
Η λέξη κάλαντα προέρχεται
από τη λατινική «calenda», που
σηµαίνει αρχή του µήνα, τρα-
γουδιόνταν στην αρχή του µή-
να, ενώ διαµορφώθηκε από το
ελληνικό ρήµα καλώ.

Η ιστορία τους συνδέεται µε
την αρχαία Ελλάδα. Έχουν
βρεθεί αρχαία γραπτά κοµµά-
τια παρόµοια µε τα σηµερινά
κάλαντα (Ειρεσιώνη στην αρ-
χαιότητα).

Τα παιδιά της εποχής εκείνης
κρατούσαν οµοίωµα καραβιού
που παρίστανε τον ερχοµό του
θεού ∆ιόνυσου. Άλλοτε κρατού-
σαν κλαδί ελιάς ή δάφνης στο-
λισµένο µε καρπούς και άσπρο
µαλλί (η λεγόµενη ειρεσιώνη,
από το έριο = µαλλί), γύριζαν
και τραγουδούσαν και τους έδι-
ναν δώρα. Στις κλωστές έδεναν
τις προσφορές των νοικοκύρη-
δων.

Το τραγούδι της Ειρεσιώνης
της εποχής του Οµήρου, συνα-
ντάµε σήµερα µε µικρές πα-
ραλλαγές στα κάλαντα της
Θράκης:

"Στο σπίτι ετούτο πού 'ρθαµε
του πλουσιονοικοκύρη

ν' ανοίξουνε οι πόρτες του να
µπει ο πλούτος µέσα

να µπει ο πλούτος κι η χαρά
κι η ποθητή ειρήνη

και να γεµίσουν τα σταµνιά
µέλι, κρασί και λάδι

κι η σκάφη του ζυµώµατος
µε φουσκωτό ζυµάρι".

Μετά, πήρε το έθιµο αυτό και
η Ρώµη. Από τον 13ο αιώνα
και µετά απέκτησαν σηµασία
και διαδόθηκαν τα κάλαντα.
Στο Βυζάντιο κρατούσαν ρα-

βδιά, ή φανάρια, ή οµοιώµατα
πλοιαρίων ή και κτιρίων, στολι-
σµένα και τραγουδώντας, συ-
νόδευαν το τραγούδι µε κρού-
ση τριγώνου ή τυµπάνου. Σή-
µερα η βάση, και µάλιστα
στους Πόντιους, διασώζεται άθι-

κτη.Τα κάλαντα έχουν τη βάση
τους σε παλιά λαϊκά τραγούδια.

Πρόκειται για τραγούδια µε
ευχές για τον νοικοκύρη και τα
άλλα µέλη της οικογένειας. Τα
κάλαντα είναι µια πράξη τελε-
τουργική, η οποία σύµφωνα µε
τη λαϊκή αντίληψη έχει ως α-
ποτέλεσµα την ευηµερία. Στα
παλιά χρόνια τα παιδιά τραγου-
δούσαν τα κάλαντα το βράδυ
της παραµονής των Χριστου-
γέννων, της Πρωτοχρονιάς και
των Φώτων, κρατώντας φανα-
ράκια αναµµένα, άλλα φλογέ-
ρα ή φυσαρµόνικα και άλλα
πάλι µαζί τραγουδούσαν, σαν
σε χορωδία, τα κάλαντα.

ΚΚάάλλαανντταα  ήή  κκόόλλιιαανντταα
ήή  κκόόλλιιεενντταα  ήή  κκόόλλιινντταα

Έτσι λέγονται τα τραγούδια
που έχουν ως στόχο τους να
φέρουν ένα µήνυµα. Τα κάλα-
ντα είναι τραγούδια µε στίχους
που από τη µια υπενθυµίζουν
(αναγγέλλουν, τονίζουν) την έ-

λευση είτε κάποιας χαρµόσυ-
νης γιορτής (τη Γέννηση Του
Χριστού) είτε κάποιου θλιβερού
γεγονότος (Μ. Βδοµάδα - Σταύ-
ρωση Χριστού) και από την άλ-

Τα κάλαντα

Συνέχεια στην 3η σελ.

Τα ανήσυχα
µολύβια
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Χριστουγεννιάτικα
µπισκότα

ΤΤιι  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε::
• 150 γρ. µέλι
• 80 γρ. καστανή ζάχαρη
• 50 γρ. βούτηρο
• 250 γρ. αλεύρι
• 2 κ.γ. µπείκιν πάουντερ
• 1 αβγό
• 150 γρ. καρύδια τριµµένα ή

φουντούκια ή και τα δύο.
• 1 κ.γ. κανέλα
• 2 κ.γ. µείγµα απο: κανέλα,

γάρίφαλλο, τζίνζερ, κάρδαµο,
λευκό πιπέρι. Όλα σκόνη φτιά-
χνουµε το µείγµα και προσθέτου-
µε δύο κουταλιές.

• 1 πρέζα αλάτι
Για το γλάσσο:
• 200 γρ. ζάχαρη άχνη
• Το ασπράδι του αυγού
• Χρώµα ζαχαροπλαστικής

ΠΠώώςς  ττοο  κκάάννοουυµµεε::
1. Ζεστάινουµε σε χαµηλή φωτιά

το µέλι µε τη ζάχαρη και το βούτηρο,
µέχρι να λιώσει η ζάχαρη. Αδειά-
ζουµε το µείγµα σε ένα µπώλ και το
αφήνουµε να κρυώσει.

2. Προθερµαίνουµε το φούρνο
στο 180 βαθµούς µε αντίσταση και
160 βαθµούς µε αέρα. Ανακατεύ-
ουµε το αλεύρι µε το µπείκιν πάου-
ντερ, προσθέτουµε τον κρόκο του
αυγού, τα καρύδια, τα µπαχαρικά,
το αλάτι και το χλιαρό πια µείγµα
µελιού.Ζυµώνουµε.

3. Σκορπίζουµε λίγο αλεύρι σε
µια επιφάνεια και ανοίγουµε φύλ-
λο πάχους 1 εκατ. Κόβουµε φιγού-

ρες σε διάφορα σχήµατα και τα
τοποθετούµε σε ταψάκι στρωµµέ-
νο µε λαδόχαρτο. Ψήνουµε για 12
λεπτά.

4. Χτυπάµε το ασπράδι σε µαρέ-
γκα και ανακατεύουµε τη ζάχαρη
άχνη. Άν θέλουµε χρωµατίζουµε
µε χρώµα ζαχαροπλαστικής και α-
λείφουµε τα µπισκότα µας. Προαι-
ρετικά γαρνίρουµε µε κουφετάκια
ή περλίτσες και αφήνουµε να στε-
γνώσουν.

ΛΛίίγγαα  µµυυσσττιικκάά  αακκόόµµαα
Προσοχή: άν και θα είναι κά-

πως µαλακά στα 12 λεπτά ψησίµα-
τος, µην υποκείψετε και βγάλτε τα.
Θα σκληρήνουν πολύ µετά.

Το δεύτερο ταψάκι που θα βά-
λετε µετά ίσως χρειαστεί 1-2 λε-
πτά λιγότερο µιας και ο φούρνος
θα είναι ήδη ζεστός.

Βάλτε τα στο ταψάκι µε απόστα-
ση µεταξύ τους. Καλή επιτυχία!!!

∆ιαβάστε περισότερο: Λε-
µπκούχεν - Χριστουγεννιάτικα µπι-
σκότα http://www.sintages
pareas.gr/sintages/ lempkouxen-
x r i s t o u g e n n i a t i k a -
mpiskota.html#ixzz2mhaYb45v

ΣΣυυµµέέλλαα    ΠΠααππααδδοοπποούύλλοουυ
––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

2 ΤΑ ΑΝΗΣΥΧΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ∆εκέµβριος 22001133

ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΜΜΑΑΘΘΗΗΤΤΩΩΝΝ
ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ

ΣΣΧΧΟΟΛΛΕΕΙΙΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΝΝΙΙΣΣΣΣΑΑΣ

∆ιεύθυνση
∆ηµοτικό 
Σχολείο

Άρνισσας
58002 Άρνισσα
Τηλ.: 2381031234
mail@dim-arniss.pel.sch.gr 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑ∆Α 

(ΣΤ` ΤΑΞΗ)
Βερικούκη Κωνσταντίνα
Γέσιου Κωνσταντίνα
Γκέσιου Μαρία
Λιόλιου Τατιάνα
Παπαδοπούλου Συµέλα
Σουγάρη Γεωργία
Στοΐδης Θανάσης
Χούκι Αλεξάνδρα
Το λογότυπο της εφηµε-

ρίδας σχεδίασε ο Χρήστος
Χατζηγεωργούδης (ΣΤ`
τάξη)

Συνδροµή για ένα
χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

Τι χρειαζόµαστε:
• 600 γρ. βούτυρο γάλακτος
• 250 γρ. ζάχαρη άχνη
• 40 γρ. µπέικιν πάουντερ
• 300 γρ. αµύγδαλα µε τη

φλούδα καβουρδισµένα στο
φούρνο για 10΄ και χοντρο-
κοµµένα στο multi

• ανθόνερο ή ροδόνερο
• 1 κιλό αλεύρι µαλακό
Πώς το κάνουµε:
1. Αφήνετε το βούτυρο ε-

κτός ψυγείου να έρθει σε θερ-
µοκρασία δωµατίου και το
χτυπάτε καλά στο µίξερ για
να αφρατέψει.

2. Σιγά σιγά αρχίζετε να ρί-
χνετε τη ζάχαρη άχνη ανακα-
τεµένη µε το bakin και συνεχί-

ζετε το χτύπηµα µέχρι να γί-
νει πολύ αφράτο.

3. Προσθέτετε το αµύγδα-
λο χοντροκοµµένο και το α-
λεύρι να γίνει µια ζύµη σφιχτή
κάπως.

4. Ψήνετε στους 150 βαθ-
µούς σε προθερµασµένο
φούρνο για 25 περίπου λεπτά
µέχρι να ροδίσουν

5. Αφήνετε να κρυώσουν
για 5΄ και τα βρέχετε µε ανθό-
νερο και πασπαλίζετε µε άχνη

6. Ρίχνετε άχνη σε ένα δί-
σκο ή µια πιατέλα και τους το-
ποθετείτε σε σειρές και στρώ-
σεις

7. Αν θέλετε βουτάµε κά-
ποιους απ' αυτούς σε λευκή ή

µαύρη κουβερτούρα και τους
στρώνετε σε αλουµινόχαρτο
µέχρι να στερεοποιηθεί η σο-
κολάτα.

Λίγα µυστικά ακόµα
Η συνταγή είναι του Γιάννη

Γκελντή από µια εκποµπή στην
ΤV. Είναι πολύ εύκολοι και νόστι-
µοι προσέξτε όµως να µη σας αρ-
πάξουν στο φούρνο γιατί ψήνο-
νται γρήγορα.

∆ιαβάστε περισότερο: Κου-
ραµπιέδες γρήγοροι, εύκολοι,
χωρίς αυγά
http://www.sintagespareas.gr/
s i n t a g e s / k o u r a m p i e d e s -
g r i g o r o i - e i k o l o i - x o r i s -
ayga.html#ixzz2mhZjgm37

Συµέλα Παπαδοπούλου –
ΣΤ ̀ τάξη

Κουραµπιέδες

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Μελοµακάρονα
ΥΛΙΚΑ
• 1/2 κιλό ελαιόλαδο
• 1/2 κιλό καλαµποκέλαιο
• 250γρ πορτοκαλάδα
• 2 κουταλιές της σούπας ξύσµα πορτοκαλιού
• 1 κουταλιά της σούπας κανέλλα
• 1 κουταλιά της σούπας γαρύφαλλο
• 2 κουταλάκια του γλυκού σόδα
• 4 κουταλάκια του γλυκού µπέικιν
• 1 φλυτζανάκι του καφέ κονιάκ
• 500γρ ζάχαρη
• 2 κιλά αλεύρι
Για το σιρόπι:
• 1 κιλό µέλι
• 1 φλυτζάνι του τσαγιόυ ζάχαρη
• 1 ποτήρι νερό
Για το γαρνίρισµα:
• 500γρ καρύδια
ΕΚΤΕΛΕΣΗ

1) Ρίχνουµε όλα τα υλικά σε µια λεκάνη και
τα ζυµώνουµε.

