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Οι µαθητές  

της Ε΄ τάξης 

σας δίνουν  

τις ευχές τους… 

 

 
 

…τραγουδώντας 

τις µαντινάδες  

που οι ίδιοι 

έφτιαξαν! 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

«ΝΤΑΝΤΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ» 

Τη ∆ευτέρα 9 ∆εκεµβρίου το Σχολείο µας 
πραγµατοποίησε επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη 
προκειµένου να παρακολουθήσει στο θέατρο 

«ΚΟΛΟΣΣΑΙΟΝ» την εκπληκτική θεατρική, 
µουσική παράσταση «Νταντά εξ ουρανού» σε 
σκηνοθεσία της Ταµίλα Κουλίεβα. Στην 

παράσταση πρωταγωνιστούσε ο αγαπηµένος 
ηθοποιός Φώτης Σπύρος. 
Λίγα λόγια για το έργο 

Μια µαγική νταντά κατεβαίνει από τον 
ουρανό και έργο της είναι να προσέχει τα παιδιά 
µιας οικογένειας µ’ έναν πολύ αυστηρό πατέρα. 
Η ζωή των παιδιών µεταµορφώνεται. Κάθε τι 
που τους κάνει τη ζωή δύσκολη γίνεται παιχνίδι. 
Ζουν την κάθε τους στιγµή µαγικά. 

Το έργο µας ταξίδεψε σε χώρες µακρινές, 
όπου γνωρίσαµε δράκους, εσκιµώους, την 
αγελάδα που χόρευε, αφρικανικές φυλές, τον 
αυτοκράτορα της Κίνας κ.ά.  

Οι ηθοποιοί άλλαζαν συνεχώς χαρακτήρες 
και κοστούµια.  

Μουσική, χορός, τραγούδια και γέλιο σε µια 
θεατρική παράσταση που µας ενθουσίασε και θα 
µας µείνει αξέχαστη, γιατί ήταν πραγµατικά 
υπέροχη αλλά και γιατί στο τέλος βρεθήκαµε 
πάνω στη σκηνή, για να συνοµιλήσουµε µε τους 
πρωταγωνιστές και να πάρουµε αυτόγραφα. 

    
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ 

Αφού παρακολουθήσαµε την παράσταση 
πήραµε συνέντευξη από δύο από τους 
πρωταγωνιστές της παράστασης. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Εγώ είµαι η Φανή 

Παναγιωτίδου… 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: … και εγώ ο Φώτης Σπύρος.  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσων χρονών είστε; 
Φ.Π.: Είµαι 40 χρονών. 
Φ.Σ.: Είµε 38 χρονών. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού είστε; 
Φ.Π.: Εγώ είµαι από τη Θεσσαλονίκη. 
Φ.Σ.: Εγώ είµαι από την Άρτα. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε ποια ηλικία αποφασίσατε ότι 

θέλετε να ασχοληθείτε µε το θέατρο; 
Φ.Π.: Αποφάσισα γύρω στα 22 µου ότι θέλω 

να ασχοληθώ επαγγελµατικά µε το θέατρο. 
Φ.Σ.: Στα 11 µου χρόνια έπαιξα για πρώτη 

φορά στο θέατρο και αποφάσισα να 
ακολουθήσω το όνειρό µου. Σηµασία έχει να 
ακολουθείτε το όνειρό σας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είστε απόφοιτος κάποιας 
Σχολής Υποκριτικής; 

Φ.Σ.: Σπούδασα στη Σχολή του Θεάτρου 
Τέχνης του Κάρολου Κουν στην Αθήνα. 

Φ.Π.: Εγώ του Θεάτρου «Εµπρός». 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η αντίδραση των 
γονιών σας, όταν τους ανακοινώσατε ότι θέλετε 
να γίνετε ηθοποιός; 

Φ.Σ.: Εµένα µε διώξανε από το σπίτι! 
Αλήθεια! Το εννοώ! ∆εν τους κατηγόρησα ποτέ. 
Κάναµε 4 χρόνια να µιλήσουµε. Εγώ δεν είχα 
τίποτα µαζί τους. Έτσι έµαθα να κολυµπάω 
µόνος µου και να στέκοµαι στα πόδια µου. Όταν 

είδαν ότι αυτό που κάνω το κάνω σοβαρά, 
ξαναήρθαν οι σχέσεις µας εκεί που είχαν 
σταµατήσει. Πρέπει τους γονείς µας να τους 
δίνουµε χρόνο και να µην ξεχνάµε ότι είµαστε 
άλλες γενιές. 
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Φ.Π.: Εµένα δε µε διώξανε, όµως δε 

συµφωνούσαν, ειδικά για το επαγγελµατικό 
κοµµάτι. Το ερασιτεχνικό τους άρεσε. Στην αρχή 
ήταν αποτρεπτικοί και οι δύο. Αργότερα όµως 
µε βοήθησαν και συνεχίζουν να µε βοηθούν 
ακόµη και σήµερα και να µε στηρίζουν σε κάθε 
στιγµή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι δύσκολη η δουλειά του 
ηθοποιού; 

Φ.Σ.: Πάρα πολύ δύσκολη. 
Φ.Π.: Εγώ δε θα έλεγα ότι είναι δύσκολη. 

Με ποια έννοια. Έχει τις δυσκολίες της, όµως, 
φαντάζοµαι, ότι δουλειές οι οποίες έχουν 
δυσκολίες και δεν ανταποδίδουνε 
συναισθηµατικά, ψυχικά και πνευµατικά όπως 
το θέατρο, είναι πολύ πιο δύσκολο να τις κάνεις 
για µεγάλο διάστηµα.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια ήταν η πρώτη θεατρική 
παράσταση που πήρατε µέρος; 

Φ.Π.: Η πρώτη µου παράσταση σαν 
ερασιτέχνης ήταν µία παράσταση στα Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλονίκης που σπούδαζα, «Η δολοφονία του 
Μαρά» µε τη θεατρική οµάδα των Τ.Ε.Ι. 

Φ.Σ.: Εµένα στην Επίδαυρο το 1994 µε το 
Θέατρο Τέχνης στον «Πλούτο» του 
Αριστοφάνη.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε τι έργα σας αρέσει να 
παίζετε; Κωµωδία, δράµα, για παιδιά ή για 
µεγάλους;  

Φ.Π.: Όλα. Πώς να διαλέξεις; Στη δουλειά 
µας είναι ένα σύνολο πραγµάτων, τα οποία όταν 
λειτουργούν καλά, αισθάνεσαι υπέροχα.  

Φ.Σ.: Σηµασία έχει η ποιότητα της 
παράστασης και όχι σε ποιους απευθύνεται. 
Σκοπός είναι η ποιότητα της δουλειάς και αυτό 
ξεκινάει µε τις συνεργασίες.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς νιώθετε, όταν ανεβαίνετε 
στη σκηνή; 

Φ.Σ.: Εγώ το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ. 
Είναι µια µορφή λύτρωσης. Είναι πάρα πολύ 
ωραίο πράγµα. Κι αν το έχεις κάνει µερικές 
φορές, δεν µπορείς να µην το ξανακάνεις. Είναι 

πολύ µεγάλη χαρά. Αλλά ουσιαστικά οι στιγµές 
χαράς εµάς των ηθοποιών είναι πολύ λιγότερες 
από τις στιγµές της αγωνίας µας. Περνάµε πάρα 
πολύ αγωνία και πάρα πολλά άγχη, για να 
έχουµε λίγες ευχάριστες στιγµές. Τις έχουµε 
όµως και όταν τις έχουµε, καλύπτουν το κενό.  

Φ.Π.: Εγώ αισθάνοµαι µια µεγάλη χαρά. Τα 
τελευταία χρόνια που έµαθα µ’ ένα τρόπο να 
κρατάω το τρακ εκτός σκηνής, αυτό που 
υπερισχύει είναι µια µεγάλη χαρά.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Η οικονοµική κρίση σας έχει 
επηρεάσει εσάς τους ηθοποιούς; 

Φ.Σ.: Πάρα πολύ, γιατί τώρα δεν κάνουµε 
τηλεόραση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιον ηθοποιό έχετε για 
πρότυπο;  

Φ.Σ.: Το Βασίλη Λογοθετίδη, το Σωτήρη 
Μουστάκα και τη Ρένα Παγκράτη. Έχω την τύχη 
να έχω γνωρίσει από τη Μελίνα Μερκούρη, τη 
Βουγιουκλάκη και τη Ρένα Βλαχοπούλου µέχρι 
το Ρίζο, το Χατζηχρήστο. Έπαιζα µε το Βέγγο, 
µε τον Κώστα Βουτσά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
είναι πολύ σηµαντικοί. Έχουµε και πολύ καλούς 
νέους ηθοποιούς. 

Φ.Π.: Εγώ, µιας και το ανέφερε ο Φώτης, 
τους παλιούς ηθοποιούς τους θαυµάζω πάρα 
πολύ για ένα πράγµα. Το πηγαίο και αστείρευτο 
που βλέπω πολύ σπάνια. Ωστόσο γενικά 
θαυµάζω τους ηθοποιούς που έτυχε να 
δουλέψουµε µαζί και τους βλέπω πολύ 
αφοσιωµένους, ασχέτως του αποτελέσµατος που 
επιτυγχάνουν.      

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι νέοι ηθοποιοί σας 
αρέσουν; 

Φ.Π. και Φ.Σ.: Να µην πούµε ονόµατα, γιατί 
πραγµατικά θα αδικήσουµε πολλούς. Αυτή τη 
στιγµή µπορούµε να σας πούµε 50 ονόµατα. 
Έχουµε εξαιρετικά καλούς νέους ηθοποιούς και 
αυτό είναι σηµαντικό πράγµα για την Ελλάδα. 
Το καλό µε τη νέα γενιά ηθοποιών είναι ότι το 
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ψάχνει αρκετά. Πηγαίνει στο εξωτερικό, 
γυρνάνε και κάθε τόσο βγαίνουνε έξω, για να 
κάνουνε κάποια σεµινάρια. Το επίπεδο είναι 
πάρα πολύ ψηλό.      

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα λέγατε σε ένα παιδί, αν 
σας έλεγε ότι θέλει να γίνει ηθοποιός;  

Φ.Π.: Πολύ ωραία απόφαση! 
Φ.Σ.: Πολύ ωραία ερώτηση! Εγώ θα τον 

ρωτούσα κοιτώντας τον στα µάτια: «Μπορείς να 
µην το κάνεις;». Αν µου έλεγε «όχι», θα του 
έλεγα «γίνε». Αν µου έλεγε «ναι, ίσως», θα του 
έλεγα «αν µπορείς, κάνε κάτι άλλο». Αν δεν 
µπορείς να κάνεις κάτι άλλο αλλά µόνο αυτό, 
τότε ίσως γίνεις ηθοποιός. ∆εν είµαι 
αποτρεπτικός, αλλά ούτε το προτείνω σε 
κανέναν. Είναι πάρα πολύ µεγάλη «πετριά». 
Είναι πάρα πολύ δύσκολο.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε κάνει κάποια δουλειά 
στην τηλεόραση; 

Φ.Σ.: Πολλές. Μπείτε στο youtube και δείτε 

τες. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Φέτος λόγω της οικονοµικής 

κρίσης στην τηλεόραση υπάρχουν λίγα σήριαλ. 
Έχετε ξεχωρίσει κανένα απ’ αυτά; 

Φ.Σ.: Εγώ δε βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν 
έχω χρόνο. 

Φ.Π.: Κι εγώ δε βλέπω τηλεόραση, όµως 
έτυχε και είδα λίγες σκηνές από το σήριαλ που 
παίζει η Λαµπρόγιαννη (το «Μην αρχίζεις τη 
µουρµούρα») και στάθηκα και αν δεν είχα κάτι 
άλλο να κάνω, θα καθόµουν να το δω. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια µηνύµατα θέλει να µας 
περάσει το έργο; 

Φ.Σ.: Όντως υπάρχουν µηνύµατα στο έργο, 
αλλά εξαρτάται τι θέλει να πάρει ο καθένας. 
Εµείς δε θέλουµε να σας περάσουµε τίποτα. 
Σκοπός είναι να σας ευαισθητοποιήσουµε, για να 
µπορέσετε να γίνετε δέκτες.  

