχουµε όλα τα υλικά ζεστά 

  
Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΓΕΜΑΤΑ ΕΥΧΕΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Καλά 

Χριστού-

γεννα 

 

Μαρία  

Καλή 

Χρονιά 

 
Στέλα   

Ευτυ- 

χισµένο 

το 2010 

 
Ηλίας 

Καλές 

Γιορτές  

Χρόνια 

Πολλά 

Ιωάννα 

Υγεία και 

αγάπη για 

όλους 
 

Παπουτσής  
Γιώργος  

Καλές 

γιορτές µε 

αγάπη και 

υγεία 
 

Έφη   

Με του Χριστού τη 

γέννηση και την αρχή 

του χρόνου εύχοµαι 

υγεία και χαρά και 

τέλος κάθε πόνου!!  
 

Άκης 
Ανδρεάδης 

Καλά 

Χριστού- 

γεννα σε 

όλους 

Χρήστος  
Εύχοµαι υγεία και 

αγάπη σε όλους. 

Καλά 

Χριστούγεννα! 

Αντώνης 
Φαντίδης 

 

Καλές 

γιορτές 

 
Αλεξάνδρα  
Ταφάνι  
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Β΄ ΤΑΞΗ 
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗ 

Αγαπητέ Αϊ Βασίλη, 

 

Είµαστε η Β΄ τάξη ∆ηµοτικού από ένα µικρό 

χωριό που λέγεται Ριζό. 

Φέτος γράφοντας γράµµα σε σένα θα θέλαµε 

να ζητήσουµε κάτι διαφορετικό και όχι ένα δώρο 

για τον καθένα από µας. Έτσι νοµίζουµε πως 

είναι πιο σηµαντικό να ζητήσουµε ειρήνη για 

όλο τον κόσµο. Επίσης θα θέλαµε να υπάρχει 

υγεία και πάνω απ’ όλα παιδάκια ευτυχισµένα 

που έχουν την οικογένειά τους και όλα όσα 

χρειάζονται, για να ζουν όµορφα. 

Αϊ Βασίλη, µακάρι να µπορέσεις να 

πραγµατοποιήσεις τις επιθυµίες µας και αυτό θα 

είναι το καλύτερο δώρο που θα µπορούσαµε να 

πάρουµε τα φετινά Χριστούγεννα. 

 

  Σ’ ευχαριστούµε Αϊ Βασίλη 

 Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β΄ τάξης   

 
ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Ο ∆ΡΟΜΟΣ ΕΙΧΕ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ 
Από παραδροµή δε δηµοσιεύτηκαν στο 

προηγούµενο φύλλο οι πληροφορίες για την οδό 

Εθνικής Αντίστασης – Ευστάθιου Χαραλαµπίδη. 

  

Ο∆ΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ – 
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙ∆Η 

Μετά την κατάκτηση της Ελλάδας από τους 

Γερµανούς, άρχισε ο ανταρτοπόλεµος εναντίον 

των κατακτητών στα ελληνικά βουνά. Περιοχές 

ολόκληρες απελευθερώθηκαν και στην 

«ελεύθερη Ελλάδα» που δηµιουργήθηκε µε τον 

τρόπο αυτό λειτουργούσαν νέοι θεσµοί. 

Η εθνική αντίσταση θέριευε και προκαλούσε 

στον κατακτητή σοβαρές απώλειες. Κορυφαίο 

κατόρθωµα, κατά την πρώτη φάση ανάπτυξης 

της αντίστασης, ήταν η ανατίναξη της γέφυρας 

του Γοργοποτάµου (25 Νοεµβρίου 1942). Με 

την καταστροφή της καθυστέρησε ο 

ανεφοδιασµός των στρατευµάτων του Άξονα, 

που πολεµούσαν στην Αφρική. Από την άλλη  

µεριά η αντίσταση ανάγκασε τους κατακτητές να 

διατηρήσουν πολύ στρατό στην Ελλάδα, ενώ 

τους ήταν απαραίτητος σε άλλα µέτωπα. Ήταν 

µια  ακόµη προσφορά των Ελλήνων στη 

συµµαχική νίκη  εναντίον των  δυνάµεων του 

Άξονα. Αυτή η νίκη οδήγησε και στην 

απελευθέρωση της Ελλάδας στις 12 Οκτωβρίου 

1944. 

Ο Ευστάθιος Χαραλαµπίδης γεννήθηκε στο 

Ριζό το 1920, έλαβε µέρος στην Εθνική 

Αντίσταση και πέθανε το 1944.  

Σεµερτσίδης  Γεώργιος, Σισούρκα  Ραφαέλα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ 
Στα πλαίσια της ενότητας «∆ιατροφή» του 

µαθήµατος της Γλώσσας συγκεντρώσαµε 

πληροφορίες για τη διατροφή των Αρχαίων και 

των Βυζαντινών.  

Η ΚΟΥΖΙΝΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ 
Πολλά από τα σηµερινά φαγητά και 

εδέσµατα έλκουν την καταγωγή τους από την 

αρχαιότητα. 

Για παράδειγµα: Ο «τυρονωτός πλακούς» ή 
«τυρών άρτος» ήταν το πρόχειρο και 

συνηθισµένο «κολατσό» των Αθηναίων της 

εποχής εκείνης. Και δεν έχει αλλάξει η συνήθεια 

µέχρι σήµερα. Μόνο που τώρα ακούει στο 

όνοµα «τυρόπιτα». Μάλιστα. Η ταπεινή 

τυρόπιτα, που τόσο πολύ αρέσει στους 

νεοέλληνες, είναι από τα 

πιο αρχαία εδέσµατα. 

Το ίδιο και ο 

«κολύρας» δηλαδή το 

σηµερινό κουλούρι. Και 

τότε παρασκευαζόταν 

όπως σήµερα µετά 

«σισαµίδων», δηλαδή 

µε σουσάµι. 
Στην κουζίνα των 

προγόνων µας 

ξεχωριστή θέση είχαν τα 

θαλασσινά τα ψάρια. 
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Σαν ναυτικός λαός που είµαστε, ήταν επόµενο. 

Ο «λαύρας» λοιπόν ο «κωβιός