2) Πλάθουµε τα µελοµακάρονα.
3) Τα ψήνουµε στους 180 βαθµούς πάνω κά-

τω περίπου 30 λεπτά.
4) Ετοιµάζουµε το σιρόπι.
5) Τα ρίχνουµε λίγα λίγα στο σιρόπι περίπου

για 5 λεπτά (µέτριο σιρόπιασµα) ανάλογα πό-
σο µαλακά τα θέλουµε.

6)Τα στρώνουµε στην πιατέλα µας και τα πα-
σπαλίζουµε µε τριµµένο καρύδι.

Λίγα µυστικά ακόµα Η ζύµη µας για να εί-
ναι έτοιµη θα πρέπει να είναι σχεδόν σφικτή.
Όταν θα σιροπιάζουµε τα µελοµακάρονά µας,
το σιρόπι µας θα πρέπει να σιγοβράζει. Καλή
σας όρεξη!!!

∆ιαβάστε περισότερο: Απίθανα µελοµακά-
ρονα! http://www.sintagespareas.gr/
s i n t a g e s / a p i t h a n a - m e l o m a k a r o n a .
html#ixzz2mhY8HF8y

Συµέλα Παπαδοπούλου – ΣΤ` τάξη
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λη εκφράζουν ευχές σε φίλο ή
γείτονα ή άρχοντα και γενικά
σε κάθε νοικοκύρη που επι-
σκέπτονται ή συναντούν εκεί-
νοι που λένε τα κάλαντα (= οι
καλαντάρηδες) και τα µέλη της
οικογένειάς του (την «κερά» = η
σύζυγος, το γιο, τη θυγατέρα).

Το κίνητρο για κείνους που
λένε τα κάλαντα είναι να απο-
κοµίσουν είτε την καλούµενη
στην Κρήτη «καλή χέρα» (= το
φιλοδώρηµα) είτε τα καλούµε-
να στην Κρήτη «καλοχερίδια» (=
τα καλούδια = τα πάσης φύσε-
ως γλυκά ή ακόµη και αγαθά:
αυγά, στάρι, λάδι). 

Για να συγκινήσουν το νοι-
κοκύρη και να δώσει µεγάλα
φιλοδωρήµατα, οι καλαντάρη-
δες λένε και πάρα πολλά παι-
νέµατα (επαίνους), χαρακτηρι-
σµούς (αφέντη, πρωταφέντη,
άρχοντα) τόσο για τον ίδιο όσο
και για τα άλλα µέλη της οικο-
γένειάς του και µε στίχους που
να είναι ποταµός από εικόνες
εκπληκτικής οµορφιάς. 

ΤΤαα  ττρρααγγοούύδδιιαα  ααυυττάά  έέχχοουυνν  εε--
ννττεελλώώςς  δδιικκάά  ττοουυςς  ββαασσιικκάά  χχααρραα--
κκττηηρριισσττιικκάά::

Πρώτα-πρώτα δεν είναι τρα-
γούδια φτιαγµένα από λόγιους
ή ποιητές, αλλά από τον ίδιο το
λαό µας, τραγούδια που, καθώς
είναι βγαλµένα µέσ' από την
ψυχή του λαού µας, “που είναι
όµοια σε εικόνες, σε έκφραση
και σε κάλλος µε τ' άλλα τα
τραγούδια τα δηµοτικά, που τα
λόγια τους βγαίνουν από το στό-
µα του λαού, σαν το γάργαρο
νερό που κατρακυλάει απ' τις
πλαγιές της Πίνδου και του Ο-
λύµπου, µιλάνε ολόισια στην
ψυχή του ανθρώπου, κάνοντάς
τον να τα νιώθει, να τα ζει, να τα
χαίρεται".

Και, µολονότι φτιαγµένα α-
πό απλούς ανθρώπους, πολλές
φορές οι στίχοι τους είναι τόσο
ποιητικοί ώστε συναγωνίζονται

ακόµα και τους πιο φροντισµέ-
νους στίχους ποιηµάτων, φανε-
ρώνοντας την ποιητική ψυχή
του λαού µας:

"Γραµµατικός και λειτουργός
και ψάλτης κι αναγνώστης
έχει τον ουρανό χαρτί, τη θά-

λασσα µελάνι
και το µικρό το δάχτυλο κο-

ντύλι για να γράφει".
Αλλά και:
"Ώσπου να πας κι ώσπου να

'ρθεις
κι οπίσω να γυρίσεις
οι στράτες ρόδα γιόµισαν, 
τα µονοπάτια µόσχο"
λένε, ανάµεσα στ' άλλα, τα

καστοριανά κάλαντα και είναι
στίχοι που συναγωνίζονται σε
ποιητικότητα, σε ζωντάνια και
οµορφιά ακόµα και τους στί-
χους µεγάλων ποιητών.

Και πρέπει να ξεκαθαρίσου-
µε κι αυτό... πως τα κάλαντα
κατ' αρχήν διηγούνται το ιστο-
ρικό της γιορτής που ξηµερώ-
νει. Έτσι, τα χριστουγεννιάτικα
κάλαντα εξιστορούν στην αρχή
τους τη γέννηση του Χριστού:

"Τα συχαρίκια µας, κυρά
φάσκιωσεν η Παναγιά
έκανε Χριστόν Υιόν
γεννήθηκε, βαφτίστηκε
στους ουρανούς πετάχτηκε."
(Από τα µαυροβινά κάλαντα

των Χριστουγέννων)

Έπειτα είναι και η επικοινω-
νία. Όχι µονάχα µε την παρέα,
αλλά και µε τα άλλα µέλη της
κοινότητας, µε τα οποία είναι ε-
πίσης πολύ δεµένοι οι καλαντι-
στές. Γι' αυτό και έλεγαν στο
κάθε σπιτικό και άλλα λόγια,
άλλα για τον παπά, άλλα για
τον µορφωµένο, άλλα για το
σπίτι που έχει ανύπαντρο κορί-
τσι ή ξενιτεµένο ή µικρό παιδί...
Αυτό προϋποθέτει το δέσιµο
των µελών της κοινότητας µε-
ταξύ τους. Γι' αυτό και τα κάλα-
ντα χάνουν το νόηµά τους όταν
χάνεται αυτή η προσωπική

σχέση του καλαντιστή µε το
νοικοκύρη.

Κι ας µην ξεχνάµε ότι οι ιδα-
νικοί καλαντιστές είναι τα παι-
διά. 

Τα παιδιά κουβαλάνε µες σ'
ολόκληρους αιώνες αυτήν ειδι-
κά την Παράδοση -από ευγνω-
µοσύνη, θαρρείς, προς τον Χρι-
στό που τα ευλόγησε όταν ήταν
εδώ στη γη και τα ξεχώρισε απ'
όλα τα ανθρώπινα πλάσµατα
της γης, γι' αυτόν το λόγο και
αυτά εκφράζουν τη ευγνωµο-
σύνη τους κάθε φορά που γεν-
νιέται ο Χριστός, όση παγωνιά
κι αν είναι απλωµένη τριγύρω
τους...

"Τα παιδιά, που ολοκάθαρα

και φροντισµένα ξεκινούν το
πρωί µε το χειµωνιάτικο κρύο,
παρατώντας το χουζούρι των
σχολικών διακοπών τους, και
φτάνουν ως την πόρτα µας για
να τα "πουν", ας είναι καλόδε-
χτα και καλοπληρωµένα...".

Και όπως πρέπει πληρωµένα
από εµάς τους µεγάλους, που
κουκουλωµένοι µε τα ζεστά
µας παπλώµατα, ακούµε τις
φωνές τους µες στο ξηµέρωµα
και νιώθουµε σαν να έχουν α-
νοίξει οι ουρανοί και πως οι άγ-
γελοι ανεβοκατεβαίνουν για
άλλη µια φορά, ψάλλοντάς µας
ένα άλλο "∆όξα εν Υψίστοις..."

ΝΝιικκοολλααΐΐδδηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς
--    ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Τα κάλαντα

Συνέχεια απ’ την 1η σελ.

ΟΟ  ""δδιικκόόςς  µµααςς""  ΆΆηη--ΒΒαασσίίλληηςς
Μικρασιάτης, µελαχρινός, αδύνατος, γελαστός µε µαύρα γένια και

καµαρωτά φρύδια. Ντυµένος σαν βυζαντινός πεζοπόρος, µε σκουφί
και πέδιλα. Στο χέρι του κρατούσε ένα ραβδί.

Αυτή είναι η περιγραφή του Άη-Βασίλη σύµφωνα µε την ελληνική
παράδοση και όχι καλοαναθρεµµένος, που φοράει γούνα, έχει κά-
τασπρα γένια, φθάνει µε ένα έλκηθρο που το σέρνουν ελάφια και
κατεβαίνει από την καµινάδα φέρνοντας δώρα στα µικρά παιδιά. Ο
δεύτερο έφτασε στην Ελλάδα από την Ευρώπη όπου µετονοµάστη-
κε, ίσως και λίγο αυθαίρετα. Από Santa Claus ή Pere Noel µε το έλ-
κηθρο έγινε Άγιος Βασίλης.

Κι όµως. Ο δικός µας Άγιος Βασίλης "ξεκινούσε σαν µεσαιωνικός
πεζοπόρος, αµέσως ύστερα από τα Χριστούγεννα, µε το ραβδί στο
χέρι, και περνούσε απ' τους διάφορους τόπους, καλόβολος πάντα και
κουβεντιαστής µε όσους συναντούσε", γράφει ο καθηγητής Λαογρα-
φίας ∆ηµήτρης Λουκάτος, στο βιβλίο του "Χριστουγεννιάτικα και των
γιορτών" των εκδόσεων Φιλιππότη, το οποίο συνέστησε η λαογρά-
φος Πόπη Ζώρα. Και συνεχίζει: "∆εν κρατούσε κοφίνι στην πλάτη
του ούτε σακί φορωµένο µε δώρα. Εκείνο που έφερνε στους ανθρώ-
πους ήταν περισσότερο συµβολικό: η καλή τύχη ιδιαίτερα και η ιερα-
τική ευλογία του. Το µόνο κάπως συγκεκριµένο ήταν το "µαγικό" ρα-
βδί του, απ' όπου µε θαυµαστό τρόπο βλάσταιναν ή ζωντάνευαν κλα-
διά και πέρδικες, σύµβολα των αντίστοιχων δώρων, που θα µπορού-
σε να µοιράσει στους ευνοουµένους του".

Η περίπτωση αυτού του αγίου είναι περίεργη. Παρά την ανώτερη
θέση του στην Ορθοδοξία, στην αντίληψη του λαού έµεινε σαν ένας
ανθρώπινος άγιος που ζει και περπατά ανάµεσά µας. Σαν ένας επι-
σκέπτης που φέρνει τύχη. Το περίεργο και αντιφατικό είναι ότι ενώ
ζούσε, δεν έπαψε να µιλάει και να γράφει κατά της αστρολογίας, των
οιωνών, των δεισιδαιµονιών και της ονειροµαντίας. Όλα δηλαδή όσα
γίνονται την ηµέρα που τον γιορτάζουµε. "Όλα όµως είναι συµπτω-
µατικά", συνεχίζει ο µελετητής. "Είναι γεγονός ότι, αν ο Ιεράρχης
Βασίλειος δεν πέθαινε την 1η Ιανουαρίου του 379, τότε κάποιος άλ-
λος θα έπαιρνε τη θέση του".

Την Πρωτοχρονιά τα παιδιά περιµένουν αυτόν τον Άγιο Βασίλη. Οι
µεγαλύτεροι περιµένουν την ώρα που θα κόψουν τη βασιλόπιτα. Έ-
να έθιµο που έρχεται από τα βάθη των αιώνων. Η πιο ελκυστική και
ενδιαφέρουσα παράδοση θυµίζει έντονα την πλοκή ενός µύθου. Τη
δηµοσίευσε το 1904 στο περιοδικό "Ξενοφάνης" ο καθηγητής της
Μέσης Σχολής Φαίδων Κουκουλές: Όταν ο Άγιος Βασίλειος ήταν Ε-
πίσκοπος στην Καισάρεια, ο τότε Έπαρχος της Καππαδοκίας πήγε
µε σκληρές διαθέσεις να εισπράξει φόρους. Οι κάτοικοι φοβισµένοι
ζήτησαν από τον ποιµενάρχη τους να τους προστατέψει.