Φ.Π.: Νοµίζω ότι αυτή είναι και η πολιτική 
και της Μαίρης Πόππινς. Γιατί όταν στο τέλος 
λέει ότι «δε δίνω ποτέ εξηγήσεις», εννοεί 
ακριβώς αυτό. Ότι οι άνθρωποι καλό είναι να 
ζούνε µε ελευθερία. Από κει και πέρα το τι 
καταλαβαίνει ο καθένας και τι παίρνει ο 
καθένας, νοµίζω ότι είναι εντελώς προσωπικό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο δύσκολο είναι να παίζετε 
πολλούς ρόλους ταυτόχρονα πάνω στη σκηνή; 

Φ.Σ.: Αρκετά δύσκολο, αλλά υπάρχουν και 
δυσκολότερα πράγµατα που κάνουν άλλοι στη 
ζωή. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σας έχει πιάσει ποτέ νευρικό 

γέλιο πάνω στη σκηνή; 
Φ.Σ.: Σήµερα, ναι. ∆εν το προσέξατε; 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Έχετε ξεχάσει ποτέ τα λόγια 

σας; 
Φ.Σ.: Συχνά και τότε αυτοσχεδιάζουµε.  
Φ.Π.: Πολλές φορές µας βοηθάει κάποιος 

συνάδελφος. Καµιά φορά το «σεντόνι» (το 
µπλοκάρισµα) είναι τόσο βαρύ που πρέπει 
κάποιος να σε βγάλει από κει, αρκεί κι εµείς να 
µη χάσουµε την ψυχραιµία µας.  

Φ.Σ.: Σκοπός είναι, ό,τι και να γίνει, να 
συνεχιστεί η παράσταση. Πολλές φορές και ο 
θεατής το καταλαβαίνει και γελάµε όλοι µαζί. 
Αυτό, βέβαια, ανάλογα και µε το είδος της 
παράστασης.   

Φ.Π.: Σήµερα συγκεκριµένα στο χορευτικό 
έχασα τα βήµατά µου και αυτοσχεδίασα. 

Φ.Σ.: Ευτυχώς που δεν το είδα, γιατί θα 
γέλαγα ακόµη. 

Φ.Π. και Φ.Σ.: Ευχαριστούµε πολύ και µην 
ξεχάσετε να µας στείλετε αντίτυπα της 
εφηµερίδας σας. Θα χαρούµε πολύ. 

ΜΑΘΗΤΕΣ: Κι εµείς σας ευχαριστούµε 
πολύ για όλα. 

Οι µαθητές της ∆΄ και ΣΤ΄ τάξης 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Αποχαιρετήσαµε το φθινόπωρο «Αντίο φθινόπωρο!» Γιορτάσαµε την Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Κάναµε χριστουγεννιάτικα αστέρια 

 

 

 

         Στολίσαµε το δέντρο µας 

 

    Κάναµε πάρτι γενεθλίων για τη ∆ήµητρα…              … και την Τατιάνα 
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Α΄ ΤΑΞΗ 

Οι µαθητές και οι 
µαθήτριες της Α΄ τάξης 
αποφάσισαν να πουν τις ευχές 
τους για τις Άγιες Μέρες των 
Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς µε έναν 
πρωτότυπο τρόπο. απολαύστε 
τις … µαντινάδες τους!!! 

 
Τούτα τα Χριστούγεννα 
να’ ναι η καλύτερά σου! 

Ευχές και δώρα να σε βρουν 
και αγάπη στην καρδία σου! 

  
Όσα κλαδιά στο δέντρο σου 

θα έχεις στολισµένα 
τόσα να είναι τα καλά 

που θα ρθουνε σε σένα. 
 

Καινούργιος χρόνος έφτασε 
χαρές να σε γεµίσει 

Και να σου τρέξουν τα καλά 
σαν το νερό στη βρύση. 

 
Ελπίδα, γέλιο και χαρά, 

αγάπη κι ευτυχία 
να φέρει η Γέννα του Χριστού, 

µα προπαντός υγεία. 
 

Μέρες που λέγονται ευχές 
πάρε και µια από µένα 

Μέρες γλυκές, καλές, ζεστές 
και χρόνια ευτυχισµένα. 

 
Στους φίλους τους αγαπητούς 

Πού χουν µεγάλη αξία 
Εύχοµαι «Χρόνια πολλά!» 
Μα πάνω απ΄όλα υγεία! 

 
Με του Χριστού τη γέννηση 
Και την αρχή του Χρόνου 
Εύχοµαι υγεία και χαρά 
Και τέλος κάθε πόνου! 

 
Από τη φάτνη του Χριστού 

έφυγε ένα αστέρι, 
για να σου πει χρόνια πολλά 

κι αγάπη να σου φέρει. 
 

Μπορεί να λιγοστέψανε 
εφέτος τα λεφτά µας 

µα έχουµε ακόµα άθιχτα 
τα πλούτη στην καρδιά µας! 

 
Χριστουγεννιάτικες ευχές 

στέλνω από την καρδιά µου 
σ’ όλους αυτούς που αγαπώ 
και βρίσκονται µακριά µου! 

 
Όσα κεριά ανάψουνε 

τση γέννησης τη µέρα, 
τόσες χαρές να αξιωθείς 

από εδώ και πέρα! 

              
     
     

  
 
 

 
 
 
 
Και επειδή “οι καιροί είναι 

δύσκολοι” αποφάσισαν να µη 
ζητήσουν δώρα για το 2014 από τον 
Αϊ – Βασίλη, αλλά να µοιράσει τις 
ευχές τους σ’ όλα τα παιδάκια του 
κόσµου! 

 
Οι µαθητές και οι µαθήτριες 

της Α΄ τάξης 
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Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Β΄ τάξης 
στα πλαίσια της ενότητας «Ποπό! Κόσµος που 
περνά!» του µαθήµατος της Γλώσσας έγραψαν 
χριστουγεννιάτικες ιστορίες και σας τις 
παρουσιάζουνε! 

*       *       * 

Ο Αϊ – Βασίλης µε τα δώρα 

Μια Πρωτοχρονιά ο Αϊ – Βασίλης 
προχωρούσε µε το έλκηθρό του σε ένα 
φωτισµένο δρόµο. Μετά µπήκε σε ένα φούρνο 
και αγόρασε µία φραντζόλα, για να ταΐσει τα 
πεινασµένα σπουργίτια. Μετά συνέχισε να 
µοιράζει τα δώρα που ήταν τυλιγµένα µε χρυσή 
κορδέλα. 

Ανθόπουλος Γιώργος 

*       *       * 

Ο άγριος καλικάντζαρος  

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας 
καλικάντζαρος στην κορφή ενός δέντρου. Μέσα 
στον κορµό του δέντρου ζούσε και ένας 
σπουργίτης. Μια βροχερή µέρα έτυχε να 
περνάνε τρία παιδάκια από το δρόµο του 
καλικάντζαρου µε το έλκηθρό τους και να 
τραγουδάνε «Αρχιµηνιά και Αρχιχρονιά». Ο 
καλικάντζαρος εκείνη την ώρα στόλιζε το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο µε χρυσαφένιες 
κορδέλες και έτυχε να ακούσει τα παιδιά. 
Ταυτόχρονα έψηνε στο φούρνο του βασιλόπιτα 
και τα παιδιά την µυρίστηκαν. Τα παιδιά 
ζήτησαν από τον καλικάντζαρο να τους δώσει 
από ένα κοµµάτι, για να φάνε, αλλά ο 
καλικάντζαρος θύµωσε τόσο πολύ και τους 
κυνήγησε.  

Κελεσίδης Ανέστης 

*       *       * 

Τα Χριστούγεννα ενός φτωχού κοριτσιού 

Κάποια Χριστούγεννα ένα φτωχό κοριτσάκι 
γυρνούσε µέσα στη βροχή πεινασµένο, 
κοιτάζοντας τους φούρνους µε τις ζεστές 
φραντζόλες. Στάθηκε σ’ ένα κορµό δέντρου, 
δίπλα σε ένα σπουργίτη και έβλεπε τα 
στολισµένα δέντρα µε τις κορδέλες, τις 
γιρλάντες και τα χρυσά αστέρια. Τότε 
σταµάτησε ένα έλκηθρο δίπλα της και µέσα 

όρθιος ο Αϊ – Βασίλης της έδωσε ένα µεγάλο 
δώρο. Χαρούµενο το κορίτσι έτρεξε στο σπίτι 
του. 

Παπαδοπούλου Πετρούλα 

*       *       * 

Ο σπουργίτης 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν αρχιµηνιά. Ο 
καιρός ήταν άγριος. Ο σπουργίτης πήγε στο 
φούρνο για να αγοράσει καµιά φραντζόλα. Στο 
δρόµο συνάντησε τον Αϊ – Βασίλη µε το χρυσό 
του έλκηθρο γεµάτο δώρα. Ήταν τόση η χαρά 
του που ξέχασε για ποιο λόγο πήγε στο φούρνο. 

Πλακίδας Μάριος  

*       *       * 

Η περιπέτεια του σπουργίτη 

Μια φορά κι έναν καιρό, ένας µικρός 

σπουργίτης ξεκίνησε για ένα ταξίδι, µε την 
ελπίδα να συναντήσει τον Αϊ Βασίλη µε το 
έλκηθρό του. Στη διαδροµή συνάντησε 
δυσκολίες, βροχή, χιόνια και πολλά άλλα. Είχε 
πάρει µαζί του σε ένα µικρό δεµατάκι λίγη 
ξεροψηµένη φραντζόλα για το δρόµο. Ο καιρός 
ήταν πολύ άγριος και έτσι πήγε να ξεκουραστεί 
σ’ έναν κορµό δέντρου. Όταν θα έβγαινε ξανά ο 
ήλιος, θα συνέχιζε το ταξίδι του. Ο µικρούλης 
είχε καταφέρει τουλάχιστο να φτάσει στον 
προορισµό του, µόνο στα όνειρά του, γιατί ήταν 
πολύ µικρός για τόσο µεγάλο ταξίδι! 

Πουτακίδης Αναστάσιος 

*       *       * 

Ήρθαν τα Χριστούγεννα 

Σήµερα ο καιρός είναι άγριος και βρέχει 
πολύ. Τα σπουργίτια κρύβονται στις 
φωλιές τους. Η µαµά κι εγώ 
στολίζουµε το δέντρο µε µπάλες, 
γιρλάντες και στην κορφή ένα χρυσό 
αστέρι. Στον κορµό του δέντρου 
βάλαµε τα δώρα που τυλίξαµε µε 
φουξ και κόκκινες κορδέλες. Την 
παραµονή η µαµά θα κάνει 
φραντζόλες, γλυκά και θα τα ψήσει 
στο φούρνο. Την αρχιµηνιά θα 
περιµένω τον Αϊ Βασίλη µε το 
έλκηθρο να φέρει δώρα. 

Τσιτλακίδου Ελένη 
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ΜΙΑ ΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

  
  
  
  
  

 
  

 

  
 
 
  

 

 

     
          
          

Εύχοµαι όλοι οι 
άνθρωποι να είναι 

αγαπηµένοι, να 
συνεργάζονται 

όλοι µαζί και να 
χαίρονται! 
Βασίλης 

Ανθόπουλος 

Καλά Χριστούγεννα 
και καλές γιορτές σε 

όλο τον κόσµο! 
Τα παιδιά να 

παίρνουνε παιχνίδια 
και πολύ αγάπη! 
Κωνσταντίνος 

Φαντίδης  
  

Εύχοµαι σε όλα τα 
παιδιά του κόσµου 
να έχουν υγεία και 
ευτυχία αυτές τις 

άγιες µέρες! 
Βασιλική 

Τριγώνη 

Εύχοµαι να είναι 
όλα τα παιδιά 
του κόσµου 

καλά! 
Γιώργος 

Αντωνιάδης 

Εύχοµαι την ηµέρα των 
Χριστουγέννων να 

έχουνε όλα τα παιδιά τη 
µητέρα τους και τον 

πατέρα τους έτσι ώστε να 
είµαστε όλα τα παιδιά 

καλά! Για να έχουν όλα 
τα παιδιά αγάπη και 

ειρήνη! 
∆έσποινα Πουτακίδου 

 

Εύχοµαι για τα 
Χριστούγεννα 
να είναι όλοι 

καλά και 
ευτυχισµένοι! 
Μάρκος 

Γκογκιτσασβίλι 

Εύχοµαι Καλά 
Χριστούγεννα σε 
όλο τον κόσµο 

και ευτυχισµένο 
το νέο έτος! 
Ανατολή 

Θεοδοσίου  

Εύχοµαι την ηµέρα 
των Χριστουγέννων 
όλος ο κόσµος να 

είναι χαρούµενος και 
να περάσει αξέχαστα 

και µε υγεία! 
Νίκος Μουχτάρης 

Η ευχή µου για τη νύχτα 
των Χριστουγέννων 
είναι να είµαστε όλοι 

καλά, µε υγεία. Να είναι 
ευτυχισµένο το 2014 
και να µην υπάρχουν 
προβλήµατα µεταξύ 

µας! 
Θεοδώρα 

Παπαδοπούλου 
 

Εύχοµαι σε όλα τα 
παιδιά να έχουν 

οικογένεια, 
φροντίδα και να 

έχουν υγεία! 
Χρήστος Φωτίου 
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ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 

Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου 
δέντρου µπορούν να αναζητηθούν στα 
ειδωλολατρικά έθιµα της λατρείας των δέντρων. 
Τότε δέντρα µεταφέρονταν µέσα στα σπίτια και 
οι άνθρωποι τα στόλιζαν, για να εξασφαλίσουν 
καλή σοδειά τον επόµενο χρόνο. 