Αυτός τους προέτρεψε να φέρουν όλοι ό,τι πολυτιµότερο αντικείµε-
νο είχαν. Μάζεψαν πολλά δώρα και βγήκαν µαζί µε το ∆εσπότη τους
να προϋπαντήσουν τον Έπαρχο. Η εµφάνιση και η πειθώ του Μ.
Βασιλείου καταπράυν   ε τον Έπαρχο, ο οποίος δε θέλησε να πάρει τε-
λικά τα δώρα. Γύρισαν πίσω χαρούµενοι και ο Άγιος Βασίλειος προ-
σπάθησε να τους µοιράσει τα αντικείµενα. Ο χωρισµός όµως ήταν
δύσκολος, γιατί πολλοί είχαν προσφέρει πολλά όµοια κοσµήµατα
και νοµίσµατα. Τότε, ο ∆εσπότης τούς διέταξε να φτιάξουν το από-
γευµα του Σαββάτου πίτες και να βάλουν µέσα σε κάθε µία από ένα
αντικείµενο. Την εποµένη τούς τις µοίρασε και σαν από θαύµα κάθε
ένας βρήκε µέσα στην πίτα που πήρε αυτό που είχε προσφέρει...

ΝΝιικκοολλααΐΐδδηηςς  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ––  ΣΣττ`̀  ττάάξξηη
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ΤΤοο  εελλλληηννιικκόό  ∆∆ωωδδεεκκααήήµµεερροο
Στο λαϊκό εορτολόγιο η περίοδος από την παραµονή των Χριστουγέννων έως τα Θεοφάνια ονοµάζεται "∆ωδεκαή-

µερο" ή "∆ωδεκάµερο". Τρεις µεγάλες γιορτές γιορτάζονται εκείνες τις µέρες. Τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και
τα Φώτα.

Σε όλο αυτό το διάστηµα, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, υπήρχαν διάφορα έθιµα που είχαν ως σκοπό τους να προα-
ναγγείλουν τον ερχοµό της άνοιξης, για να εξασφαλίζουν για όλους την ευτυχία και να τονώσουν το αίσθηµα της
θρησκείας και της οικογένειας.

Για να δώσουν το χαρµόσυνο µήνυµα ότι η φύση θα προχωρήσει από την περίοδο του χειµώνα και το σκοτάδι στο α-
νοιξιάτικο φως και τη βλάστηση, στόλιζαν κάθε γωνιά του σπιτιού τους µε κλαδιά από µυρτιά, µυρσίνη, δάφνη και ε-
λιά.

Στα τζάκια των σπιτιών, νύχτα µέρα, είχαν συνέχεια αναµµένη τη φωτιά, για να µην πλησιάζουν οι Καλικάντζαροι,
τα περίεργα ξωτικά, που πίστευαν πως κυκλοφορούσαν και πείραζαν τους ανθρώπους µιας και τα "νερά ήταν αβάπτι-
στα", ο Χριστός, δηλαδή, δεν είχε βαπτισθεί ακόµη.

Τα παιδιά έλεγαν κάλαντα µε ευχές για τους νυκοκυραίους, ενώ οι νοικοκυρές έφτιαχναν γλυκίσµατα.
Νυχτερινές ακολουθίες στην εκκλησία και οικογενειακές συγκεντρώσεις ενίσχυαν τους δεσµούς µε τη θρησκεία

και την οικογένεια. 
Πηγή: "Το Ελληνικό ∆ωδεκαήµερο", εκπαιδευτικός φάκελος Μουσείου Μπενάκη

Το δέντρο, σαν χρι-
στουγεννιάτ ικο
σύµβολο, χρησι-
µοποιήθηκε µετά
τον 8ο αιώνα. Ε-
κείνος που καθιέ-
ρωσε το έλατο
σαν χρι-
στουγεν-
νιάτικο δέ-
ντρο ήταν,
σύµφωνα
µε την πα-
ρ ά δ ο -
ση,

ο Άγιος Βονι-
φάτιος, που για να σβήσει
την ιερότητα που απέδιδαν
οι ειδωλολάτρες στη βελα-
νιδιά, έβαλε στη θέση της
το έλατο, σαν σύµβολο
χριστιανικό και ειδικότερα
σαν σύµβολο των Χριστου-
γέννων

Στο πέρασµα των αιώ-
νων, το νόηµα του χρι-
στουγεννιάτικου δέ-

ντρου πήρε αναρίθµητες
µορφές. Αρχικά, για να
συµβολίσει την ευτυχία

που κρύβει για τον άν-
θρωπο η γέννηση του
Χριστού, άρχισε να
γεµίζει µε διάφορα

χρήσιµα είδη- κυ-
ρίως φαγώσιµα κι

αργότερα ρούχα
κι άλλα είδη κα-

θ η µ ε ρ ι ν ή ς
χρήσης, συµ-

βολίζοντας
έτσι πρα-
κτικά την
προσφορά
των Θεί-
ων ∆ώ-

ρ ω ν .
Προο-
δευτι-
κά ε-

ξελίχθηκε σε ένα απα-
ραίτητο διακοσµητικό εί-
δος των Χριστουγέννων,
που αργότερα πήρε και τη
θέση της "δωροθήκης"-
του χώρου δηλαδή στον
οποίον οι συγγενείς και
φίλοι τοποθετούν τα δώ-
ρα τους, ο ένας για τον
άλλο.

Για την Αγγλία ο συγγρα-
φέας Τσαρλς Ντίκενς φρό-
ντισε να ξαναπάρουν τα
Χριστούγεννα την παλιά
χαρούµενη γιορταστική
µορφή τους. Αν σήµερα σε
ολόκληρο τον κόσµο το
χριστουγεννιάτικο δέντρο
θυµίζει αυτή τη µέρα,
αυτό σίγουρα οφεί-
λεται στον Ντί-
κενς, που σε
διάφορα έργα
του και πιο
πολύ ακό-
µα στις
χ ρ ι -
σ τ ο υ -
γ ε ν -
νιάτι-
κες ι-

στορίες του, και στο πασί-
γνωστο Christmas Carol, το
προβάλλει σαν βασικό χρι-
στουγεννιάτικο σύµβολο. 

Στην πατρίδα µας, το χρι-
στουγεννιάτικο δέντρο το
έφεραν για πρώτη φορά
στην Αθήνα οι Βαυαροί,
την περίοδο της βασιλείας

του Όθωνα. Η ελληνι-
κή πάντως παρά-
δοση της ναυτικής

µας χώρας, θέ-
λει στολισµέ-
νο καραβάκι.

Νικο-
λαΐδης
∆ηµή-
τρης 

– ΣΤ
`τάξη

ΤΤοο  οοιικκοουυµµεεννιικκόό  έέθθιιµµοο  ττοουυ  χχρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοουυ  δδέέννττρροουυ
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Τα «Τζαµαλάρια» ή «τζά-
µαρλα» είναι ένα χορευτικό-
λατρευτικό δρώµενο των κα-
τοίκων της Άρνισσας, µε ρί-
ζες πολλών αιώνων, παρα-
πλήσιο µε έθιµα που τελού-
νται σε διάφορες περιοχές
της Μακεδονίας.

Το βασικό θέµα του εθίµου
είναι ο ΓΑΜΟΣ, µια από τις
σηµαντικότερες τελετές
των ανθρώπων, που σατιρί-
ζεται µε διάφορους τρό-
πους. Ένα αγόρι ντύνεται

νύφη µε παρα-
δοσιακή τοπική
φορεσιά, ενώ
δυο άλλα που
υποδύονται τα
αδέλφια της
νύφης, είναι οι
Καπεταναίοι ,
την κρατάνε α-
γκαζέ και τη
σ υ ν ο δ ε ύ ο υ ν
στη γαµήλια τε-
λετή. Οι Καπε-
ταναίοι προ-
σπαθούν να
προστατέψουν
την τελετή του
γάµου από το
Μπουµπάρι, το
ζιζάνιο που α-

ποτελεί το άλλο κεντρικό
πρόσωπο του εθίµου. Το
Μπουµπάρι προσπαθεί να
δώσει µε τις ενέργειες και
τις κινήσεις του ένα κωµικό
και ταυτόχρονα τραγικό χα-
ρακτήρα στην όλη παράστα-
ση. Όλα τα παραπάνω µέλη
του «θιάσου» και ένα πλή-
θος ατόµων µε αγροτικές εν-
δυµασίες και κουδούνια
(τζαµαλάρηδες), γυρνάει
στους δρόµους του χωριού
γλεντώντας. Το γλέντι συνο-

δεύεται από τοπική µουσική
µε χάλκινα µουσικά όργανα.

Στις κεντρικές πλατείες
του χωριού γίνεται αναπα-
ράσταση µιας σκηνής που
µπορεί να έχει αρκετά στοι-
χεία αυτοσχεδιασµού, αλλά
περιστρέφεται γύρω από το
παρακάτω θέµα: Oι τζαµαλά-
ρηδες δεν επιτρέπουν στο
ζευγάρι να χαρούν τον έρω-
τά τους αλλά τους παρενο-
χλούν ή τους προτείνουν άλ-
λο ταίρι. Το Μπουµπάρι µε τη
σειρά του ορµάει και αρπά-
ζει τη νύφη, αλλά τα αδέλ-
φια τον ρίχνουν στο έδαφος
και το σκοτώνουν. Το Μπου-
µπάρι πειράζοντας τη Νύφη
σκοτώνεται από τους Καπε-
ταναίους µε πολλά και βαριά
χτυπήµατα από τις µαγκού-
ρες, «λασταγκάρκες» τους.
Στη συνέχεια το λόγο παίρ-
νει ο Μπάετς- Παινευτής, έ-
να ακόµη βασικό πρόσωπο
της παρέας, ο οποίος παι-
νεύει τα µέλη του σώµατος
του σκοτωµένου Μπουµπα-
ριού και εικονικά τα µοιρά-
ζει, ανάλογα µε τη χρησιµό-
τητά τους στον κόσµο που
παρακολουθεί και µε κάποιο
τρόπο συµµετέχει στο δρώ-

µενο.
Η παράσταση τελειώνει µε

την ανάσταση του Μπου-
µπαριού και τα τρελά από τη
χαρά πηδήµατα των τζαµα-
λάρηδων, που προσπαθούν
µε αυτό τον τρόπο να προκα-
λέσουν θόρυβο χαράς τρα-
γουδώντας πολλές φορές
ως ρεφραίν στα επιφωνήµα-
τα χαράς το: «Μαύρη προβα-
τίνα, άσπρο γάλα, µπρους-
µπρους».

Στο χορευτικό-λατρευτικό
δρώµενο των Τζαµαλάρη-
δων, στα πειράγµατα που α-
πευθύνει το Μπουµπάρι στη
Νύφη και κυρίως στα λόγια
του Παινευτή, υπάρχουν
πολλοί συµβολισµοί, στους
οποίους εµφανής είναι η
προσπάθεια των µελών της
κοινότητας να εξευµενίσουν
µαγικά τις φυσικές δυνά-
µεις, που πίστευαν ότι επη-
ρεάζουν θετικά ή αρνητικά
τις δραστηριότητές τους. Η
γονιµότητα, η βλάστηση της
γης, η καλή σοδειά και η
προκοπή των κοπαδιών είναι
µερικά από τα θέµατα που
γίνονται αντικείµενο σχο-
λιασµού. Μια από τις διάφο-
ρες εκδοχές λέει ότι η Νύφη
συµβολίζει το νέο χρόνο, τα
αδέρφια συµβολίζουν τους
αγγέλους, ενώ το Μπουµπά-
ρι το Κακό.

Ο «γάµος» είναι η αρχή
µιας νέας γόνιµης επο-
χής,ενώ το δυαδικό σχήµα
ζωής – θανάτου αναπαρί-
σταται από την πάλη ανάµεσα
στο Μπουµπάρι και τους Κα-
πεταναίους/ αδέλφια. Ο διαρ-
κής κύκλος του θανάτου και
της ανάστασης της φύσης,
περιγράφεται από το θάνατο
και την ανάσταση του Μπου-
µπαριού. Παράλληλα, η πρό-
κληση δυνατού θορύβου από
την κρούση των κουδουνιών
µε τα οποία είναι ζωσµένοι οι
τζαµαλάρηδες, σύµφωνα µε
τις παλιότερες δεισιδαίµο-
νες αντιλήψεις αποµάκρυνε
τους διαβόλους, τους καλι-
καντζάρους και γενικότερα
κάθε κακό.