Λέγεται ότι ο Μαρτίνος 
Λούθηρος ξεκίνησε την παράδοση 

των αναµµένων λαµπών στο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο, στη 

Γερµανία, τον 16ο αιώνα. Η 
εικόνα ενός πράσινου δέντρου 
την παραµονή των 
Χριστουγέννων, µε τα αστέρια 

να λάµπουν στον ουρανό από 
πάνω του, λέγεται ότι του 

έκανε µεγάλη εντύπωση κι έτσι τοποθέτησε ένα 
παρόµοιο δέντρο, διακοσµηµένο µε αναµµένα 
κεριά, µέσα στο σπίτι του. 

Στα µέσα του 1800, το έθιµο του 
Χριστουγεννιάτικου δένδρου είχε επεκταθεί 
ταχύτατα σε όλο τον κόσµο. Το έθιµο γινόταν 
αιτία για πολλά ατυχήµατα!. Έτσι, µέχρι να 
εφευρεθούν τα ηλεκτρικά φωτάκια, οι 
προνοητικοί είχαν και έναν κουβά νερό κάτω 
από το δέντρο, για τον κίνδυνο πυρκαγιάς…   

Το 1882, το πρώτο ηλεκτρικά φωτισµένο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο του κόσµου 
στολίσθηκε στην πόλη της Νέας Υόρκης, στην 
κατοικία του Έντουαρτ Τζόνσον, ενός 
συναδέλφου του εφευρέτη Τόµας Έντισον. 
Σήµερα, περισσότερα από 72 εκατοµµύρια 
δέντρα στολίζονται κάθε Χριστούγεννα, και από 
αυτά, 35 εκατοµµύρια είναι αληθινά δέντρα ενώ 
37 εκατοµµύρια είναι ψεύτικα. 

Φαντίδης Χρήστος 

*       *       * 

Τα κάλαντα 

Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική 
calenda, που σηµαίνει αρχή του µήνα. 
Πιστεύεται ότι η ιστορία τους προχωρεί πολύ 
βαθιά στο παρελθόν και συνδέεται µε την 
Αρχαία Ελλάδα. Βρήκαν, µάλιστα, αρχαία 
γραπτά κοµµάτια παρόµοια µε τα σηµερινά 
κάλαντα (Ειρεσιώνη στην αρχαιότητα). Τα 
παιδιά της εποχής εκείνης κρατούσαν οµοίωµα 
καραβιού που παρίστανε τον ερχοµό του θεού 
∆ιόνυσου. Άλλοτε κρατούσαν κλαδί ελιάς ή 
δάφνης στο οποίο κρεµούσαν κόκκινες και 

άσπρες κλωστές. Στις κλωστές έδεναν τις 
προσφορές των νοικοκύρηδων. 

Τα κάλαντα είναι έθιµο που διατηρείται 
ακόµα και σήµερα µε τα 
παιδιά να γυρνούν 
από σπίτι σε σπίτι 
και να τραγουδούν τα 
κάλαντα 
συνοδεύοντας το 
τραγούδι τους µε το 
τρίγωνο ή ακόµα και 
κιθάρες, ακορντεόν, λύρες ή φυσαρµόνικες. 
Κάλαντα λέγονται την παραµονή των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των 
Φώτων. 

Πλακίδα Κική 

*       *       * 

Το χριστόψωµο 
Το «ψωµί του Χριστού» το έφτιαχνε, την 

παραµονή των Χριστουγέννων, η νοικοκυρά µε 
ιδιαίτερη ευλάβεια και µε ειδική µαγιά (από ξερό 
βασιλικό κ.λπ.). 

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 

Σιδηρόπουλος Γιώργος 

*       *       * 

Το αστέρι της Βηθλεέµ 
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Κατά την παράδοση οι Μάγοι, που ήταν 
σοφοί ιερείς και αστρολόγοι, είχαν δει ένα 
αστέρι µε ασυνήθιστη λάµψη και το είχαν 
ερµηνεύσει σαν ένδειξη χαρµόσυνης είδησης της 
γέννησης κάποιου πανίσχυρου νέου ηγεµόνα. 
Τους προκάλεσε τόση εντύπωση, ώστε 
ξεκίνησαν από τα βάθη της Ανατολής για να 
προσφέρουν τα δώρα τους και να προσκυνήσουν 
το ξεχωριστό βρέφος. Το συγκεκριµένο 
φαινόµενο απασχόλησε εκτός από θεολόγους και 
αστρολόγους, αστρονόµους, ιστορικούς, 
αρχαιολόγους, από την αρχαιότητα έως και 
σήµερα. 

Ο Ωριγένης (185-254 µ.Χ.) υποστήριξε πως 
επρόκειτο για λαµπρό κοµήτη, όπως επίσης ο 
αστρονόµος Α. Στέντζελ το 1913 και άλλοι. 

Aρκετοί αστρονόµοι υποστηρίζουν ότι το 
"Άστρο της Βηθλεέµ" σχετίζεται µε διπλή ή 
τριπλή σύνοδο πλανητών. 

Ο Έλληνας αστρονόµος Στ. Πλακίδης στην 
έρευνά του για το Άστρο της Βηθλεέµ 
καταλήγει: «Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε 
ότι οποιαδήποτε φυσική ερµηνεία είναι αδύνατο 
να επαληθεύει απ’ άκρο σ’ άκρο το θαυµαστό 
ιστόρηµα του ευαγγελιστή Ματθαίου, 
οποιαδήποτε όµως ερµηνεία και αν δεχθούµε, 
βασιζοµένη στα παραπάνω αστρονοµικά 
δεδοµένα, δεν επιτρέπεται καµία αµφιβολία για 
το ότι όντως συνέβη εξαιρετικό αστρονοµικό 
φαινόµενο κατά την Γέννηση. 

Σγουρέλη Ευτυχία 

*       *       * 

Οι τρεις µάγοι 

Όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός γεννήθηκε 
στη Βηθλεέµ, Τον προσκύνησαν πρώτοι οι 
ποιµένες και οι σοφοί (οι αστρονόµοι). 

Ο ένας ονοµαζόταν Μελχιώρ. Ήταν 
γέροντας µε κατάλευκα µαλλιά και γένια. Αυτός 
πρόσφερε το χρυσάφι ως δώρο στον Κύριο. Το 
χρυσάφι συµβολίζει τη βασιλική καταγωγή του 
Χρηστού.  Ο δεύτερος ονοµαζόταν Γάσπαρ· 
ήταν νέος µε ροδαλό πρόσωπο και αγένειος. 

Αυτός πρόσφερε το λιβάνι ως δώρο στον Κύριο 
Το λιβάνι συµβολίζει τη θεïκή καταγωγή του 
Χριστού.. Ο τρίτος ονοµαζόταν Βαλτάσαρ· είχε 
µελαχρινή επιδερµίδα και δασύτριχη γενειάδα. 
Αυτός πρόσφερε ως δώρο στον Κύριο το 
σµύρνο. Το σµύρνο συµβολίζει τη θνητή 
καταγωγή του Χριστού. Αυτοί ήταν οι «µάγοι µε 
τα δώρα». Μετά τον θάνατό τους τα σκηνώµατά 
τους µεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη· 
από την Κωνσταντινούπολη στο Μιλάνο και, απ’ 
το Μιλάνο στην Κολωνία. Μπορούµε να πούµε 
ότι οι τρεις αυτοί σοφοί άνδρες εκπροσωπούσαν 
τις τρεις κύριες φυλές των ανθρώπων, που 
κατάγονταν από τους τρεις γιους του Νώε: Σηµ, 
Χαµ και Ιάφεθ. Ο Πέρσης σοφός εκπροσωπούσε 
τους Ιαφεθίτες, ο Άραβας τους Σηµίτες και ο 
Αιγύπτιος τους Χαµίτες. Έτσι µπορούµε να 
πούµε ότι διά µέσου των τριών αυτών ολόκληρο 
το ανθρώπινο γένος προσκύνησε τον 
Ενανθρωπήσαντα Θεό και Κύριο! 

Σελίδου Ράνια 

*       *       * 
Οι καλικάντζαροι 

Οι καλικάντζαροι είναι  µια παλιά παράδοση 
στην πατρίδα µας. Και σε κάθε τόπο, και πιο 
πολύ στα χωριά, υπάρχουν χίλιοι θρύλοι και 
έθιµα γύρο από αυτούς. Εµφανίζονται κάθε 
Χριστούγεννα. Μερικοί λένε ότι είναι πνεύµατα, 
άλλα καλά και άλλα κακά. Άλλοι πάλι πιστεύουν 

ότι είναι παράξενα όντα, µαλλιαρά και ότι 
τρυπώνουν στα σπίτια από τις καµινάδες. Τις 
νύκτες πηγαίνουν και κλέβουν τα φαγητά που 
βρίσκουν και πιο πολύ τα σύκα, γιατί τους 
αρέσουν πολύ. Όταν τελειώσουν το φαγητό 
τους, αρχίζουν να χορεύουν. 

Όλοι οι  χωρικοί, όταν πλησιάζει βράδυ, 
φοβούνται να ξεµυτίσουν από το σπίτι τους, 
προπάντων τα µικρά παιδιά, ως ότου έρθει η 
γιορτή των Φώτων, που ρίχνουν το σταυρό και 



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013                                                                                                            ΜΑΘ.ΛΟΓ. 11   
οι καλικάντζαροι εξαφανίζονται. Τότε πάνε και 
ζούνε κάτω από τη γη. Και εµφανίζονται πάλι τα 
άλλα Χριστούγεννα. 

Σε πολλά χωριά ρίχνουνε αναµµένα 
κάρβουνα στα πηγάδια, για να µην τα 
µαγαρίσουν οι καλικάντζαροι. 

Παπαδόπουλος Μάριος 

*       *       * 

Οι κάλτσες των δώρων 

Οι Κάλτσες των δώρων ή 
χριστουγεννιάτικες κάλτσες αποτελούν ένα 
ακόµη χαρακτηριστικό έθιµο των εορτών 
των Χριστουγέννων. 

Σύµφωνα µε τη «βόρεια» χριστιανική 
παράδοση όλα άρχισαν σε ένα σπίτι ενός πατέρα 
µε τρεις κόρες που πρόσφατα είχαν χάσει τη 
µητέρα τους. Οι δουλειές του πατέρα δεν 
πήγαιναν καλά και η οικογένεια µετακόµισε σε 
ένα παλιό και µικρότερο σπίτι. Όταν όµως οι 
κόρες έφθασαν σε ηλικία 
γάµου, ο πατέρας έπεσε σε 
απόγνωση, καθώς δεν 
µπορούσε να τις προικίσει. 
Τότε πλησίαζαν και τα 
Χριστούγεννα. 

Ο Άγιος Βασίλης όµως που 
γνώριζε την κατάσταση αποφάσισε να 
βοηθήσει. Έτσι όταν η οικογένεια 
έπεσε να κοιµηθεί ερχόµενος ο Άγιος 
Βασίλης τοποθέτησε από ένα πουγκί 
µε χρυσό στις κάλτσες των κοριτσιών 
που είχαν βάλει κοντά στο τζάκι µε 
άλλα ρούχα, για να στεγνώσουν. Το 
επόµενο πρωί οι κοπέλες βρήκαν µε µεγάλη 
έκπληξη τα δώρα του Αϊ Βασίλη και η ζωή τους 
άλλαξε. 

Αυτή είναι σε γενικές γραµµές η ιστορία του 
εθίµου που τηρείται σε πολλές χώρες µε 
διάφορες παραλλαγές (όπως είσοδος του Αγίου 
από την καµινάδα ή από τον κήπο) σηµεία που, 
ανάλογα, το επόµενο πρωί βρίσκουν τα παιδιά 
τα δώρα τους . 

Καραµπουγιούκη Κωνσταντίνα 

*       *       * 

Άγιος Βασίλης 

Για τους Ορθόδοξους χριστιανούς ο Άγιος 
Βασίλης είναι ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος 
έζησε στη Καππαδοκία που αφιέρωσε σχεδόν 
όλη του τη ζωή στη βοήθεια προς τον 
συνάνθρωπο και που θεωρείται στη παγκόσµια 
ιστορία ως ο εµπνευστής αλλά και πρώτος 
δηµιουργός της οργανωµένης φιλανθρωπίας. Ο 
Αϊ – Βασίλης αποτελεί σήµερα µια διεθνή 

λαογραφική µορφή η οποία διανέµει δώρα σε 
παιδιά και ενηλίκους που υπήρξαν "καλοί" κατά 
τη διάρκεια του χρόνου. Είναι κυρίαρχο 
πρόσωπο του εορτασµού της Πρωτοχρονιάς και 
των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του µε 
κόκκινη στολή, λευκή γενειάδα,τα γυαλιά του, 
πάντα χαµογελαστός µε το σάκο µε τα δώρα, 
πάνω σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια 
ή τάρανδοι αποτελεί σήµερα σε παγκόσµια 
κλίµακα τον πλέον αγαπηµένο ήρωα των 
παιδιών τις ηµέρες αυτών των εορτών ακόµη και 
σε χώρες µη χριστιανικές. 

Ηλιάδης Ηλίας 

*       *       * 

Βασιλόπιτα 

Κατά την θρησκευτική λοιπόν παράδοση 
κάποτε στη Καισαρεία της Καππαδοκίας 
στη Μικρά Ασία που επίσκοπος ήταν ο Μέγας 
Βασίλειος ήλθε να τη καταλάβει ο Έπαρχος 
της Καππαδοκίας µε πρόθεση να τη λεηλατήσει. 
Τότε ο Μέγας Βασίλειος ζήτησε από τους 
πλούσιους της πόλης του να µαζέψουν ό,τι 
χρυσαφικά µπορούσαν προκειµένου να τα 
παραδώσει ως "λύτρα" στον επερχόµενο 
κατακτητή. Πράγµατι συγκεντρώθηκαν πολλά 
τιµαλφή. Κατά την παράδοση όµως είτε επειδή 
µετάνιωσε ο έπαρχος, είτε (κατ΄ άλλους) εκ 
θαύµατος ο Άγιος Μερκούριος µε πλήθος 
Αγγέλων αποµάκρυνε τον στρατό του, ο 
Έπαρχος απάλλαξε την πόλη από επικείµενη 
καταστροφή. 
Προκειµένου 
όµως ο Μέγας 
Βασίλειος να 
επιστρέψει τα 
τιµαλφή στους 
δικαιούχους, 
µη 
γνωρίζοντας σε 
ποιόν ανήκει 
τι, έδωσε 
εντολή να παρασκευαστούν µικροί άρτοι εντός 
των οποίων τοποθέτησε ανά ένα των 
νοµισµάτων ή τιµαλφών και τα διένειµε στους 
κατοίκους την εποµένη του εκκλησιασµού. Το 
γεγονός αυτό απέληξε σε διπλή χαρά από της 
αποφυγής της καταστροφής της πόλης και 
συνεχίσθηκε η παράδοση αυτή κατά τη µνήµη 
της ηµέρας του θανάτου του (εορτή του Αγίου 
και του Μεγάλου Βασιλείου)... 

Νικολέτα Κυµπίρη 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Στη Γερµανία ο εορτασµός των 

Χριστουγέννων αρχίζει πολύ νωρίς , όλο αυτό το 
διάστηµα ονοµάζεται Advent . Κατασκευάζουν 
ένα στεφάνι (Adventskranz) από κλαδιά ελάτου 
και τοποθετούν επάνω τέσσερα κόκκινα κεριά, 
για κάθε µία από τις τέσσερις Κυριακές πριν από 
τα Χριστούγεννα. Παλιότερα το στεφάνι αυτό 
κρεµόταν µε κόκκινες κορδέλες από τη λάµπα, 
σήµερα συνήθως είναι επιτραπέζιο. Την πρώτη 
Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα ανάβουν το 
ένα κερί, την δεύτερη Κυριακή καίνε δύο κεριά, 
την τρίτη Κυριακή τρία και την τελευταία 
Κυριακή πριν από τα Χριστούγεννα καίνε και τα 
τέσσερα κεριά πάνω στο στεφάνι. 

Για την περίοδο αυτή του Advent φτιάχνουν 
ένα ηµερολόγιο (Adventskalender), το 
ηµερολόγιο αυτό είναι συνήθως µεγάλο και 
τοθετείται στον τοίχο. ΄Εχει πορτούλες µε 
αριθµούς από το 1 έως το 24, δηλαδή από την 1η 
µέχρι την 24η ∆εκεµβρίου, την παραµονή των 
Χριστουγέννων. Κάθε µέρα τα παιδιά ανοίγουν 
µια πορτούλα και τα περιµένει µια έκπληξη, 
µπορεί να είναι σοκολατάκι , κάποια ζωγραφιά ή 
και ένα µικρό παιχνιδάκι. ΄Ολο αυτό το 
διάστηµα οι µαµάδες φτιάχνουν µε την βοήθεια 
των παιδιών του σπιτιού διάφορα κουλουράκια 
(Plätzchen) Printen, Zuckersternchen, 
Spekulatius και Stollen. 

Στη γιορτή του Αγ. Νικολάου στις 6 
∆εκεµβρίου, τα παιδιά αφήνουν τα µποτάκια 
τους έξω από την πόρτα του σπιτιού και ο 
Nikolaus φορτωµένος µε ένα µεγάλο σακί, 
έρχεται τη νύχτα και τα γεµίζει µε γλυκά, αν 
ήταν “καλά παιδιά”. 

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο 
(Weihnachtsbaum) είναι από φυσικό έλατο µε 
κανονικά κεράκια ή λαµπάκια και τα στολίδια 
του είναι µπαλίτσες, πολύχρωµες ξύλινες 
φιγούρες, αλογάκια, αγγελάκια ακόµη και 
ζαχαρωτά. Την παραµονή των Χριστουγέννων ο 
Χριστούλης (Christkind) ή ο Weihnachtsmann 
φέρνουν δώρα για όλη την οικογένεια κάτω από 
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. 

Στις πόλεις σε διάφορες πλατείες υπάρχουν 
Χριστουγεννιάτικες αγορές. Πρόκειται για 
υπαίθρια σπιτάκια ξύλινα, πολύχρωµα, 
στολισµένα γιορτινά. Εκεί βρίσκει κανείς 
Χριστουγεννιάτικα στολίδια, χειροποίητα δώρα, 
ζεστό κρασί µε µπαχαρικά (Glühwein), ζεστά 
λουκάνικα, µπύρα, καραµελωµένους ξηρούς 
καρπούς, παραδοσιακά κουλουράκια. 

Την ηµέρα των Χριστουγέννων όλη η 
οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το τραπέζι 
µε το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό. 
Συνήθως είναι ψητή χήνα µε κόκκινο λάχανο και 
πατατοκροκέτες. 

Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο εορτασµός 
για τον ερχοµό του νέου έτους (Silvester), µε 
χορούς, τραγούδια, βεγγαλικά και άφθονη 
σαµπάνια. Μετά την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου, οι Γερµανοί αλλά και χιλιάδες 
τουρίστες, συγκεντρώνονται µπροστά στην 
αψίδα της µεγάλης πύλης (Brandenburger 
Tor)και γιορτάζουν. Συµµετέχουν διάσηµα 
συγκροτήµατα και τραγουδιστές απ΄όλο τον 
κόσµο και φυσικά πολλά πυροτεχνήµατα.

blogs.sch.gr/19gymthe 

Τσαγιαννίδου Αναστασία  

 
Ε΄ ΤΑΞΗ 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Στα πλαίσια της εργασίας τους µε θέµα 
«∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ 
ΥΓΕΙΑ» οι 
µαθητές της Ε΄ 
τάξης έφτιαξαν 
κολάζ µε θέµα τη 

διατροφή, 
κατέγραψαν τις 
τροφές που 
συνηθίζουν να 
τρώνε και τους 
λόγους για τους 
οποίους τις τρώνε 

και στο µάθηµα της Φυσικής ασχολήθηκαν µε 
τις τροφές ως πηγή ενέργεια αλλά και µε τη 
λειτουργία της πέψης.  

    
 ΟΙ ΤΡΟΦΕΣ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Για όλες τις δραστηριότητές µας 

χρειαζόµαστε ενέργεια. Ακόµη και αν 
καθόµαστε όλη µέρα, χρειαζόµαστε ενέργεια. 
Την ενέργεια που χρειαζόµαστε την παίρνουµε 
από τις τροφές. ∆ιαφορετικές τροφές µας δίνουν 
διαφορετική ποσότητα ενέργειας. 
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Μπορούµε να υπολογίσουµε την ενέργεια 

που είναι αποθηκευµένη στις τροφές βλέποντας 
τη συσκευασία ή κοιτώντας το θερµιδοµετρητή. 

Μονάδα µέτρησης της ενέργειας των τροφών 
είναι η χιλιοθερµίδα (kcal) ή χρησιµοποιούµε 
και το kiloJoule (kJ). Σε πολλές συσκευασίες 
αναγράφονται και οι δύο µονάδες. Η µια 
χιλιοθερµίδα (kcal) αντιστοιχεί µε 4,2 kiloJoule 
(kJ).  

Τα αγόρια χρειάζονται περισσότερη ενέργεια 
από τα κορίτσια, γιατί έχουν περισσότερη µυική 
µάζα. Τα κορίτσια της ηλικίας µας χρειάζονται 
1.800 µέχρι 2.000 kcal, ενώ τα αγόρια 
χρειάζονται από 2.000 µέχρι 2.200 kcal. 

Η ενέργεια των τροφών απελευθερώνεται µε 
την πέψη. Στο στόµα µασάµε την τροφή µας  και 
οι σιελογόνοι αδένες εκκρίνουν το σάλιο που 

διασπά το άµυλο. Η τροφή µεταφέρεται  µέσω  
του φάρυγγα και του οισοφάγου στο στοµάχι. 
Εκεί  αναµιγνύεται µε τα στοµαχικά υγρά και 
γίνεται παχύρρευστο υγρό. Στο λεπτό έντερο, µε 
τη βοήθεια εντερικών υγρών διασπάται σε 
µικρότερες ουσίες  και στη συνέχεια οι χρήσιµες 
ουσίες απορροφώνται και περνούν στο αίµα. 
Από  το παχύ έντερο τα υπολείµµατα της τροφής 
που δεν είναι θρεπτικά αποβάλλονται. Στο 
συκώτι παράγεται η χολή που διασπά τα. Το 
πάγκρεας εκκρίνει χηµικές ουσίες που είναι 
απαραίτητες για τη διάσπαση των 
υδατανθράκων και των πρωτεϊνών. 

Όταν καταναλώνουµε µεγαλύτερη ποσότητα 
ενέργειας, αυτή η ενέργεια που δε τη 
χρησιµοποιούµε αποθηκεύεται ως λίπος στο 
σώµα µας και παχαίνουµε. 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 

*       *       * 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Με αφορµή την ενότητα «Ο φίλος µας το 
περιβάλλον» ψάξαµε στο internet µεγάλες 
περιβαλλοντικές καταστροφές που συνέβησαν 
στον πλανήτη µας και σας τις παρουσιάζουµε.  
 