Κωνσταντίνα Γέσιου
-ΣΤ` τάξη

"Τζαµαλάρια" στην Άρνισσα
7 Ιανουαρίου, ΤΩΝ ΦΩΤΩΝ
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Τους συναντάµε µε πολλά ονό-
µατα: καλιβρούσηδες, καλακά-
ντζουρα, λυκοκάντζαροι, κακαν-
θρωπίσµατα, παγανά, σκαρκα-
τζούλια ή καρκατζούλια και εξα-
ποδώ.

Από την παραµονή των Χρι-
στουγέννων έως τα Θεοφάνια α-
νεβαίνουν στη γη τα δαιµόνια Κα-
λικάντζαροι, που «όλο το χρόνο
πελεκούν µε τα τσεκούρια τους
τους στύλους που στηρίζουν τη
γη». 

Οι δαίµονες-Καλλικάντζαροι
ταυτίζονται µε τις δαιµονικές Κή-
ρες των αρχαίων. Είναι «µαύροι,
άσχηµοι, µε κόκκινα µάτια και τρι-
χωτό σώµα». 

Στην Κύπρο ονοµάζονται Πλα-
νήταροι. Εκεί τους κάνουν ξερο-
τήγανα για να τους καλοπιάσουν.

Αρχηγός τους είναι ο Μαντρα-
κούκος, που είναι κουτσός κι ά-
γριος και ο πιο επικίνδυνος απ' ό-
λη την οµάδα. Ακολουθεί ο Μαγά-
ρας, µε την τεράστια κοιλιά του, ο
οποίος µαγαρίζει όλα τα φαγητά
και τα γλυκά. Επίσης έρχεται ο
Κωλοβελόνης, που είναι αδύνα-
τος και σουβλερός σα µακαρόνι
και περνά από κλειδαρότρυπες
και χαραµάδες. Άλλος είναι ο Κο-
ψαχείλης µε τεράστια κοφτερά
δόντια, που κρέµονται από το στό-
µα του. Κανένας δεν µοιάζει µε
τον άλλο και έχει ο καθένας το
κουσούρι του.

Κατά διάφορες ελληνικές πα-
ραδόσεις οι καλικάντζαροι ήταν
άνθρωποι µε κακιά µοίρα µετα-
µορφωµένοι σε δαιµόνια, γίνο-

νται δε καλικάντζαροι αυτοί που
έχουν γεννηθεί µέσα στο ∆ωδε-
καήµερο εκτός και αν βαπτι-
σθούν αµέσως, ή εκείνοι στους ο-
ποίους ο ιερέας δεν ανέγνωσε
σωστά τις ευχές του βαπτίσµα-
τος, τα τερατώδη βρέφη, ή κατά
τους Σιφναίους όσοι πέθαναν στο
∆ωδεκαήµερο (25 ∆εκεµβρίου - 6
Ιανουαρίου) ή αυτοκτόνησαν.

Καθένας από τους καλικάντζα-
ρους έχει κι από ένα κουσούρι.
Κουτσοί, στραβοί, µε ένα µάτι, µο-
νοπόδαροι, στραβοπόδαροι, ξε-
πλατισµένοι. Μεταξύ τους είναι
διχόγνωµοι, και δεν µπορούν να
κάνουν µέχρι το τέλος καµιά δου-
λειά κι όλα τα αφήνουν στη µέση,
γι' αυτό δεν µπορούν να κάνουν
κακό και στους ανθρώπους, αν
και έχουν µεγάλη επιθυµία. Οι κα-
λικάντζαροι από ότι λέγεται είναι

µαυριδεροί, µε κόκκινα µάτια,
τραγίσια πόδια, χέρια σαν της
µαϊµούς και τριχωτό όλο τους το
σώµα.

Την παραµονή των Χριστου-
γέννων, οι καλικάντζαροι έρχο-
νται έξω και περιµένουν να σµί-
ξει η µέρα µε τη νύχτα για να
µπουν µέσα. Είναι κακά και πονη-
ρά όντα, µα δεν µπορούν να βλά-
ψουν τους ανθρώπους, γι αυτό
και οι γυναίκες ακόµα τα περιπαί-
ζουν και τα βρίζουν και τα λεν
σταχτοπόδηδες, σταχτιάδες, κα-
τουρλήδες.

Παλιά οι γιαγιάδες έκαιγαν στα
τζάκια παλιοτσάρουχα. Η άσχηµη
µυρωδιά τους έκανε τους καλικά-

ντζαρους να φεύγουν. Για να ε-
ξευµενίσουν οι άνθρωποι τα πει-
ρακτικά αυτά πλάσµατα, άφηναν
γλυκά σ' ένα σηµείο του σπιτιού ή
προσπαθούσαν να τα κάνουν α-
κίνδυνα, µε διάφορους τρόπους.
Τοποθετούσαν ένα κόσκινο
µπροστά από την πόρτα του σπιτι-
ού, ώστε µέχρι να µετρήσει ο κα-
λικάντζαρος από περιέργεια τις
τρύπες, να λαλήσει ο πετεινός, ο-
πότε αυτοί έτρεχαν να εξαφανι-
στούν.

Το αποτελεσµατικότερο µέσο
για να κρατηθούν µακριά οι καλι-
κάντζαροι και κάθε άλλο δαιµό-
νιο θεωρήθηκε η φωτιά. Γι' αυτό
και όλο το ∆ωδεκαήµερο έµενε
συνεχώς το τζάκι αναµµένο και
µάλιστα µε ξύλα αγκαθωτά για να
έχει η φωτιά µεγαλύτερη δύναµη.

Λένε πως µερικοί από τους κα-
λικάντζαρους έχουν στη ράχη
τους από φυσικού τους µια κού-
νια αγκαθερή και σε αυτήν βά-
ζουν όσα παιδιά αρπάζουν και τα
κουνούν για να µατώνουν τα παι-
διά απ' τ 'αγκάθια και να πίνουν
αυτοί το αίµα. Συνήθως δεν αφή-
νουν µαλλί πάνω στη ρόκα οι νοι-
κοκυρές αυτές τις µέρες, γιατί οι
κατουρλήδες, έρχονται και προ-
σπαθούν να γνέσουν κι αυτοί, το
στρίβουν το πετάνε, το µπερδεύ-
ουν κι έτσι το µαλλί είναι για πέτα-
µα.

Φεύγετε να φεύγωµε
έρχεται ο τρελόπαπας
µε την αγιαστούρα του
και µε τη βρεχτούρα του.
Μας άγιασε µας έβρεξε
και µας, µας εκατέκαψε.
Η λαϊκή µας παράδοση θέλει οι

καλικάντζαροι να "µαγαρίζουν" το
φαγητό µε τις ακαθαρσίες τους
αλλά και να προσπαθούν να πριο-
νίσουν τα θεµέλια της Γης κατά
την διάρκεια του δωδεκαήµερου.

Από την στιγµή που κρύβονται
πάλι στα έγκατα της Γης στις 6 Ια-
νουαρίου τα θεµέλια γίνονται ό-
πως και πριν κι έτσι η προσπά-
θεια τους είναι από πριν καταδι-
κασµένη. Σε άλλα µέρη πίστευαν
ότι όταν βγαίνουν πάνω στη γη οι
καλικάντζαροι, ουρλιάζουν απαί-
σια και προσπαθούν να µολύνουν
µε τα περιττώµατά τους τα τρόφι-
µα, να σκορπίσουν το αλεύρι, να
χύσουν νερό στο πάτωµα, να στα-
µατήσουν το νερό της βρύσης.

Σε άλλα ελληνικά χωριά πί-
στευαν πως οι καλικάντζαροι εί-
ναι σκελετωµένοι, αδύνατοι, φο-
ρούν βρώµικα ρούχα, είναι κου-
τσοί, τσεβδοί, µονόφθαλµοι, µε
ουρές, ότι είναι πολύ ευκίνητοι
και ικανοί να σκαρφαλώνουν

στους τοίχους, αλλά πολύ φοβη-
τσιάρηδες και µε µια βιτσιά γίνο-
νται άφαντοι.

Αλλού φαντάζονταν ότι οι καλι-
κάντζαροι παρουσιάζονται και
σαν άνθρωποι, σαν ζώα και σαν
περίεργα πουλιά, ότι εµφανίζο-
νται κατά τις σκοτεινές νύχτες
στους ανθρώπους σαν παράξενα
φαντάσµατα. Πίστευαν ότι τα κα-
κά πνεύµατα τις νύχτες του ∆ωδε-
καήµερου ήταν ελεύθερα και πα-
νταχού παρόντα και γι' αυτό κα-
νείς δεν έπρεπε να βραδιαστεί
µακριά από το χωριό ή στο δάσος.

Στον Πόντο όποιος ήθελε να α-
ποφύγει την επίσκεψη των καλι-
καντζάρων έπρεπε:

1. Να µη σβήσει την λάµπα, και
αν ήταν ανάγκη να βγει από το
σπίτι, έπρεπε να κρατάει φανάρι
αναµµένο η δαυλό.

2. Το βράδυ της παραµονής
των Χριστουγέννων άναβαν στο
τζάκι το «Χριστοκούρ» ένα χοντρό
κούτσουρο και πριν καεί το αντι-
καθιστούσαν µε άλλο, έτσι ώστε η
φωτιά να διατηρείτε άσβεστη σε
όλη την διάρκεια του ∆ωδεκαήµε-
ρου.

3. Να ραντήσει το σπίτι µε αγια-
σµό.

4. ∆ε γινόταν γάµος και µόνο
βάπτισµα σε περίπτωση µεγάλης
ανάγκης.

5. Όλα τα θεωρούσαν εν δυνά-
µει µολυσµένα και σκέπαζαν κα-
λά το υγρά και τα τρόφιµα.

6. Το σηµείο του σταυρού και η
απαγγελία προσευχής (ιδιαίτερα
του «Πάτερ ηµών») αποµάκρυνε
τους καλικαντζάρους.

7. Στα σταυροδρόµια χάραζαν
στο έδαφος το σηµείο του σταυ-
ρού.

Οι καλικάντζαροι
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Σουηδία
Το πρωί αυγή της 13ης ∆εκεµ-

βρίου η "Λουτσία" -σύµβολο του
φωτός- συνήθως το µεγαλύτερο
κορίτσι του σπιτιού, φορώντας
ένα µακρύ λευκό χιτώνα και ένα
στεφάνι από αναµµένα κεριά
στα µαλλιά, πηγαίνει από σπίτι
σε σπίτι, προσφέροντας ζεστό
καφέ και κουλουράκια, ενώ τρα-
γουδά παλιά κάλαντα µε τον
σκοπό του λαϊκού ναπολιτάνι-
κου τραγουδιού "Σάντα Λου-
τσία".  Οι θρύλοι της Λουτσίας
γεννήθηκαν στις Συρακούσες
της Σικελίας περίπου κατά το έ-
τος 300 µ.Χ. Σε µερικές επαρχίες
της Σουηδίας οι κάτοικοι των
χωριών συνηθίζουν ανήµερα τα
Χριστούγεννα να ρίχνουν έξω α-
πό τα σπίτια και τα χωράφια
τους σιτάρι, για να γιορτάσουν
µαζί τους και τα πουλιά. 

Γιουγκοσλαβία
Οι Γιουγκοσλάβες νοικοκυρές

έχουν ένα ασυνήθιστο, παρ' όλα
αυτά όµως ευγενικό, έθιµο: ρα-
ντίζουν τα τραπεζοµάντιλα τους
µε κρασί, για να µη φέρουν φιλο-
ξενούµενούς τους σε δύσκολη
θέση, αν κατά λάθος αυτοί λερώ-
σουν κάποιο τραπεζοµάντιλο. 

Αγγλία
Σε κάποιες βρετανικές περιο-

χές, την παραµονή των Χριστου-
γέννων, τηρούν το έθιµο του γλε-
ντιού σε κήπους µε µηλιές, ως
παραλλαγή ειδωλολατρικής τε-
λετής. Αφού σκοτεινιάσει, οι α-
γρότες πηγαίνουν στα περιβό-
λια, σχηµατίζουν παρέες γύρω α-
πό τα παλαιότερα δέντρα και πί-
νοντας µπύρα, τραγουδούν τα
κάλαντα. Πυροβολούν στα κλα-
ριά για να διώξουν τα κακά
πνεύµατα και πριν από χρόνια
άφηναν τριγύρω γλυκίσµατα για
να καλοπιάσουν τα πνεύµατα
και να εξασφαλίσουν καλή σο-
δειά. 