Η λίµνη Αράλη 
Στις αρχές Απριλίου του 2010, ο γενικός 

γραµµατέας του ΟΗΕ Μπαν Κι – Μουν 
περιόδευε στην Κεντρική Ασία, όταν το βλέµµα 
του έπεσε στο ιδιόµορφο αυτό «νεκροταφείο 
πλοίων» - µια σειρά από σκουριασµένες 
ψαρόβαρκες, τράτες και άλλα εγκαταλειµµένα 
σκάφη κείτονταν πάνω σε µια έρηµο που 
εκτεινόταν για χιλιόµετρα προς κάθε 
κατεύθυνση. Ήταν η λίµνη Αράλη, ή 

τουλάχιστον ό,τι ήταν κάποτε η λίµνη Αράλη! 
Εγκατεστηµένη µεταξύ Ουζµπεκιστάν και 
Καζακστάν, η Αράλη ήταν άλλοτε η τέταρτη 
µεγαλύτερη λίµνη του πλανήτη (τόσο µεγάλη 
όσο η Ιρλανδία), από το ‘60 ωστόσο και λόγω 
των αρδευτικών έργων των Σοβιετικών έχει 
αποµείνει ένα κλάσµα της άλλοτε µεγαλειώδους 
λίµνης. Η Αράλη έχει πλέον συρρικνωθεί κατά 
90%, κι εκεί που ήταν κάποτε ένας 

υγροβιότοπος που έσφυζε από ζωή, σήµερα είναι 
µια τεράστια έρηµος θανάτου, που διαδραµατίζει 
αρνητικό ρόλο στους ανθρώπους και τα ζώα που 
κατοικούν σε µια ακτίνα εκατοντάδων 
χιλιοµέτρων γύρω της. Και βέβαια το τοπίο της 
απερήµωσης συµπληρώνεται ιδανικά µε τα 
αποµεινάρια των καραβιών, συνθέτοντας µια 
άκρως σουρεαλιστική σκηνή... 
 

Τσέρνοµπιλ 
Η χειρότερη έκρηξη σε πυρηνικό εργοστάσιο 

που γνώρισε ποτέ ο κόσµος συνέβη στις 26 
Απριλίου 1986, όταν ένας από τους 
αντιδραστήρες του εργοστασίου της Ουκρανίας 

εξερράγη, καταλήγοντας στην απελευθέρωση 
τεράστιων ποσοτήτων ραδιενέργειας στην 
ατµόσφαιρα (µε καταστροφικότερες συνέπειες 
από τις ατοµικές βόµβες σε Χιροσίµα και 
Ναγκασάκι µαζί). Το ραδιενεργό νέφος 
κατευθύνθηκε δυτικά, περνώντας από τις χώρες 
της τότε Σοβιετικής Ένωσης, και διαχύθηκε στην 
Ευρώπη. Από την τραγική εκείνη στιγµή, 
χιλιάδες παιδιά έµελλε να είναι τα θύµατα της 
έκλυσης ραδιενέργειας, µε τις συνέπειες να 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  14                                                                                                           ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 

φτάνουν µέχρι και στη χώρα µας. Ο διαβόητος 
αντιδραστήρας Νο 4 σφραγίστηκε µέσα σε µια 
τεράστια τσιµεντένια «σαρκοφάγο», ενώ µια 
περιοχή 20 µιλίων γύρω από το εργοστάσιο 

παραµένει ακόµα και σήµερα αποκλεισµένη. Κι 
ενώ το Τσέρνοµπιλ σταµάτησε τη λειτουργία 
του το 2000, περίπου 4.000 εργάτες παραµένουν 
σήµερα στο εργοστάσιο για διάφορα έργα... 

www.newsbeast.gr 

Ανδρεάδης Αντώνης, Καφτιράνι Ηλιάς (Ε΄ Τάξη) 

 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΦΙΛΙΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑΣ 

Στα πλαίσια της ενότητας «Οι φίλοι µας, οι 
φίλες µας» του µαθήµατος της Γλώσσας οι 
µαθητές της Ε΄ τάξης αναζήτησαν στο internet 
και βρήκαν πληροφορίες για ιστορικές φιλίες 
των οποίων το παράδειγµα αναφέρεται µέχρι 
σήµερα. 

 
∆ΑΜΩΝ ΚΑΙ ΦΙΝΤΙΑΣ 

Κάθε φορά που θέλουµε να µιλήσουµε για 
µία µεγάλη φιλία... µεταξύ δύο µεγάλων ανδρών, 
λέµε "∆άµων και Φιντίας". Η φιλία τους έµεινε 
αιώνιο παράδειγµα και µέτρο σύγκρισης της 
πραγµατικής φιλίας. 
Ποιοι όµως υπήρξαν οι ∆άµων και 

Φιντίας; 
Ο ∆άµων ήταν Πυθαγόρειος φιλόσοφος ο 

οποίος έζησε και έδρασε στις Συρακούσες της 
Σικελίας. Έζησε κατά τα µέσα του 4ου αιώνα 
π.Χ., όταν τύραννος των Συρακουσών υπήρξε ο 
∆ιονύσιος ο νεότερος. Ο τελευταίος θεώρησε 
τον Φιντία, τον καλύτερο φίλο του ∆άµωνα, 
ύποπτο συνοµωσίας εναντίον του και τον 
καταδίκασε σε θάνατον. 

Ο Φιντίας παρακάλεσε πριν την εκτέλεση 
της ποινής να επισκεφτεί την οικογένεια του για 
να διεκπεραιώσει τις οικογενειακές του 
υποχρεώσεις. Ο τύραννος ∆ιονύσιος δίσταζε να 
του επιτρέψει να φύγει, φοβούµενος ότι εκείνος 
θα αποδράσει και δεν θα γυρίσει, για να 
εκτελεστεί. Τότε επενέβη και έδωσε λύση ο 
Πυθαγόρειος φιλόσοφος ∆άµων ο οποίος ετέθει 
ως εγγυητής και προθυµοποιήθηκε να πάρει την 
θέση του φίλου του, εντός ορισµένης 
προθεσµίας έως ότου να επιστρέψει εκείνος. Η 
λύση αυτή έγινε αποδεκτή και έτσι ο Φιντίας 
έµεινε να περιµένει εκεί, µέχρι να γυρίσει ο 
∆άµων. Επειδή όµως ο Φιντίας άργησε να 
επιστρέψει, οδηγούνταν ήδη ο ∆άµων στον τόπο 
της εκτέλεσης. Και ενώ όλα ήταν έτοιµα για να 
του κόψουν το κεφάλι, έφτασε ο Φιντίας 
τρέχοντας λαχανιασµένος και µόλις που πρόλαβε 
να γλυτώσει την άδικη εκτέλεση του φίλου του. 

Το περίεργο όµως ήταν ότι ο ∆άµων δεν 
δεχόταν µε κανέναν τρόπο να απαλλαγεί, διότι 
όπως υποστήριζε, είχε παρέλθει ο καθορισµένος 
χρόνος της προθεσµίας, όπου ο ∆ιονύσιος είχε 

δώσει στον Φιντία. Έτσι έπρεπε εκείνος να 
πεθάνει. Ο Φιντίας από την άλλη, δεν µπορούσε 
να ανεχθεί να θανατωθεί για δικές του ενέργειες 
και παραλείψεις ο καλός του φίλος. Εκείνη την 
στιγµή ο 
τύραννος 
∆ιονύσιος 
συγκινήθηκε 
από την 
πραγµατική 
αγάπη και 
φιλία των 
δύο αντρών 
και 
αποφάσισε 
να χαρίσει 
την ζωή και 
στους δύο, αφού τους παρακάλεσε να τον 
κάνουν κι αυτόν φίλο τους. Έτσι σώθηκε και ο 
∆άµων και ο Φιντίας. Από τότε η φιλία τους έχει 
µείνει ένα αξεπέραστο πρότυπο αληθινών 
συναισθηµάτων. 

diolkos.blogspot.com 

Καφτιράνι Ηλίας, Παπουτσής Γιώργος, 

Φαντίδης Αντώνης  

*       *       * 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΙ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 

Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ήταν δύο καλοί 
φίλοι που έζησαν στην εποχή του Ιησού και 
αξιώθηκαν να γίνουν µαθητές του. Μάλιστα στις 
µέρες µας µαθαίνουµε γι’ αυτούς µε σκοπό να 

τους λάβουµε 
ως υπόδειγµα 

αληθινής 
φιλίας. 
Η Ιστορία 

τους: 
Μετά την 

βάπτισή Του ο 
Ιησούς, καλεί 
τους δώδεκα 
µαθητές να Τον 
ακολουθήσουν 

για να 
διαδώσουν την 

αλήθεια Του σε όλο τον κόσµο. Ανάµεσά τους 
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ήταν και οι δύο φίλοι. Ο Φίλιππος περίµενε µε 
λαχτάρα τον Μεσσία, γιατί διάβαζε τις γραφές. 
Έτσι, όταν συνάντησε τον Χριστό και Αυτός του 
είπε: «Ακολούθησέ µε», ο Φίλιππος ένιωσε 
µεγάλη χαρά, αφού κατάλαβε ότι ήταν ο 
Χριστός. ∆έχτηκε λοιπόν την πρόσκληση και 
Τον ακολούθησε. Τότε όµως σκέφτηκε τον πολύ 
καλό του φίλο Ναθαναήλ, αγωνιούσε να του 
µιλήσει για τον Χριστό. Γεµάτος χαρά του είπε: 
«Έλα, βρήκαµε το Χριστό». Ο Ναθαναήλ δεν 
πείστηκε αµέσως λόγω της καταγωγής του, µα ο 
Φίλιππος δεν φάνηκε να τα παρατά. Επίµονα του 
λέει: «Έρχου και ιδέ!», δηλαδή «Έλα και δες 
µόνος σου!». Απ’ ότι φάνηκε ο Χριστός 
προκάλεσε µια ιδιαίτερη έλξη στον Ναθαναήλ. 
Από εκείνη την ηµέρα οι δύο καρδιακοί φίλοι 
έγιναν και µαθητές του Χριστού. 

Η ιστορία αυτή των δύο φίλων µας 
προσφέρει και ένα δίδαγµα. Συγκεκριµένα, 
µαθαίνουµε πως οι φιλία δεν σηµαίνει, όπως 
πιστεύουµε, να περνάς χρόνο µε κάποιον, να 
λέµε και να κρατάµε µυστικά. Αληθινή φιλία, 
µέσα απ’ το παράδειγµά µας, είναι να 
προσπαθείς µε επιµονή, υποµονή και θέληση να 
φέρεις τον φίλο σου στο σωστό δρόµο. Να 
βαδίζουµε συνοδοιπόροι προς τον Χριστό, έτσι 
θα χτίσουµε γερά θεµέλια για µια σωστή φιλία. 

ournalofpupils.wordpress.com 

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα, 

Χοτζόλι Στέλλα 

*       *       * 

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ 

Η φιλία των δύο ανδρών έµεινε 
παροµοιώδης. Ο Πάτροκλος ήταν γιος του 
Αργοναύτη Μενοίτου (αδερφού του Πηλέα) και 
της θυγατέρας του Άκαστου, Σθενέλης ή της 
κόρης του Πηλέα Πολυµήλης (και εποµένως 
ξάδερφος του Αχιλλέα) κατά τον Ησίοδο. Αλλά 
κατά τον Όµηρο ο Πάτροκλος ήταν φίλος του 
Αχιλλέα (γνωρίστηκαν στην Αυλίδα πριν 
ξεκινήσουν για την Τροία). Σύµφωνα µε την 
πρώτη εκδοχή γεννήθηκε στην Οπούντα της 
Λοκρίδας. Σκότωσε, όµως, κατά την παιδική του 
ηλικία, πάνω στο παιχνίδι το γιο του βασιλιά 
Αµφιδάµαντα και κατέφυγε στον Πηλέα, 
βασιλιά της Φθίας.  

Μεγάλωσε σαν  αδερφός δίπλα στον Αχιλλέα 
και ήταν και αυτός µαθητής του Κένταυρου 
Χείρωνα. Ήταν ένας από τους µνηστήρες της 
ωραίας Ελένης σύµφωνα µε τον Παυσανία 
(αντίθετα ο Πλούταρχος διαφωνεί). Έτσι είχε 
ορκιστεί κι αυτός να βοηθήσει τον Μενέλαο, σε 
περίπτωση που την αρπάξουν, να την φέρει 

πίσω. Συµµετέχει στον Τρωικό Πόλεµο µε τους 
Μυρµιδόνες του Αχιλλέα.  

Ήταν γενναίος, µειλίχιος, ήρεµος και 
εξαιρετικός ιππέας. Όσο καιρό πολεµούσε ο 
Αχιλλέας στεκόταν δίπλα του πάνω στο άρµα 
και το κυβερνούσε. Συµβουλεύει τον Αχιλλέα 
και προσπαθεί να συγκρατήσει τα πάθη του 
Αχιλλέα. Προσπάθησε να πείσει τον Αχιλλέα να 
γυρίσει στον πόλεµο, όταν εκείνος αποχώρησε 
θυµωµένος µε τον Αγαµέµνονα χωρίς όµως να 
τα καταφέρει.  