Γαλλία
Την παραµονή των Χριστου-

γέννων τα παιδιά αφήνουν τα
παπούτσια τους στο τζάκι και
περιµένουν τον Pere Noel ('Περ
Νοέλ', Πατέρα των Χροστουγέν-
νων) να τους τα γεµίσει µε δώρα.
Το πρωί βρίσκουν ακόµα γλυκά,
φρούτα, καρύδια και µικρά δω-
ράκια κρεµασµένα στο Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο.  Στους καθε-
δρικούς ναούς της Γαλλίας γίνε-
ται αναπαράσταση της γέννησης
του Χριστού τόσο µε κούκλες, ό-
σο και µε ανθρώπους. Στη νότια
Γαλλία, ένα µεγάλο κούτσουρο

καίει στο τζάκι από τα Χριστού-
γεννα µέχρι και την Πρωτοχρο-
νιά, έθιµο που συναντάµε και τη
χώρα µας, γνωστό ως "Χριστό-
ξυλο". 

Γερµανία
Οι Γερµανοί δίνουν µεγάλο

βάρος στη διακόσµηση των σπι-
τιών τους την περίοδο των εορ-
τών των Χριστουγέννων. Γύρω
από τα παράθυρα βάζουν ηλε-
κτρικά κεράκια ή λαµπιόνια και
στα τζάµια τοποθετούν πολύ-
χρωµες χριστουγεννιάτικες φι-
γούρες. Στα περισσότερα σπίτια
κάτω από το δέντρο υπάρχει και
η παραδοσιακή φάτνη. 

Επίσης, στη Γερµανία συνα-
ντάται συχνά η το έθιµο του λε-
γόµενου "Adventskranz". Πρό-
κειται για ένα κηροπήγιο µε τέσ-
σερις θέσεις, που συµβολίζει τις
τέσσερις τελευταίες εβδοµάδες
πριν τα Χριστούγεννα. Κάθε Κυ-
ριακή τοποθετούν ένα κερί στο
κηροπήγιο αυτό, µετρώντας α-
ντίστροφα το χρόνο που αποµέ-
νει για τον ερχοµό των Χριστου-
γέννων.

Ιταλία
Στην Ιταλία, την παραµονή

των Θεοφανίων, η καλή µάγισσα
Μπεφάνα, πετάει µε τη µαγική
της σκούπα από σπίτι σε σπίτι
και κατεβαίνοντας από την κα-
µινάδα, γεµίζει µε παιχνίδια τα
παπούτσια των καλών παιδιών.
Πιστεύεται ότι τα κακά παιδιά
θα βρουν, αντί για το δώρο τους,
ένα τσουβάλι κάρβουνο

Σικελία
Οι χωρικοί βγάζουν τα µεσά-

νυχτα των Χριστουγέννων νερό
από τα πηγάδια και ραντίζουν τα
ζώα τους, γιατί πιστεύουν ότι το
νερό αυτό είναι αγιασµένο, επει-
δή την ίδια ώρα γεννιέται και ο
Σωτήρας του κόσµου. 

Σαρδηνία
Στη Σαρδηνία πιστεύουν ότι

όποιος γεννηθεί τη νύχτα των
Χριστουγέννων και µάλιστα τα
µεσάνυχτα, φέρνει την ευλογία
του Θεού όχι µόνο στους δικούς
του, αλλά και στους γείτονες
των εφτά σπιτιών που βρίσκο-
νται πιο κοντά στο δικό του.

Πολωνία
Στις αγροτικές περιοχές της

Πολωνίας πιστεύουν ότι τα νεα-
ρά κορίτσια που αλέθουν την
παραµονή των Χριστουγέννων,
θα παντρευτούν σύντοµα. Ένα
άλλο χριστουγεννιάτικο έθιµο
θέλει τα ανύπαντρα κορίτσια να
κρυφακούν τις συζητήσεις των
γειτόνων. Αν κατά τη διάρκεια
της συζήτησης ακούσουν την λέ-
ξη "πήγαινε" µπορούν να είναι
σίγουρες ότι θα παντρευτούν µέ-
σα στον επόµενο χρόνο, αν όµως
ακούσουν την λέξη "κάθισε" αυ-
τό σηµαίνει ότι η µέρα του γάµου
τους µάλλον θα αργήσει αρκετά. 

Ρωσία
Οι ρώσικες οικογένειες έχουν

τη συνήθεια, τη νύχτα των Χρι-
στουγέννων, να ντύνουν στα ά-
σπρα µια κοπέλα του σπιτιού, η
οποία και αναπαριστά την Πα-
ναγία. 

Κίνα
Οι Κινέζοι που πιστεύουν

στον Χριστό στολίζουν χριστου-
γεννιάτικα δέντρα µε πολύχρω-
µα στολίδια που έχουν κατα-
σκευάσει από χαρτί, όπως λου-
λούδια, γιρλάντες και φαναρά-
κια. Τα παιδιά κρεµάνε βαµβακε-
ρές κάλτσες, περιµένοντας τον
Λαµ Κουνγκ Κουνγκ, δηλαδή
τον "Καλό γερο-πατέρα", να
τους φέρει τα γλυκά και τα δώρα
τους. 

Ιαπωνία
Οι Ιάπωνες περιµένουν την

παραµονή των Χριστουγέννων
τον δικό τους Αϊ-Βασίλη, τον
Χοτέισο, που έχει µάτια και πί-
σω από το κεφάλι του και κρατά-
ει µια µεγάλη σακούλα µε παι-
χνίδια.

Χριστουγεννι�τικ� έθιµ� �λλ�ν χ�ρ�ν
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6/θέσιο ∆ηµοτικό Σχο-
λείο Άρνισσας

Τηλ. 23810 31234
e-mail: mail@dim-

arniss.pel.sch.gr
Άρνισσα, 20-11-2013

Αξιότιµε κύριε ∆ήµαρχε
Είµαστε οι µαθητές της

∆΄ Τάξης του ∆ηµοτικού
Σχολείου Άρνισσας. Θέλα-
µε να σας ενηµερώσουµε
για το πρόγραµµα της ανα-
κύκλωσης στην περιοχή
µας. Γνωρίζουµε ότι στο

∆ήµο Έδεσσας λειτουργεί
πρόγραµµα ανακύκλωσης
για γυαλί, αλουµίνιο, πλα-
στικό, χαρτί και λευκοσίδη-
ρο. Όλα αυτά µαζεύονται
µέσα σε µεγάλους µπλε
κάδους. Εµείς ανήκουµε
στο ∆ήµο Έδεσσας, αλλά
δεν έχουµε µπλε κάδους
και πρόγραµµα ανακύκλω-
σης. Γνωρίζουµε ότι υπάρ-
χουν κάδοι που τους έχου-
µε δει σε αποθήκες του χω-
ριού, όµως δεν έχουν µοι-

ραστεί στους δρόµους.
Στο σχολείο µας έχουµε

µάθει να ανακυκλώνουµε.
Έχουµε χωριστούς κάδους
για χαρτί, πλαστικό, αλου-
µίνιο, λαµπτήρες, τηγανέ-
λαιο, ηλεκτρικές συσκευές
και µπαταρίες. Οι δάσκαλοί
µας έχουν κανονίσει
µε κάποιες εταιρείες να έρ-
χονται να παίρνουν όλα τα
άλλα εκτός από χαρτί, α-
λουµίνιο και πλαστικό. Αυ-
τά τα τρία αναγκάζονται να

τα πηγαίνουν οι ίδιοι µε τα
αυτοκίνητά τους στους
µπλε κάδους της Έδεσσας.
Το σχολείο όµως δεν µπο-
ρεί να ανακυκλώνει τα
σκουπίδια όλου του χωρι-
ού. Έτσι, ενώ εµείς ξέρου-
µε να ανακυκλώνουµε και
θέλουµε να το κάνουµε για
να προστατεύουµε το περι-
βάλλον, δεν έχουµε τους
κατάλληλους κάδους για
να αξιοποιήσουµε όσα µα-
θαίνουµε.

Σας παρακαλούµε να ξε-
κινήσετε και στην Άρνισσα
πρόγραµµα ανακύκλωσης,
γιατί έχουµε και εµείς ίσα
δικαιώµατα µε τα παιδιά
που ζουν στην Έδεσσα.
Παρακαλούµε να µας ενη-
µερώσετε για τις ενέργει-
ές σας.

Με εκτίµηση
Οι µαθητές της ∆΄ τάξης 
Ανδρονικίδης Θοδωρής,

Γκέσιου Χρυσάνθη, Καρα-
βίτη Άννα, Νάντση Παρα-
σκευή, Νιώτη Ελισάβετ, Ιω-
άννα Ραφαέλα Ολίδου,
Παπαδοπούλου Ειρήνη,
Ποκιάκης Νίκος, Σηπάκη
Μαριάνα, Σόφη Σιδερά

Επιστολή ∆’ τάξης για ανακύκλωση

ΒΑΡΒΑΡΙΤΣΑ
Η  Αγία Βαρβάρα είναι η προστάτι-

δα του χωριού µας και για να την τι-
µήσου- µε υπάρχει το έθιµο του α-
νάµµατος της φωτιάς. Την παραµονή
της γιορτής  της λοιπόν µετά το τέ-
λος του εσπερινού σε κάθε γειτονιά
παρέες νέων αγοριών (συνήθως) α-
νάβουν φωτιές. Η φωτιά συµβολίζει
την φωτιά που άναψε ο Πατέρας της
για να την κάψει επειδή ήταν χριστια-
νή. Όταν είναι όλοι γύρω από την
φωτιά τραγουδούν το τραγούδι.

<<Βαρβαρίτσα,  Νικολίτσα, κάρο
ξύλα, κάρο αλεύρι, Βάρβαρα>>.

Επειδή είναι περίοδος νηστείας οι
γονείς φτιάχνουν νηστίσιµους λου-
κουµάδες  και τους σερβίρουν µε ζά-
χαρη και µέλι.

Θανάσης Στοΐδης – ΣΤ` τάξη
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Η ποδοσφαιρική οµάδα
του Μέγα Αλέξανδρου ‘Αρ-
νισσας είναι µια από τις πιο
ιστορικές οµάδες του Νοµού
Πέλλας. Ιδρύθηκε από τότε
νέους κατοίκους του χωριού
τους τωρινούς παππούδες
µας «1954». Τα χρώµατα
της οµάδας είναι µπλε και

άσπρο που συµβολίζει την
Ελλάδα και έχει έµβληµα
την προτοµή του Μεγάλου
Αλεξάνδρου το βασιλιά της
Μακεδονίας από τον οποίο
πήρε το όνοµα.

Η οµάδα ξεκίνησε µε 25
παίκτες. Τότε οι ποδοσφαι-
ριστές έπαιζαν µε την δική

του εµπειρία χωρίς προπο-
νητές. Από τότε µέχρι τώρα
έχουν περάσει πολλοί Πρό-
εδροι από την οµάδα, ένας
από αυτούς ήταν ο Χατζη-
χαρίσης Σωτήρης. Η οµάδα
από τότε µέχρι σήµερα έχει
αγωνιστεί  τις περισσότερες
φορές στην Α’ κατηγορία
του ερασιτεχνικού πρωτα-
θλήµατος του Νοµού.

Σήµερα η οµάδα έχει την
ακαδηµία µε παιδιά ηλικίας
11 µε 15 ετών και την µε-
γάλη οµάδα ανδρών ηλι-
κίας 17 µε 40 ετών. Ο τωρι-
νός προπονητής της οµάδας
είναι ο κ. Μπαϊρακταρίδης
Χρήστος και Πρόεδρος της
οµάδας εδώ και 7 χρόνια εί-
ναι ο κ. Γκέσιος Γεώργιος
από τον οποίο συγκεντρώ-
σαµε τις πληροφορίες .

ΜΜααρρίίαα  ΓΓκκέέσσιιοουυ  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΑΡΝΙΣΣΑΣ

γγκκααζζέέςς  ((ββόόλλοοιι,,  µµππίίλλιιεεςς))
Το παιχνίδι παιζότανε στους χωµατόδρο-

µους, άραγε που αλλού, αφού η λέξη ά-
σφαλτος ήταν σχεδόν άγνωστη. 

Οι βώλοι ήταν µικρές µπαλίτσες από χώ-
µα (κεραµεικές, θα λέγαµε σήµερα) βαµµέ-
νες µε διάφορα χρώµατα. Οι γυάλινοι βώλοι
λεγόντουσαν "γκαζές" και ήταν ακριβοί και
δυσεύρετοι.  Γι αυτό και στα παιχνίδια επι-
διωκόµενος στόχος ήταν το κέρδος των α-
κριβών βόλων των αντιπάλων. Υπήρχαν φυ-
σικά και οι κλόκες, οι µεγάλες σιδερένιες
µπάλες, οι λεγόµενες µάνες. Οι αγοραστές
τις λέγαµε  τζιτζιλόνες, ήταν χρωµατιστές
και ακριβότερες

Το πιο συνηθισµένο παιχνίδι µε βώλους ή-
ταν να στρώνονται µερικοί βώλοι (κάθε βώ-
λος και παιδί) σε µια σειρά, σχεδόν κολλητοί
µεταξύ τους ή σε σχήµα τριγώνου ( όπως στο
µπιλιάρδο)  και τα παιδιά να ρίχνουν καθένα
το δικό του βώλο από κάποια καθορισµένη
(µε γραµµή στο χώµα) απόσταση, προσπα-
θώντας να πετύχουν κάποιον απο τους
"στρωµένους" βώλους. Οποιο βώλο πετύχαι-
νε το παιδί, τον κέρδιζε. Συνέχιζε µέχρι να
αποτύχει. Είχε το δικαίωµα να βάλει τον βό-
λο, την µάννα, ανάµεσα στα δάκτυλα του ε-
νός χεριού και µε το µεσαίο δάκτυλο του άλ-
λου χεριούν, δίνοντας δύναµη και σηµαδεύ-
οντας, προσπαθούσε να πετύχει τους επόµε-
νους βόλους.  Συνήθως όµως η γκαζά δεν έ-
µπαινε στο στρώσιµο, επειδή όποιο παιδί την
είχε προτιµούσε να τη κρατάει για να σηµα-
δεύει, επειδή ήταν πιο εύστοχη και δεν έχα-
νε το σχήµα της. Οι χωµατένιοι βώλοι χάναν
γρήγορα τη λεία εξωτερική τους επιφάνεια
και, µετά από κάµποσα παιχνίδια, σπάγαν

κιόλας. Χαρακτηριστικές οι εικόνες µε τους
παλιούς συµµαθητές και φίλους να κατεβαί-
νουν στο γήπεδο µα σακουλάκια γεµάτο βό-
λους, κλόκες, τζιτζιλόνες και άλλα ...µικρά
γυάλινα, χωµάτινα και σιδερένια πολεµοφό-
δια!

ΑΑςς  δδοούύµµεε  µµεερριικκέέςς  λλέέξξεειιςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν
ααυυττόό  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι

• γκεζί, το, δηµ. (και γκεζάκι)=γκεζάκι
(βλ. λ.)|| σύνολον οµοκέντρων κύκλων χα-
ρασσοµένων επί του εδάφους και αποτελού-
ντων τον στόχον εις την παιδιάν «το γκεζάκι»
(βλέπε : παρακάτω)

• γκεζάκι, το, δηµ. παιδιά οµοιάζουσα
προς την "ώµιλλαν" των αρχαίων, καθ' ήν οι
παίκται αµιλλώνται να ρίψουν εξ ορισµένης
αποστάσεως βώλους ή άλλα αντικείµενα ε-

ντός στόχου αποτελουµένου εξ οµοκέντρων
κύκλων κεχαραγµένων επί του εδάφους
(πρβλ. γκεζί)

• γκεζερίζω, δηµ. (και γκεζερώ, τουρκ.
λ.) περιφέροµαι εδώ κι εκεί, τριγυρίζω, πε-
ριπλανώµαι ασκόπως.

• οι λέξεις "γκεζί", "γκεζάκι", "γκεζερίζω",
από το λεξικό Ι. Σταµατάκου, σελ. 897

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η λέξη γκαζάκι
προέρχεται από τουρκικό kesek, «βώλος,
µπίλια». (Στο τουρκοαγγλικό: kesek = clod,
sod, turf, δηλ. σβόλος χώµατος, και οι µπί-
λιες ήταν από πηλό πριν γίνουν γυάλινες.)

ή  γκεζί, που σηµαίνει κύκλος στα τουρκι-
κά. (∆εν αποκλείεται: gezi = circuit, outing,
tour, trip, voyage, excursion.)
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Τον Οκτώβριο του 1912,
�ετά από τη γιγαντιαία και
νικηφόρα προέλαση του
Ελληνικού Στρατού, απε-
λευθερώ θηκαν, ως γνω-
στόν, οι πόλεις της Κεντρι-
κής Μακεδονίας Βέροια και
Νάουσα (16 - 17 Οκτωβρί-
ου), Έδεσσα (18 Οκτωβρί-
ου) και Γιαννιτσά (20 Οκτω-
βρίου), όπου ο στρατός �ας
χρειάστηκε να δώσει επί έ-
να διή�ερο σκληρές και πο-
λύνεκρες �άχες, για να
φτάσει νικητής και τροπαι-
ούχος στις 26 Οκτωβρίου
στη Θεσσαλονίκη.

Μετά από την αδικαιολό-
γητη υποχώρηση της 5ης
Μεραρχίας από το Σόρο-
βιτς (Α�ύνταιο) ο τουρκι-
κός στρατός σύντο�α ανα-
κατέλαβε τη λεκάνη του Ο-
στρόβου (σηµ ∆ΕΕ: Όστρο-
βο = η σηµερινή λίµνη Βε-
γορίτιδα, αλλά και η κωµό-
πολη Άρνισσα), κλείνοντας

διαβάσεις, δρό�ους και ε-
πικοινωνίες προς την Έ-
δεσσα, την ∆υτική Μακεδο-
νία και το Μοναστήρι, όπου
είχε παραταχθεί ο σερβι-
κός στρατός, ανα�ένοντας
ενισχύσεις από ελληνικής
πλευράς.

Ήταν επιτακτική ανάγκη
να απωθηθεί ο τουρκικός
στρατός από τις περιοχές
αυτές για να απελευθερω-
θούν, αλλά παράλληλα να
επιτευχθεί και η διάλυσή
του ώστε να αποτραπεί ο-
ποιαδήποτε απόπειρα των
τουρκικών δυνά�εων να
προωθηθούν προς την Ή-
πειρο, όπου ο Ελληνικός
Στρατός προετοι�αζόταν
για τη �εγάλη επιχείρηση
απελευθέρωσης των Ιωαν-
νίνων και της Ηπείρου.

Για το σκοπό αυτό από το
Γενικό Στρατηγείο διατά-
χθηκε γιγαντιαία αναστρο-
φή των ελληνικών δυνά�ε-

ων, �έσω του κά�που των
Γιαννιτσών και της Έδεσ-
σας, προς τη ∆υτική Μακε-
δονία, �ε τελικό
προορισ�ό το Μοναστήρι.
Η επιχείρηση αυτή και τα
γεγονότα που ακολούθη-
σαν κατά το χρονικό
διάστη�α από 30 Οκτωβρί-
ου �έχρι 7 Νοε�βρίου 1912
αναφέρονται στην πολε�ι-
κή ιστορία υπό το όνο�α
«Επιχειρήσεις του Οστρό-
βου» γιατί η λεκάνη του Ο-
στρόβου, �εταξύ των ορει-
νών όγκων Βιτσίου, Βόρα,
Βερ�ίου και Σινιάτσικου, α-
ποτέλεσε το θέατρό τους.

Στις 30 Οκτωβρίου 1912
τέσσερις ελληνικές �εραρ-
χίες, 1η, 3η, 4η, 6η και ένα
Σύνταγ�α Ιππικού, υπό τις
ά�εσες διαταγές του Αρχι-
στράτηγου και ∆ιαδόχου
Κωνσταντίνου, ξεκίνησαν
από τη Θεσσαλονίκη �ε αρ-
χικό προορισ�ό και στόχο
την απελευθέρωση της λε-
κάνης της Βεγορίτιδας, ό-
που είχαν οχυρωθεί οι
τουρκικές δυνά�εις, απο-
τελού�ενες από την 18η
Μεραρχία Μοναστηρίου και
�ια εφεδρική �ε σύνολο
13.000 ανδρών.

Με συνεχή πορεία τριών
η�ερών η ελληνική δύνα�η
κατόρθωσε να διανύσει α-
πόσταση 90 χιλιο�έτρων,
υπό καταρρακτώδη βροχή
και το απόγευ�α της 1ης
Νοε�βρίου να βρεθεί στην
περιοχή της Έδεσσας. Από
εκεί η κάθε �ονάδα ανέλα-
βε τη διατεταγ�ένη απο-
στολή της. Η 1η Μεραρχία
�ε το Γενικό Στρατηγείο
παρέ�εινε στη Σκύδρα
(Βαρτικόπ). Η 3η Μεραρχία
στάθ�ευσε στην Έδεσσα.
Η 4η κατευθύνθηκε στην

Φλα�ουριά (Πόδος). Η 6η
Μεραρχία �ε το 1ο
Σύνταγ�α Ιππικού συντά-
χθηκαν στα υψώ�ατα του
Άγρα (Βλάδοβο). Τα επό�ε-
νο διή�ερο η 4η �ετακινή-
θηκε προς το Κάτω
Γρα��ατικό και η 3η στην
Καρυδιά (Τέχοβο). 

Ο τουρκικός στρατός εί-
χε οχυρωθεί α�υντικά σε
θέσεις της περιοχής, γύρω
από τον Άγρα, στη θέση Α-
γία Παρασκευή κοντά στην
Καρυδιά, στο Νησί και �ε
τον κύριο όγκο των δυ-
νά�εών του, τρία πλήρη
τάγ�ατα, στα υψώ�ατα της
∆ροσιάς, των Ξανθογείων
(Ροσίλοβου) και ανατολικά
της Άρνισσας. Άλλες
δυνά�εις του είχαν κλείσει
τις ορεινές διαβάσεις του
Γκορνίτσοβου (Κέλλης) και
της Μπάνιτσας (Βεύης). 

Στις 2 Νοε�βρίου η 6η
Μεραρχία �ε το 1ο
Σύνταγ�α Ευζώνων απέ-
κρουσε επιθέσεις και απώ-
θησε τις τουρκικές δυ-
νά�εις από τον Άγρα. Στις 3
Νοε�βρίου η 3η Μεραρχία
ενήργησε εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις στην περιοχή
του Τεχόβου. Την επο�ένη,
4 Νοε�βρίου, η ίδια �ονάδα
ανέλαβε την αποστολή να
προωθηθεί, �έσω Καρυ-
διάς, προς το Όσλοβο (Πα-
ναγίτσα) και τη Ζέρβη. ∆έ-
χτηκε ό�ως σφοδρά τουρ-
κικά πυρά που την υποχρέ-
ωσαν να υποχωρήσει, να
συ�πτυχθεί και να προωθή-
σει �όνο ορισ�ένα ανα-
γνωριστικά της τ�ή�ατα
�έχρι το βλαχοχώρι Πατε-
τσίν (Πάτη�α). 

Την ίδια �έρα η 4η Με-
ραρχία από το Κάτω

Η Μάχη του Οστρόβου
4-5 Νοε�βρίου 1912: Απελευθέρωση της περιοχής �ας από την Τουρκοκρατία

�ετά από 530 χρόνια
Του Παπαλαζάρου Ιωάννη, Εκπαιδευτικού 
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Γρα��ατικό, αφού απέ-
κρουσε �ικροαντιστάσεις
των Τούρκων στην περιο-
χή, κατέλαβε τις απο-
γευ�ατινές ώρες τα χωριά
Κότσανα (Περαία) και Κα-
τράνιτσα (Πύργους) και
τ�ή�ατά της οχυρώθηκαν
σε υψώ�ατα νοτιοανατολι-
κά της Άρνισσας, σε από-
σταση βολής από τις τουρ-
κικές θέσεις. Μικρή �ονάδα
ιππικού ανέλαβε αναγνωρι-
στική αποστολή των εχθρι-
κών θέσεων καθώς και της
δυνατότητας επαφής �ε
τον σερβικό στρατό. Έπεσε
ό�ως σε ενέδρα τουρκική
και σκοτώθηκαν δύο άν-
δρες ιππείς της �ονάδας.
Για την τύχη των οστών
των δύο νεκρών θα ανα-
φερθού�ε στο τέλος του
άρθρου. 