Τον κατάφερε όµως  να του δώσει την 
πανοπλία και τα όπλα του, ώστε να τροµάξει 
τους Τρώες που είχαν ξεθαρρέψει από την 
απουσία του Αχιλλέα και νικούσαν του Αχαιούς. 
Ο Αχιλλέας του ζήτησε να σώσει τα ελληνικά 
πλοία από τους Τρώες που τα είχαν πλησιάσει 
και τον έβαλε να ορκιστεί ότι δε θα επιτεθεί 

εναντίον της 
Τροίας. 

Ο 
Πάτροκλος, 

κατά την 
συµπλοκή, 

σκότωσε 
πολλούς 

Τρώες που 
πίστεψαν ότι 
είναι ο 

Αχιλλέας. 
Οι νίκες του 
όµως τον 

παρέσυραν στα τείχη της Τροίας.  Εκεί ο 
Απόλλωνας τον αφόπλισε, ο Εύφορβος  τον 
τραυµάτισε και στη συνέχεια ο Έκτορας τον 
σκότωσε. Ο Αχιλλέας θρήνησε πολύ τον θάνατο 
του φίλου του και πήρε εκδίκηση σκοτώνοντας 
τον Έκτορα και πολλούς άλλους Τρώες.  

Ο θάνατος του Πάτροκλου ενέπνευσε 
πολλούς καλλιτέχνες, ήδη από την αρχαιότητα: 
Ένα αρχαίο ανάγλυφο υπάρχει σήµερα στο 
Βατικανό  και απεικονίζει τη µάχη γύρω από τη 
σορό του Πάτροκλου. Στο Λούβρο, επίσης, 
µπορεί να δει κανείς ένα ωραίο αρχαίο 
ανάγλυφο, όπου παριστάνει τον Αχιλλέα και τη 
Βρησηίδα, σε µια µεγάλη τοιχογραφία. Στην 
Κύλικα του Σωσία (5ος αιώνας π.Χ.) ο Αχιλλέας 
δένει το τραύµα του Πάτροκλου. Σε ένα 
(χαµένο) πίνακα του Σάµιου Καλλιφώντα στο 
ιερό της Εφεσίας Άρτεµης ο Πάτροκλος σπέρνει 
τον πανικό (γνωστό από αντίγραφο). 

2gym-giann.pel.sch.gr 
Ορφανίδου Άννα – Μαρία, Σιδηροπούλου 

Έφη, Τοσουνίδης Χρήστος 
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Στα πλαίσια της ενότητας «∆ιατροφή» του 
µαθήµατος της Γλώσσας µάθαµε για το πώς 
πρέπει να τρώµε σωστά και υγιεινά, για τη 
διαφήµιση και τα επαγγέλµατα που έχουν σχέση 
µε τη διατροφή, όπως ι διαιτολόγος και ο 
διατροφολόγος. 

    
Τι κάνει ο διαιτολόγος  

Ο διαιτολόγος είναι καταρτισµένος να 
σχεδιάζει εξατοµικευµένα διαιτολόγια µε 
συγκεκριµένες θερµίδες και αναλογίες 
θρεπτικών συστατικών ανάλογα µε το βάρος, το 
ύψος, το φύλο, την ηλικία και τη φυσική 
κατάσταση του καθενός. Απευθύνεται σε άτοµα 
µε παθήσεις οι οποίες επιβάλλουν συγκεκριµένη 
διατροφική αγωγή, σε άτοµα µε παχυσαρκία, 
αθλητές, ηλικιωµένους, εγκυµονούσες - 
θηλάζουσες και φυσικά σε οποιονδήποτε 
επιθυµεί να ακολουθήσει µία υγιεινή διατροφή.  

  
Τι κάνει ο διατροφολόγος 

Ο διατροφολόγος ασχολείται µε τη µελέτη 
των τροφών και την περιεκτικότητά τους σε 
θρεπτικά συστατικά (µακροθρεπτικά: πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες, λίπος, µικροθρεπτικά: βιταµίνες, 
µέταλλα, ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτικές ουσίες, 
ένζυµα κ.ά.) και µε το ρόλο που παίζουν αυτά 
στον ανθρώπινο οργανισµό, µεµονωµένα ή σε 
συνδυασµό. Ο διατροφολόγος δεν είναι 
εξειδικευµένος στο σχεδιασµό ατοµικών 
διαιτολογίων. 

www.tzeiranaki-diet.gr 

Φαντίδου Χριστίνα 

*       *       * 

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ 

∆ιαφήµιση είναι διαδικασία γνωστοποίησης 
και επηρεασµού του καταναλωτικού κοινού για 
ένα προϊόν ή µία υπηρεσία επί πληρωµή. Η 
διαφήµιση µπορεί να χρησιµοποιεί άλλοτε 
συγκινησιακά χαρακτηριστικά (επίκληση στο 
συναίσθηµα) που συνδέουν τον χρήστη µε την 
αγορά ή την χρήση του προϊόντος και άλλοτε 
λογικά χαρακτηριστικά (επίκληση στη λογική) 
όπως τεχνικά χαρακτηριστικά και 

πλεονεκτήµατα του προϊόντος σε σχέση µε τα 
ανταγωνιστικά. 

Η διαφήµιση ανήκει στο µείγµα προβολής 
και επικοινωνίας του τµήµατος Μάρκετινγκ. Τα 

τελευταία χρόνια όλο και µεγαλύτερα ποσά 
ξοδεύονται από τις εταιρίες για την 
διαφηµιστική προβολή των προϊόντων της. 
Εταιρίες κολοσσοί µπορεί να ξοδεύουν ακόµα 
και δισεκατοµµύρια δολάρια ή ευρώ ετησίως. 

Ο διαφηµιστικός τοµέας συνδέεται 
παραδοσιακά µε προϊόντα προς κατανάλωση, 
αλλά το µάρκετινγκ έχει επεκταθεί και σε 
άλλους τοµείς, όπως στην "πολιτική διαφήµιση 
(διαφηµιστικά µηνύµατα στη διάρκεια 
προεκλογικών κυρίως περιόδων) καθώς και 
βαθύτερα στην πολιτική 

ζωή (ειδικοί που επεξεργάζονται την εικόνα 
(image) ενός πολιτικού προσώπου για να το 
καταστήσουν εκλέξιµο µε τον θετικό επηρεασµό 
της κοινής γνώµης). Ο τοµέας έχει επεκταθεί 
επίσης και σε µη κερδοσκοπικούς οργανισµούς 
που πληρώνουν (συνήθως σε µειωµένη τιµή) 
διαφηµίσεις, ώστε να προβληθεί το έργο τους 
και να βρουν περισσότερη ανταπόκριση στο 
κοινό (π.χ. το υπουργείο υγείας µιας χώρας ζητεί 
από επαγγελµατίες τη δηµιουργία διαφηµίσεων 
που θα οδηγήσουν περισσότερους πολίτες στην 
απόφαση να γίνουν δωρητές οργάνων, να 
δώσουν αίµα κ.λπ.) 

el.wikipedia.org 

Τσαγιαννίδου Αναστασία  

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Στα πλαίσια της ενότητας «Οι εξελίξεις 
στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους 
(µέσα 15ου – αρχές 19ου αιώνα» του µαθήµατος 
της Ιστορίας οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
ασχολήθηκαν µε τις εξερευνήσεις. 

*       *       * 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΙΣ 

 Οι ευρωπαίοι άρχισαν, από τα τέλη του 
13ου αιώνα, να επεκτείνουν τη γνώση τους για 
τον κόσµο. Πρώτα ταξιδεύοντας προς τα 
ανατολικά:  Ο Μάρκο Πόλο έφτασε τότε µέχρι 
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την Κίνα ανοίγοντας τον δρόµο του µεταξιού, 
µαζί µε αυτόν της γνώσης. 

Περισσότερο από ενάµιση αιώνα αργότερα, 
το 1492, ο Χριστόφορος Κολόµβος, 
προσπαθώντας να βρει δρόµο προς τις Ινδίες 
πλέοντας προς τα δυτικά, ανακαλύπτει την 
Αµερική. Σχεδόν συγχρόνως ο Μπαρτολοµέ 
Ντίαζ φτάνει στο ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας, 
το νοτιότερο άκρο της αφρικανικής ηπείρου, ενώ 
λίγα χρόνια αργότερα, ο Βάσκο ντα Γκάµα το 
παραπλέει και φτάνει στην Ινδία πλέοντας 
ανατολικά. 
Τον 16ο αιώνα ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

παραπλέει και την αµερικανική ήπειρο µέσα από 
τον πορθµό που µέχρι σήµερα φέρει το όνοµά 
του. Ένα από τα πλοία της αποστολής της οποίας 
ηγείτο θα κάνει για πρώτη φορά τον γύρο της 
γης πλέοντας προς τα δυτικά, ο ίδιος όµως δεν 
θα καταφέρει να εκπληρώσει το όνειρό του, 
αφού θα σκοτωθεί σε µια συµπλοκή στη νήσο 
Γκουάµ. 

Έτσι, µέσα σε δύο περίπου αιώνες οι 
ευρωπαίοι θα υπερδιπλασιάσουν τον γνωστό 
τους κόσµο, βρίσκοντας νέους τόπους στους 
οποίους θα δραστηριοποιούνταν. Η 
δραστηριότητά τους αυτή δεν ήταν πάντα 
επωφελής για τον κόσµο, οδήγησε όµως σιγά-
σιγά στον σηµερινό κόσµο όπως τον ξέρουµε. 

Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ τάξη) 

*       *       * 
Η ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Η Αµερική είναι ήπειρος του δυτικού 
ηµισφαιρίου, που αποτελείται από τη Βόρεια και 
Νότια Αµερική, τα εξαρτώµενα εδάφη και τις 
κτήσεις τους. Η Αµερική καταλαµβάνει 8,3% 
της συνολικής επιφάνειας του πλανήτη και 
28,4% της στεριάς, και φιλοξενεί περίπου το 
14% του παγκόσµιου πληθυσµού (περίπου 900 
εκατοµµύρια ανθρώπους). Η Αµερική είναι 
γνωστή και ως «Νέος Κόσµος», λόγω της 

ανακάλυψής της από τους Ευρωπαίους σχετικά 
αργά, µόλις τον 15ο αιώνα. Είχαν προηγηθεί ήδη 
οι Βίκινγκς, οι Ινουίτ και φυσικά οι αυτόχθονες 
πληθυσµοί της Αµερικής. 

Ο Αποικισµός της Αµερικής ξεκίνησε 
τυπικά το 1492, έτος κατά το οποίο ο 
Χριστόφορος Κολόµβος έγινε ο πρώτος 
Ευρωπαίος που πάτησε το πόδι στα νησιά της 
Κούβας και της Ισπανιόλας. Μετά την 
ανακάλυψη του Κολόµβου, οι σηµαντικότερες 
ευρωπαϊκές δυνάµεις οργάνωσαν αποστολές στο 
Νέο Κόσµο, µε σκοπό την εξερεύνηση και την 
αποίκηση των νέων εδαφών. Οι κυριότερες 

χώρες που αποίκησαν τη Βόρεια 
και Νότια Αµερική ήταν η Γαλλία, 
η Βρετανία, η Ισπανία και η 
Πορτογαλία, αλλά υπήρξαν 
οικισµοί και από άλλες χώρες. 