Η 6η Μεραρχία προωθή-
θηκε προς την Άρνισσα κα-
τά �ήκος της α�αξιτής ο-
δού, �ε ε�προσθοφυλακή
το 18ο Σύνταγ�α Πεζικού,
τρεις η�ιλαρχίες ιππικού
και το 1ο Ευζωνικό

Σύνταγ�α. 
Οι πρώτες συγκρούσεις

άρχισαν την πρωία της 4ης
Νοε�βρίου και κράτησαν
�έχρι αργά το βράδυ, χω-
ρίς ό�ως αποτέλεσ�ατα
θετικά. Η ε�προσθοφυλα-
κή, αφού εξουδετέρωσε �ι-
κροαντιστάσεις του ε-
χθρού, κατά τις απογευ�α-

τινές ώρες κατάφερε να
φτάσει στη γρα��ή των υ-
ψω�άτων νοτιοανατολικά
της Άρνισσας, όπου ό�ως
δέχτηκε αντεπιθέσεις και
σφοδρά πυρά από α�υ-
νό�ενες εχθρικές �ονάδες
και αναγκάστηκε σε �ερική
υποχώρηση. Με ενισχύσεις
της Μεραρχίας αντεπιτέθη-
κε και κατάφερε να απωθή-
σει τον εχθρό στις αρχικές
του θέσεις. Νυχτερινή επί-
θεση που επιχειρήθηκε από
το 1ο Σύνταγ�α Ευζώνων,
συνάντησε τη λυσσώδη α-
ντίδραση των τουρκικών
δυνά�εων και δεν έφερε τα
ανα�ενό�ενα αποτε-
λέσ�ατα. 

Την επό�ενη η�έρα (5
Νοε�βρίου 1912) η επίθεση
γενικεύθηκε και ο τουρκι-
κός στρατός υποχρεώθηκε
σε υποχωρητικούς ε-
λιγ�ούς. Μέχρι το
απόγευ�α της η�έρας αυ-
τής ο ελληνικός στρατός
είχε επιβληθεί ολοκληρωτι-
κά και το 1ο Ευζωνικό Σύ-
νταγ�α, που �ε τους 8 λό-
χους του πρωταγωνίστησε
στις συ�πλοκές, απελευθέ-
ρω- νε την περιοχή �ας και
έ�παινε πρώτο θρια�βευτι-
κά στην κω�όπολη του Ο-
στρόβου (Άρνισσα). 

Έτσι από την αυγή της

5ης Νοε�βρίου άνοιγε �ια
καινούρια σελίδα για τους
υπόδουλους χριστιανούς
κατοίκους της Άρνισσας,
του Αγίου Αθανασίου, του
Γρα��ατικού, της Ζέρβης,
των Ξανθογείων και όλων
των οικισ�ών της λεκάνης
της Βεγορίτιδας, ένα
�ήνυ�α ελπιδοφόρο για τη
ζωή τους, για την τι�ή
τους, για την ασφάλεια και
την προκοπή τους. Ξη�έ-
ρωσε �ια καινούργια �έρα,
όπου όλα έλα�παν από τον
ήλιο της δικαιοσύνης και
της ελευθερίας, που επέ-
στρεφε επιτέλους στον τό-
πο της ύστερα από 530
�αρτυρικά χρόνια αβάστα-
χτης σκλαβιάς υπό τον
τουρκικό ζυγό (1382-1912). 

Πολύχρονοι αγώνες,
α�έτρητες θυσίες και ά-
φθονο αί�α �αρτύρων συ-
ντοπιτών �ας κατά τον Μα-
κεδονικό Αγώνα που είχε
προηγηθεί, εύρισκαν επιτέ-
λους την αιώνια λύτρωση
και τη δικαίωσή τους �ε τη
νικηφόρο προέλαση του
Ελληνικού Στρατού και την
απελευθέρωση της Μακε-
δονίας.

[...]
Κων/να Γέσιου, Τραϊανός

Σερέτης – ΣΤ` τάξη
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Κωνσταντίνος
Καβάφης

Ο  Κωνσταντίνος  Π.Κα-
βάφης, ένας από τους ση-
µαντικότερους και ανα-
γνωρισµένους παγκόσµι-
ους ποιητές, σηµάδεψε µε
τα έργα του την νεοελληνι-
κή λογοτεχνία στα νεότε-
ρα χρόνια. Ο Καβάφης, γό-
νος φαναριώτικης οικογέ-
νειας, γεννήθηκε στην Α-
λεξάνδρεια το 1863, στα
χρόνια που άκµαζε εκεί η
ελληνική κοινότητα. Εκεί,
στην πόλη µε την τεράστια
ιστορική µνήµη και την ελ-
ληνιστική παράδοση στα
γράµµατα και τις τέχνες, ο
Καβάφης έζησε το µεγαλύ-
τερο µέρος της ζωής του.
Ο Καβάφης ενδιαφερόταν
για την ιστορία των ελληνι-
στικών χρόνων, που τους
χαρακτήριζε η παρακµή,
µέσα από την οποία έπλα-
σε την ατµόσφαιρα που
διαποτίζει την ποίησή του.

Τα χαρακτηριστικά της
ποίησής του είναι το ειρω-
νικό ύφος, η λιτότητα στην
έκφραση, η ιστορία και φι-
λοσοφική θεµατολογία, η
ειρωνική στάση στα πράγ-
µατα. Τα ποιήµατά του

πλησιάζουν τον πεζό λόγο
και χαρακτηρίζονται από
µια ιδιαίτερη γλώσσα, µε
στοιχεία της καθαρεύου-
σας κυρίως, αλλά και την
δηµοτικής, καθώς και ιδιω-
µατισµούς από την Αλε-
ξάνδρεια και την Πόλη.

Τα αναγνωρισµένα από
τον ίδιο ποιήµατα είναι

154.Το πρώτο χρονολογι-
κά ποίηµα είναι τα Τείχη
(1896) και το τελευταίο Εις
τα περίχωρα της Αντιοχεί-
ας (1933). Ο Καβάφης µε
την ποίησή του προβάλλει
την αξιοπρεπή στάση απέ-
ναντι στα πράγµατα κατά
τη διάρκεια της ζωής του
ανθρώπου και χρησιµοποι-
εί το διδακτικό ύφος. Θεω-

ρείται κορυφαίος ποιητής
όχι µόνο της Ελλάδας αλ-
λά και του παγκόσµιου πο-
λιτισµού.  

Θανάσης Στοΐδης, 
Αλεξάνδρα Χούκι, 

Κωνσταντίνα Βερικούκη, 
Γεωργία Σουγάρη, 

Κωνσταντίνα Γέσιου
– ΣΤ` τάξη
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Ἰθάκη
Σὰ βγεῖς στὸν πηγαιµὸ γιὰ τὴν Ἰθάκη, 
νὰ εὔχεσαι νά ̔ ναι µακρὺς ὁ δρόµος, 
γεµάτος περιπέτειες, γεµάτος γνώσεις.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, 
τὸν θυµωµένο Ποσειδῶνα µὴφοβᾶσαι, 
τέτοια στὸν δρόµο σου ποτέ σου δὲν θὰ

βρεῖς, 
ἂν µέν᾿ ἡ σκέψις σου ὑψηλή, ἂν ἐκλεκτὴ
συγκίνησις τὸ πνεῦµα καὶ τὸ σῶµα σου

ἀγγίζει.
Τοὺς Λαιστρυγόνας καὶ τοὺς Κύκλωπας, 
τὸν ἄγριο Ποσειδῶνα δὲν θὰ συναντή-

σεις, 
ἂν δὲν τοὺς κουβανεῖς µὲς στὴν ψυχή

σου, 
ἂν ἡ ψυχή σου δὲν τοὺς στήνει ἐµπρός

σου.
Νὰ εὔχεσαι νά ̔ ναι µακρὺς ὁ δρόµος. 
Πολλὰ τὰ καλοκαιρινὰ πρωινὰ νὰ εἶναι 
ποῦ µὲ τί εὐχαρίστηση, µὲ τί χαρὰ
θὰ µπαίνεις σὲ λιµένας πρωτοειδωµέ-

νους.
Νὰ σταµατήσεις σ᾿ ἐµπορεῖα Φοινικικά, 
καὶ τὲς καλὲς πραγµάτειες ν᾿ ἀποκτή-

σεις, 
σεντέφια καὶ κοράλλια, κεχριµπάρια κ᾿

ἔβενους, 
καὶ ἡδονικὰ µυρωδικὰ κάθε λογῆς, 
ὅσο µπορεῖς πιὸ ἄφθονα ἡδονικὰ µυρω-

δικά.
Σὲ πόλεις Αἰγυπτιακὲς πολλὲς νὰ πᾷς, 
νὰ µάθεις καὶ νὰ µάθεις ἀπ᾿ τοὺς σπου-

δασµένους. 
Πάντα στὸ νοῦ σου νά ̔ χεις τὴν Ἰθάκη. 
Τὸφθάσιµον ἐκεῖ εἶν᾿ ὁ προορισµός σου.
Ἀλλὰ µὴ βιάζεις τὸ ταξίδι διόλου. 
Καλλίτερα χρόνια πολλὰ νὰ διαρκέσει. 
Καὶ γέρος πιὰ ν᾿ἀράξεις στὸ νησί, 
πλούσιος µὲ ὅσα κέρδισες στὸν δρόµο, 
µὴ προσδοκώντας πλούτη νὰ σὲ δώσει ἡ

Ἰθάκη.
ἩἸθάκη σ᾿ ἔδωσε τ᾿ὡραῖο ταξίδι. 
Χωρὶς αὐτὴν δὲν θά ῾βγαινες στὸν δρό-

µο. 
Ἄλλα δὲν ἔχει νὰ σὲ δώσει πιά.
Κι ἂν πτωχικὴ τὴν βρεῖς, ἡ Ἰθάκη δὲν σὲ

γέλασε. 
Ἔτσι σοφὸς ποὺ ἔγινες, µὲ τόση πεῖρα, 
ἤδη θὰ τὸ κατάλαβες οἱ Ἰθάκες τὶ σηµαί-

νουν
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Προτού ξεκινήσετε τον λα-
χανόκηπό σας, καταστρώστε
ένα σωστό πλάνο. Αφού µε
τον λαχανόκηπο σκοπεύετε
να αντιµετωπίσετε κάποιες α-
νάγκες, σχεδιάστε τον έτσι ώ-
στε να µπορεί να καλύψει ό-
λες αυτές τις ανάγκες. Παρά-
δειγµα: Για να τροφοδοτήσετε
µε λαχανικά µια οικογένεια
τεσσάρων ατόµων όλο τον
χρόνο, ο λαχανόκηπός σας
πρέπει να έχει εµβαδόν 100
τετραγωνικά µέτρα τουλάχι-
στον, χωρίς να υπολογίζουµε
τους διαδρόµους.

ΒΒαασσιικκάά  εερρωωττήήµµαατταα
Ας πάρουµε όµως τα πράγ-

µατα από την αρχή. Ποιος θα
κάνει την περισσότερη δου-
λειά στον λαχανόκηπο που
σχεδιάζετε; Θα είναι ένα οι-
κογενειακό πρόγραµµα όπου
θα συµµετέχουν και τα άλλα
µέλη της οικογένειας ή η
δουλειά θα γίνεται µόνο από
σας; Θα είναι µια απασχόλη-
ση του Σαββατοκύριακου ή
θα µπορείτε να ασχολείσθε
κάθε µέρα; Όλα αυτά έχουν
τη σηµασία τους γιατί από αυ-
τές τις προϋποθέσεις εξαρτά-
ται πόσο µεγάλος θα είναι ο
κήπος σας και πόσο καλά
καλλιεργηµένος. Να θυµάστε
ότι ένας µικρός αλλά καλά
φροντισµένος κήπος χωρίς ζι-
ζάνια παράγει περισσοτερα
λαχανικά από ένα µεγάλο
κήπο γεµάτο αγριόχορτα.

Το αµέσως επόµενο ερώ-
τηµα είναι θέµα γούστου.
Ποια λαχανικά αρέσουν σ’ ε-

σάς και στην οικογένειά σας;
Κάντε λοιπόν ένα κατάλογο
µε τις οικογενειακές σας προ-
τιµήσεις σε λαχανικά και κα-
τατάξτε τα µε σειρά προτίµη-
σης. Θα είναι ένας πολύ χρή-
σιµο κατάλογος για να απο-
φασίσετε ποιά λαχανικά θα
φυτέψετε και σε πόση έκτα-
ση. Καθώς θα σχεδιάζετε τον
κήπο σας, θυµηθείτε να ση-
µειώσετε την εποχικότητα
του κάθε είδους που επιλέγε-
τε.