Αρχικά, αποικίστηκε η Νότια 
και Κεντρική Αµερική από τους 
Ισπανούς και τους Πορτογάλους. 
Ακολούθησαν ορισµένες 
αποτυχηµένες προσπάθειες στη 
Βόρεια Αµερική, µέχρι που κυρίως 
οι Άγγλοι και Γάλλοι κατάφεραν 
να ξεπεράσουν τα εµπόδια και να 
σταθεροποιήσουν τους οικισµούς 

τους. 
Στις αρχές του 16ου αιώνα, η Αµερική ήταν 

µια σχεδόν άγνωστη ήπειρος στους Ευρωπαίους, 
αλλά µέχρι το 1700 είχαν ιδρυθεί ευρωπαϊκές 
αποικίες, όπου είχαν πατήσει οι εξερευνητές. Η 
µετοίκηση των Ευρωπαίων δεν έγινε ειρηνικά 
και κατά συνέπεια, οι γηγενείς πληθυσµοί της 
ηπείρου εξολοθρεύτηκαν από τις ασθένειες και 
τον πόλεµο. Εκτός αυτού, πραγµατοποιήθηκε 
µια ανταλλαγή φυτών και ζώων, αφού νέα είδη 
εισαχθήκαν τόσο στην Ευρώπη, όσο και την 
Αµερική. 

el.wikipedia.org 

Σγουρέλης Παύλος  
*       *       * 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ ΤΗΣ 

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 

Με την ονοµασία Ινδιάνοι συνηθίζεται να 
αποκαλούνται γενικά οι ιθαγενείς πληθυσµοί 
της Αµερικής πριν την ανακάλυψή της από τους 
Ευρωπαίους στα τέλη του 15ου αιώνα. Με την 
ίδια ονοµασία αποκαλούνται µέχρι και σήµερα 
ορισµένες εθνικές µειονότητες, των οποίων οι 
ρίζες προέρχονται από τους ιστορικούς αυτούς 
λαούς. Ορισµένοι από αυτούς τους ιθαγενείς 
διατηρούν µέχρι σήµερα ένα νοµαδικό τρόπο 
ζωής, ενώ κάποιοι άλλοι αναζήτησαν µόνιµη 
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διαµονή δηµιουργώντας µικρές κοινότητες και 
χωριά, ενώ σε κάποιες περιοχές κατάφεραν να 
οργανωθούν σε µεγαλύτερες κοινότητες, ακόµα 
και πόλεις, µε πολιτική οργάνωση. Η ονοµασία 
προέρχεται από την πεποίθηση του Κολόµβου 
ότι έφτασε στην Ινδία, ενώ στην πραγµατικότητα 
είχε φτάσει στην Αµερική και ότι οι κάτοικοι 
που συνάντησε είναι Ινδοί. 

Με την εισβολή από την Ευρώπη 
εξαπλώθηκαν επιδηµίες, όπως η ευλογιά, ο 
τύφος, η ιλαρά κι η διφθερίτιδα, οι οποίες 
αφάνισαν έως και 110 εκατοµµύρια ιθαγενών 
της Αµερικής. 

Προέλευση των ιθαγενών 

Γλωσσικές οικογένειες των ιθαγενών της 
Βόρειας Αµερικής 

Με βάση ανθρωπολογικές, γενετικές και 
γλωσσικές µελέτες, οι ειδικοί συµφωνούν ότι οι 
περισσότεροι ιθαγενείς της Αµερικής 
προέρχονται από πληθυσµούς που πιθανότατα 
µετανάστευσαν από τη Σιβηρία και πέρασαν από 
το Βερίγγειο πορθµό περίπου 9.000 – 15.000 
χρόνια πριν. 

el.wikipedia.org 

Καρυπίδου Χριστίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΠΩΣ ΠΗΡΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΤΟ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ 

Η Ιώ ήταν η κορυφαία ιέρεια της Θεάς Ήρας 
στο αρχαίο Ηραίον, που βρισκόταν µεταξύ 
Μυκηνών και Τύρινθας. Ο ∆ίας, ο 
σκανταλιάρης, αυτός ο µεγάλος ερωτιάρης Θεός 
του Ολύµπου, ερωτεύθηκε την Ιώ παράφορα. 
Όταν η χιλιοαπατηµένη Ήρα το πληροφορήθηκε, 
την µεταµόρφωσε σε άσπρη αγελάδα. Αργότερα 
η Ήρα απαίτησε από τον ∆ία να της φέρει την 
άσπρη αγελάδα, .την οποία παρέδωσε στον 
Πανόπτη Άργο µε τα εκατό µάτια σε όλο του το 
σώµα, να την φυλάει. Ο ∆ίας όµως που δεν 
µπορούσε να γιατρευτεί από τον πόθο του για 
την Ιώ κατέφυγε στον Ερµή ζητώντας του να τον 
βοηθήσει. Φυσικά ο Ερµής δεν ήταν δυνατόν να 
χαλάσει το χατίρι του ∆ία. Έτσι πλησίασε τον 
Πανόπτη Άργο και άρχισε να παίζει τη λύρα του. 
Οι µελωδικοί σκοποί της λύρας του Ερµή είχαν 
σαν αποτέλεσµα ο Πανόπτης Άργος να 
αποκοιµηθεί. Τότε ο Ερµής άρπαξε µια µεγάλη 
πέτρα και τον σκότωσε και πήρε την αγελάδα 
και την παρέδωσε στον ∆ία. Μόλις το 
πληροφορήθηκε η Ήρα έγινε έξω φρενών και, 
για να την ξεφορτωθεί, έστειλε τον «οίστρο» 

(αλογόµυγα) που την τσιµπούσε ασταµάτητα 
υποχρεώνοντάς την να περιπλανιέται σε πολλές 
ξένες χώρες. 

Η περιπλανώµενη Ιώ πέρασε από το Ιόνιο 
πέλαγος στο οποίο έδωσε το όνοµά της. Στη 
συνέχεια πέρασε στην Ήπειρο, µετά στην 
Ιλλυρία και περνώντας από τα βουνά του 
Καυκάσου έφτασε στη Θράκη και τον Βόσπορο. 
Ο οίστρος δεν την άφηνε σε ησυχία και 
προχωρώντας πέρασε στη Σκυθία, στη Χειµερία 
και άλλες ασιατικές χώρες, για να καταλήξει 
στην Αίγυπτο. Εκεί ο ∆ίας, αγιάτρευτος από τον 
πόθο του, την επανέφερε στην πραγµατική της 
µορφή και από τους έρωτές του µαζί της 
γεννήθηκε ένα παιδάκι µαύρο. Πώς έγινε αυτό 
δεν µας διευκρινίζει η Μυθολογία. Ίσως να 
επέδρασε το αφρικανικό περιβάλλον. 

Από αυτές τις ατέλειωτες περιπλανήσεις της 
Ιούς οι αρχαίοι τραγικοί ποιητές άντλησαν 
πολλά από τα θέµατά τους. Αυτή, λοιπόν, είναι η 
πιθανότερη εκδοχή για την ονοµασία του Ιονίου 
πελάγους την οποία µας δίνει η µυθολογία µας. 

eftanhsa.blogspot.com 

Ανδρεάδης Άκης 
 

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ 

Γενικά Ατµόσφαιρα αποκαλείται το 
αεριώδες περίβληµα που µπορεί να περιβάλλει 
κάποιο ουράνιο σώµα. Ειδικότερα όµως στην 
Μετεωρολογία χαρακτηρίζεται αυτό που 
περιβάλλει τη Γη, το οποίο συγκρατείται λόγω 
της βαρύτητάς της και φθάνει πρακτικά σε ύψος 
3.500 χιλιόµετρα. 

Στην ατµόσφαιρα της Γης οφείλεται η 
ύπαρξη ζωής, εφόσον σε αυτήν οφείλονται η 
απορρόφηση µεγάλου τµήµατος της υπεριώδους 
ακτινοβολίας και η µείωση της διαφοράς των 
ακραίων θερµοκρασιών που θα υπήρχαν µεταξύ 

ηµέρας και νύχτας χωρίς αυτήν. Η σύνθεσή της 
από την επιφάνεια της θάλασσας και µέχρι τα 
80-100 χιλιόµετρα ύψος, παραµένει σχεδόν 
αµετάβλητη. Αντίθετα η πυκνότητά της 
ατµόσφαιρας ελαττώνεται πολύ γρήγορα, έτσι 
ώστε η αναπνοή στη κορυφή του Έβερεστ 
(8.848 µ.) να είναι πολύ δύσκολη µέχρι αδύνατη, 
αφού η πυκνότητά της εκεί, φθάνει µόλις τα 1/3 
της πυκνότητας που παρατηρείται στην 
επιφάνεια της θάλασσας. 

Το ατµοσφαιρικό στρώµα µέχρι τα 80-100 
χιλιόµετρα ύψος ονοµάζεται οµοιόσφαιρα, 
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καθώς επικρατούν συνθήκες πλήρους µίξης και 
ο αέρας έχει σταθερό µοριακό βάρος. Πάνω από 
αυτό το όριο (τυρβόπαυση) υπάρχει η 
ετερόσφαιρα. Η πυκνότητα εκεί είναι τόσο 
µικρή που τα µόρια και τα άτοµα συγκρούονται 
λιγότερο συχνά µε αποτέλεσµα τα αέρια να 

διαστρωµατώνονται ανάλογα µε το µοριακό τους 
βάρος. Επίσης, ουσίες που φυσιολογικά είναι 
αντιδραστικές (π.χ. τα ελεύθερα ριζικά) 
παρουσιάζουν µεγάλους χρόνους παραµονής 
στην ετερόσφαιρα. 

el.wikipedia.org 

Σεµερτσίδου Κατερίνα 

 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

                              ΜΠΟΥΡΤΖ ΧΑΛΙΦΑ – ΤΟ ΨΗΛΟΤΕΡΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ 

Μπουρτζ Ντουµπάι, είναι ουρανοξύστης 
στο Ντουµπάι των Ηνωµένων Αραβικών 
Εµιράτων και το πιο ψηλό κτήριο στον κόσµο, 
µε ύψος 828 µέτρα. Η κατασκευή του ξεκίνησε 
στις 21 Σεπτεµβρίου 2004 και ολοκληρώθηκε 
στις 1 Οκτωβρίου 2009. Τα εγκαίνιά του 
πραγµατοποιήθηκαν στις 4 Ιανουαρίου 2010. Το 
Μπουρτζ Χαλίφα αυτή την στιγµή κατέχει το 
ρεκόρ του υψηλότερου κτηρίου στον κόσµο, µε 
ύψος 828 µέτρα. 
 Ρεκόρ 

• Ψηλότερος ουρανοξύστης στον κόσµος: 
828 µέτρα (2.717 ft) (προηγούµενο: 
Ταϊπέι 101 – 509,2 
µέτρα) 

• Ψηλότερη κατασκευή: 
828 µέτρα 
(προηγούµενο: 
Ραδιοϊστός της 
Βαρσοβίας – 646,38 
µέτρα) 

• Κτήριο µε τους 
περισσότερους 
ορόφους: 160 
(προηγούµενο Willis 
Tower – 108) 

• Γρηγορότερο 
Ασανσέρ: 64 χλµ/ώρα 
(προηγούµενο: Taipei 
101 – ταχύτητα 60 χλµ/ώρα) 

• Υψηλότερο Παρατηρητήριο στον κόσµο: 
124ο όροφος, στα 442 µέτρα. 

• Τζαµί στο υψηλότερο σηµείο στον 
κόσµο: 158ο όροφος. 

• Πισίνα στον υψηλότερο σηµείο στον 
κόσµο: 76ος όροφος 

Το κτήριο ξεκίνησε την κατασκευή του στις 
21 Σεπτεµβρίου του 2004. Ο πύργος 
σχεδιάστηκε από την εταιρεία Skidmore, 
Owings and Merrill, η οποία έχει σχεδιάσει τον 
ουρανοξύστη Willis Tower στο Σικάγο και τον 1 
World Trade Center ουρανοξύστη, που θα πάρει 

τη θέση των ∆ίδυµων Πύργων στην Νέα Υόρκη. 
Το σχέδιο το εµπνεύστηκαν από ένα φυτό που 
συναντάται στις ερήµους, το Hymenocallis. Την 
κατασκευή ανέλαβε η εταιρεία Samsung 
Engineering & Construction, η οποία και έχει 
κατασκευάσει τους Πύργους Πετρόνας και τον 
Ταϊπέι 101 ενώ το κόστος άγγιξε τα 1,2 δις 
ευρώ. 

∆ιαθέτει 160 ορόφους, όπου και οι πιο 
πολλοί προορίζονται για γραφεία και 
διαµερίσµατα. Στο µέλλον θα κατοικούν και θα 
εργάζονται 12.000 άνθρωποι. Επίσης, θα 
στεγάζεται και ένα ξενοδοχείο σχεδιασµένο από 

τον Τζιόρτζιο Αρµάνι. 
Ο ουρανοξύστης, ύψους 

828 µέτρων, είναι ορατός από 
απόσταση 100 χιλιοµέτρων, 
υπό καλές καιρικές συνθήκες. 
Έχει συνολικά 24.348 
παράθυρα και το σύστηµα 
καθαρισµού του κόστισε 8 εκ. 
δολάρια. Και αξιοσηµείωτο 
είναι ότι ο υψηλότερος όροφος 
έχει διαφορά θερµοκρασίας 
από τον πρώτο 6 – 7 βαθµούς 
Κελσίου. Το κτήριο, που 
ονοµαζόταν µέχρι και µία µέρα 
πριν τα εγκαίνια Μπουρτζ 
Ντουµπάι, ονόµάστηκε 

Μπουρτζ Χαλίφα προς τιµή του σεΐχη του 
Αµπού Ντάµπι και πρόεδρο των Ηνωµένων 
Αραβικών Εµιράτων Χαλίφα Μπιν Ζαγέντ Αλ 
Ναχγιάν. Στο εξωτερικό χώρο του Μπουρτζ 
Χαλίφα υπάρχει ένα σιντριβάνι, που η 
κατασκευή του κόστισε 217 εκατοµµύρια 
δολάρια. Το σιντριβάνι µε το όνοµα Dubai 
Fountain κατασκευάστηκε από την εταιρεία 
"WER Design", την εταιρεία που κατασκεύασε 
και το σιντριβάνι στο ξενοδοχείο Μπελάτζιο στο 
Λας Βέγκας. Περιλαµβάνει 6.600 φώτα και 50 
προβολείς (projectors), έχει µήκος 275 µέτρα και 
εκτοξεύει νερό σε ύψος 150 µέτρων. 

Παπουτσής Γιώργος, Τουσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη)   
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ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 

ΑΣ  Σ’ ΟΛΕΝ ΕΜΟΡΦΟΝ ΕΝ ΤΟ ΜΩΡΟ Μ’ 

Μίαν είνας πέρδικα είχεν δουλείαν και είπεν την 
κορώνα: 

- Πολλά παρακαλώ σε, επειδή έχω δουλείαν και 
‘κι προφτάνω, όνταν πας δις ψωµίν το µωρό σ’ ‘ς σο 
σκολείο, έπαρ δος κι αβούτο το ψωµίν σ’ εµόν το 
µωρόν. 

- Πως να εγνωρίζω το  µωρό σ’; ερώτεσεν η 
κορώνα. 

Όποιο ελέπες ας όλεν έµορφο, εκείνο εν το µωρό 
µ’! είπεν ατεν η πέρδικα. 

Επήεν η κορώνα ‘ς σο σκολείο, έλειψεν 
κάµποσον, κ’ επεκεί έφερεν το ψωµίν οπίς . 

- Γιατί έφερες οπίς το ψωµίν; ερώτεσεν η 
πέρδικα. 

- Ετέρεσα και ξαν ετέρεσα ας σ’ εµον το 
µωρόν έµορφον κανένα ‘κ’ εύρα και έφερά σε το 
ψωµίν! 

                         
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Κορώνα = κόρακας, από  το αρχαίο κορώνη 
Ελέπς = βλέπεις, από το ελέπω, αρχαίο βλέπω 

Κ’ επεκεί = και µετά 
Ετέρεσα = κοίταξα, από το τερώ, αρχαίο τηρώ 
‘κ’ εύρα = δε βρήκα, από το αρχαίο ευρίσκω 

 
ΑΠ’ ΟΛΑ ΠΙΟ ΟΜΟΡΦΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΩΡΟ 

ΜΟΥ 
Μια πέρδικα κάποτε είχε δουλειά και είπε στο 

κόκορα:  
- Σε παρακαλώ πολύ, επειδή έχω δουλειά και δεν 

προλαβαίνω, όταν πας να δώσεις ψωµί στο µικρό 
σου στο σχολείο, πάρε και δώσε αυτό το ψωµί στο 
δικό µου το µωρό. 

- Πως να καταλάβω ποιο είναι το µωρό σου; 
Ρώτησε ο κόκορας. 

- Το οµορφότερο που θα δεις, εκείνο θα είναι το 
µωρό µου! του είπε η πέρδικα. 

Πήγε ο κόκορας στο σχολείο, απουσίασε αρκετά, 
µετά έφερε πίσω το ψωµί. 

- Γιατί έφερες πίσω το ψωµί; ρώτησε η πέρδικα. 
- Κοίταξα και ξανακοίταξα, οµορφότερο από το 

δικό µου το µωρό δε βρήκα και σου επέστρεψα το  
ψωµί!   

Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και µύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου ∆. Παλαιολόγου 
Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη)  

                                                                                                                                                                                                         
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

«Αναντάµ µπαµπαντάν» 

Φράση που έµεινε από την εποχή της 
τουρκοκρατίας anadan  babadam (= από µάνα 
και από πατέρα) και δηλώνει την καταγωγή αλλά 
και την πατροπαράδοτη  συνήθεια (π.χ. αυτό το 
κτήµα  είναι αναντάν µπαµπαντάν δικό µας / η 
οικογένειά µας έβγαζε παπάδες αναντάµ 
µπαµπαντάν). Πολλές φορές όµως λειτουργεί 
και ως κακόσηµος χαρακτηρισµός ηθικά 
επιλήψιµης γυναίκας (π.χ. ο γιος της άφησε 
γυναίκα και παιδιά κι έµπλεξε µε µία αναντάµ 
µπαµπαντάµ).  

*       *       * 

«Άρες, Μάρες Κουκουνάρες» 

Το αρχαίο ουσιαστικό αρά σήµαινε την 
κατάρα, το ανάθεµα. Ο τόνος του όµως κατά την 
διαρκή χρήση αναβιβάστηκε (άρα), λόγω της 
επίδρασης του οµόρριζου κατάρα. 

 Στη λέξη αυτή προστέθηκαν πιθανόν 
αργότερα οι µάρες (µε την προσθήκη ενός µ – 
στις άρες), για να υπογραµµιστεί η κενότητα, η 
ανοησία των  λόγων. 

Στο σηµασιολογικό περιεχόµενο της φράσης 
συνέβαλαν επίσης λέξεις που λήγουν σε –µάρα, 

όπως κουτα-µάρα χαζο-µάρα κ.τ.ό. Τις «άρες, 
µάρες» συµπλήρωσε η άσχετη, αλλά 
οµοιοκατάληκτη ως προς αυτές, «κουκουνάρες» 
και η χωρίς νόηµα φράση που προέκυψε «άρες, 
µάρες, κουκουνάρες» λέγεται ακριβώς για να 
δώσει έµφαση σε ασυνάρτητα, ακατανόητα και 
κούφια λόγια. 

*       *       * 

«Άλλα λέει, άλλα κάνει» 

Η φράση ανήκει στο χαριτωµένο µύθο του 
Αισώπου «Ο λύκος και η γραία» .Σύµφωνα µε 
αυτόν κάποια γιαγιά, προκειµένου να 
σταµατήσει τα κλάµατα του µικρού εγγονού της, 
άρχισε να τον φοβερίζει πως θα τον δώσει στο 
λύκο. Ένας λύκος, που συµπτωµατικά περνούσε 
από εκεί, την άκουσε και στάθηκε από έξω, 
περιµένοντας το µεζέ του. Περνούσαν οι ώρες, 
βράδιασε, οπότε άκουσε πάλι τη φωνή της γριάς, 
που έλεγε στο µικρό: «Έλα µην κλαις, αν έρθει ο 
λύκος, θα τον σκοτώσουµε». Ο λύκος, 
αποκαρδιωµένος, έφυγε λέγοντας: «Εν ταύτη τη 
επαύλει άλλα µεν λέγουσιν άλλα δε 
πράττουσιν», δηλαδή «Σ’ αυτό το σπίτι άλλα 
λένε και άλλα κάνουν». 

 
(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…») 

Ορφανίδου Άννα – Μαρία, Σιδηροπούλου Έφη (Ε΄ Τάξης) 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ  

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Τσαγιαννίδου Αναστασία (ΣΤ΄ Τάξη) 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕ 

_ _ _ _ _ _ _  Τραγούδια της παραµονής των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Φώτων.   

W I O W S K E A I N M A 

E N G E L S I A E M N N 

I C E I K I O I A U J V 

H A S H K O I O S U  E 

N D C N I K O L A U S N 

N V H A A O C I A K W T 

C E E C L O C K E U E S 

H N N H O C O A I S I K 

T T K T O C K M A C H R 

S S E S R P C I I H N A 

M K N B C C E N I N A N 

A A M A R C R I M E C Z 
N L N U Y E T E A E H L 

N E M M U S A E K M T X 

D N U N M L I A R A S S 

A D Z K E R Z E N N Μ W 

C E A K C C L A E N A A 

B R K A C C B E B A R A 

E E R C J A C A R I K V 

R D T I U K A U D T T I 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Τα γιορτάζουµε στις 25 ∆εκεµβρίου. 
2. Το στολίζουµε τα Χριστούγεννα. 
3. Είναι ο Ρούντολφ.   
4. Όχηµα που έλκεται (σύρεται) πάνω στο 

χιόνι.  
 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Τον φτιάχνουν τα παιδιά, όταν χιονίζει. 
2. Με αυτά στολίζουµε το δέντρο. 
3. Πέφτουν από τον ουρανό, όταν χιονίζει. 
4. Μπαίνε στην κορυφή του 

χριστουγεννιάτικου δέντρου. 
 

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα 

(Ε΄ Τάξη) 
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Ν   Η      Η          Σ 
       Ν  Ε   Γ 

Ρ     Λ  Ι     Α 
Γ     Α            Τ     Ν 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 14 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 14 ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΡΩΤΗΡΙΑ:(ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΚΑΦΗΡΕΑΣ, ∆ΡΕΠΑΝΟ, ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΙΘΩΝΙΑΣ, 

ΜΑΛΕΑΣ, ΤΑΙΝΑΡΟ, ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ, ΑΚΡΙΤΑΣ (ΚΑΘΕΤΑ) ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ, ΑΚΤΙΟ, ΤΑΫΓΕΤΟΥ, ΑΘΩ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΣΟΥΝΙΟ  
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 2. ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ 3. ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ 4. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ 

2. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 3. ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ 4. ΚΑΒΑΛΑΣ 
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ: ΦΑΡΑΓΓΙ, ΘΑΛΑΣΣΑ, ΙΣΘΜΟΣ, ΝΟΜΟΣ, ΟΡΜΟΣ, ΠΥΞΙ∆Α, ΩΘΑ (ΑΘΩ), ΡΟΗ, 

ΟΡΟΠΕ∆ΙΟ   
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ∆ΙΩΡΥΓΑ, ΣΑΡΩΝΙΚΟΣ  

_ _ _ _ _    Είδος δέντρου (αντίστροφα).  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Πρόσθετο σηµείωµα στο τέλος επιστολής ή κειµένου.  
_ _ _ _       Ο καρπός της ροδιάς.  
_ _ _ _ _ _  Το βάζουµε στην κορυφή του δέντρου. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Είδος χριστουγεννιάτικου γλυκίσµατος. 
_ _ _ _ _ _   Εκεί τυλίγουµε τα δώρα. 
_ _ _ _ _  Το χειµώνα µέφτει από τον ουρανό (αντίστροφα).   
_ _ _ _ _ _ _   Όχηµα που έλκεται στο χιόνι. 
_ _ _ _ _ _ _ _  Μ’ αυτά στολίζουµε το δέντρο.  

Ανδρεάδης Αντώνης, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη) 

 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 
 
                
    

 ………………………………………..         ………………………………………… 
Παπουτσής Γιώργος (Ε΄ Τάξη) 

 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

Πηγαίνει κάποιος ασθενής σε ένα γιατρό: 
ΑΣΘΕΝΗΣ: Γιατρέ, έχω αµνησία! 
ΓΙΑΤΡΟΣ: Τι έχεις; 
ΑΣΘΕΝΗΣ: Τι έχω; 

*       *       * 
Τι είπε το 6 στο 9 µόλις το συνάντησε; 
- Κατακόρυφο κάνεις; 

*       *       * 
Λέει ο Τοτός στη µαµά του: 
- Μαµά, µη µου κόβεις τα µακαρόνια, γίνονται περισσότερα! 

Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Η παντρειά και το τσουκάλι θέλουν µαστοριά µεγάλη»  

Ο γάµος και η διατροφή (επιβίωση) είναι δύσκολα πράγµατα και θέλουν πολλές ικανότητες, για να ευοδωθούν. 
*       *       * 

«Ο άγιος που δεν κάνει θαύµατα έχει λίγους πιστούς» 

Οι οπαδοί εύκολα εγκαταλείπουν τον ηγέτη αν δε δουν ωφέλεια. 
 Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη) 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη) 

 

Άσπρο άσπρο σαν αυγό  
στρογγυλό σαν το πιπέρι  
όχι µα το Αι – Γιώργη  
ούτε αυγό ούτε πιπέρι.  
   Τι είναι; 

Ένα δέντρο έχει τα µισά φύλλα άσπρα 
και τα’ άλλα µισά µαύρα. 

      Τι είναι; 
 