Βασικό επίσης ερώτηµα εί-
ναι το πώς σχεδιάζετε να χρη-
σιµοποιήστε τα λαχανικά που
παράγετε. Αν σκοπεύετε να
τα κονσερβάρετε ή να να τα
αποξηράνετε ή να τα βάλετε
στην κατάψυξη ή να τα απο-
θηκεύσετε µε κάποιο τρόπο,
αυτό επηρεάζει το πόσα λα-
χανικά θα φυτέψετε, ακόµα
και το ποιες ποικιλίες θα επι-
λέξετε.

ΜΜιικκρράά  µµυυσσττιικκάά
ττοουυ  σσχχεεδδιιαασσµµοούύ

Σχεδιάστε τον κήπο σας
πρώτα στο χαρτί. Καταστρώ-
στε ένα χάρτη του κήπου, ό-
που θα φαίνεται η διάταξη και
ο χώρος των διάφορων φυ-
τών. Αν θέλετε ο κήπος σας
να παράγει όλο τον χρόνο,
πρέπει να καταστρώσετε α-
νοιξιάτικο, καλοκαιρινό και
φθινοπωρινό πλάνο κήπου.

Σχεδιάστε τον λαχανόκηπό
σας νωρίς και αγοράστε ή πα-
ραγγείλετε τους σπόρους σας
από τον Ιανουάριο ή τον Φε-
βρουάριο. Μερικά λαχανικά

µπορούν να φυτευτούν από
τον Ιανουάριο σε κλειστό χώ-
ρο.

Στον χάρτη του κήπου σας
τοποθετήστε τα ψηλά και α-
ναρριχώµενα φυτά στο βόρειο
µέρος για να µην κόβουν τον
ήλιο στα χαµηλότερα.

Οµαδοποιήστε τα φυτά σας
σύµφωνα µε το µάκρος της
καλλιεργητικής τους περιό-
δου. Φυτέψτε τα ανοιξιάτικα
λαχανικά µαζί ούτως ώστε τα
επόµενα φυτά να µπορούν να
φυτευτούν στους χώρους των
φυτών που ωρίµασαν. Λάβετε
υπ’ όψη σας και το µάκρος
της περιόδου συγκοµιδής ε-
κτός από τον χρόνο ωρίµαν-
σης.

Τοποθετήστε τα πολυετή
φυτά (π.χ. αγκινάρες) στα
πλάγια του κήπου για να µην
καταστραφούν από το ετήσιο
όργωµα ή σκάψιµο. Τέλος, ε-
φαρµόστε αµειψισπορά:
Προσπαθήστε να µην φυτεύ-
ετε τα ίδια ή παρόµοια λαχα-
νικά στο ίδιο σηµείο κάθε
χρόνο.

ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  ττοουυ  χχώώρροουυ
Το ερώτηµα πόσο χώρο

διαθέτετε είναι ένα καίριο ε-
ρώτηµα. Αν δεν τίθεται για
σας ζήτηµα περιορισµένου
χώρου, προσέξτε να µη βάλε-
τε κήπο µεγαλύτερο απ’ όσο
χρειάζεστε. Αν πάλι ο χώρος
σας είναι περιορισµένος,
µπορείτε να τον επεκτείνετε
αξιοποιώντας γλάστρες και
ζαρντινιέρες, ακόµα και σα-
κούλες. Εφ’ όσον οι ανάγκες

των φυτών σε φως, νερό και
όγκο χώµατος ικανοποιού-
νται, οι γλάστρες, ζαρντινιέρες
και σακούλες µπορούν να το-
ποθετηθούν οπουδήποτε: Σε
διαδρόµους, αυλές, παράθυ-
ρα, βεράντες, µπαλκόνια και
ταράτσες.

Ο κήπος σας πρέπει να δέ-
χεται τουλάχιστον πέντε µε έ-
ξη ώρες ήλιο κάθε µέρα. Τα
φυλλώδη φυτά µπορούν να
αντέχουν και λιγότερο ήλιο.
Αλλά τα φυτά που παράγουν
καρπούς, όπως οι πιπεριές
και οι τοµάτες, πρέπει να έ-
χουν όσο περισσότερο ήλιο
γίνεται.

Αποφεύγετε να φυτεύετε
κοντά ή κάτω από δένδρα ή
θάµνους επειδή η σκιά και ο
ανταγωνισµός για θρεπτικές
ουσίες και νερό µπορεί να
µειώσουν την ανάπτυξη των
λαχανικών. Αν πάλι πρέπει
να φυτέψετε κοντά σε δέν-
δρα, παραχωρήστε τα πιο η-
λιόλουστα σηµεία σε φυτά
που δίνουν καρπούς ή σπό-
ρους. Τα φυτά που δίνουν
φύλλα ή ρίζες µπορούν να
φυτευτούν σε µερική σκιά.

Επειδή τα λαχανικά απαι-
τούν πολύ νερό, ιδιαίτερα σε
ξηρές περιόδους, ένας χώρος
κοντά στο σπίτι σας προσφέ-
ρει πλεονεκτήµατα, επειδή
γύρω από το σπίτι υπάρχει
συνήθως άφθονο νερό. Επί-
σης, δουλεύουµε πιο εύκολα
και πιο συχνά στον κήπο, αν
αυτός βρίσκεται κοντά στο
σπίτι.

Αν ο χώρος που έχετε είναι
πολύ κατηφορικός ή έχει κα-
κή αποστράγγιση, µπορείτε
να τον βελτιώσετε µε υψωµέ-
να παρτέρια. Μόνιµα υψωµέ-
να παρτέρια µπορούν να δη-
µιουργηθούν µε παλιά δοκά-
ρια ή τσιµεντόλιθους ή άλλο
ανθεκτικό στην υγρασία υλι-
κό. Ο κλειστός χώρος που
δηµιουργείται πρέπει να γε-
µίσει από ένα µείγµα καλού
χώµατος και κοµπόστ. Τα µό-
νιµα υψωµένα παρτέρια είναι
εύκολα στην καλλιέργεια και
απαιτούν λιγότερο κόπο για
τον έλεγχο των ζιζανίων και,
το σηµαντικότερο, λύνουν το
πρόβληµα του προβληµατι-
κού χώρου ή του προβληµα-
τικού χώµατος. Τα παρτέρια
αυτά µπορούν να έχουν οποι-
εσδήποτε διαστάσεις, αλλά τα
στενά παρτέρια (1 µε 1,2 µέ-
τρα πλάτος) µας επιτρέπουν
να φτάνουµε εύκολα το κέ-
ντρο τους χωρίς να χρειαστεί
να πατάµε στο παρτέρι.

ΟΟιι  εεπποοχχέέςς  ττηηςς  φφύύττεευυσσηηςς
Τα λαχανικά χωρίζονται σε

Σχεδιάστε σωστά τον λαχανόκηπό σας

Συν. στην 16η σελ.

«Προετοιµασία της τράπεζας σπόρων»



Ο Άγιος ∆ηµήτριος ο Μυρο-
βλύτης 

Ο Άγιος ∆ηµήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 µ.Χ. και
µαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων ∆ιοκλητιανού και Μα-
ξιµιανού το 303 µ.Χ. ή το 305 µ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306
µ.Χ.

Ο ∆ηµήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας
στη Θεσσαλονίκη. Σύντοµα ανελίχθηκε στις βαθµίδες του
Ρωµαϊκού στρατού µε αποτέλεσµα σε ηλικία 22 ετών να
φέρει το βαθµό του χιλιάρχου. Ως αξιωµατικός του ρω-
µαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και
έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιµιανού, όταν αυτο-
κράτορας ήταν ο ∆ιοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυ-
λακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 µ.Χ., διότι αγνόησε
το διάταγµα του αυτοκράτορα ∆ιοκλητιανού «περί αρνή-
σεως του χριστιανισµού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ι-
δρύσει κύκλο νέων προς µελέτη της Αγίας Γραφής.

Στη φυλακή ήταν και ένας νεαρός χριστιανός ο Νέστο-
ρας (βλέπε 27 Οκτωβρίου), ο οποίος θα αντιµετώπιζε σε
µονοµαχία τον φοβερό µονοµάχο της εποχής Λυαίο. Ο
νεαρός χριστιανός πριν τη µονοµαχία επισκέφθηκε τον
∆ηµήτριο και ζήτησε τη βοήθειά του. Ο Άγιος ∆ηµήτριος
του έδωσε την ευχή του και το αποτέλεσµα ήταν ο Νέ-
στορας να νικήσει το Λυαίο και να προκαλέσει την οργή
του αυτοκράτορα. ∆ιατάχθηκε τότε να θανατωθούν και οι
δύο, Νέστορας και ∆ηµήτριος. 

Οι συγγραφείς εγκωµίων του Αγίου ∆ηµητρίου, Ευστά-
θιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος ο Παλαµάς και ∆ηµήτριος

Χρυσολωράς,
αναφέρουν ότι
το σώµα του Α-
γίου ετάφη
στον τόπο του
µαρτυρίου, ο
δε τάφος µετε-
βλήθη σε βαθύ
φρέαρ που α-
νέβλυζε µύρο,
εξ ου και η
προσωνυµ ία
του Μυροβλή-
του.

Στις βυζαντι-
νές εικόνες
αλλά και στη
σύγχρονη α-
γιογραφία ο Ά-
γιος ∆ηµήτριος παρουσιάζεται αρκετές φορές ως καβα-
λάρης µε κόκκινο άλογο (σε αντιδιαστολή του λευκού α-
λόγου του Αγίου Γεωργίου) να πατά τον άπιστο Λυαίο.

Σήµερα ο Άγιος ∆ηµήτριος τιµάται ως πολιούχος Άγιος
της Θεσσαλονίκης.

Ένα από τα πολλά θαύµατα του Αγίου είναι και το εξής.
Το 1823 µ.Χ. οι Τούρκοι που ήταν αµπαρωµένοι στην Α-
κρόπολη της Αθήνας ετοίµαζαν τα πυροµαχικά τους για
να χτυπήσουν µε τα κανόνια τους, τους Έλληνες που βρι-
σκόντουσαν στον ναό του Αγίου ∆ηµητρίου, µα ο Άγιος
∆ηµήτριος έκανε το θαύµα του για να σωθούν οι Χριστια-
νοί και η πυρίτιδα έσκασε στα χέρια των Τούρκων κατα-
στρέφοντας και τµήµα του µνηµείου του Παρθενώνα. Για
να θυµούνται αυτό το θαύµα, ο ναός λέγεται από τότε Ά-
γιος ∆ηµήτριος Λουµπαρδιάρης, από την λουµπάρδα δη-
λαδή το κανόνι των Τούρκων που καταστράφηκε.

∆ηµήτρης Γιαλαµουίδης – ΣΤ` τάξη
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Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου
Ένα κτίριο µε ιδιαίτερη σηµασία για την περιοχή ειναι ο Ιε-

ρός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου. Βρίσκεται στο νοτιοανα-
τολικό άκρο του χωριού. Χτίστηκε τον 18ο αιώνα και προστά-

τεψε πολλές φορές το χωριό και του κατοίκους από τους
Τούρκους. Είναι µια ιστορική εκκλησία µικρή σε µέγεθος και

χαµηλή. Έχει πολλές τοιχογραφίες, αγιογραφηµένο τέµπλο
και πολλές παλιές εικόνες. Έξω υπάρχουν τα κοιµητήρια

,πολλά κυπαρίσσια και είναι πολύ γραφική. Τα συναισθήµατα
που νιώθω εγώ και φαντάζοµαι όλοι όσοι την επισκέπτονται
είναι ηρεµία και γαλήνη. Επίσης θαυµασµό µου προκαλεί το
γεγονός ότι είναι ένα µέρος που επισκεπτόµαστε πολύ συ-

χνά. Η υπέροχη θέα της λίµνης συµπληρώνει όλο αυτό το µε-
γαλείο.  Νικολαΐδης ∆ηµήτρης – ΣΤ` τάξη

Ο προπάππος µου στον πόλεµο του ̀ 40
Ο προ-παππούς  µου Ευδόξιος  ΠαπατραΪανός,  πατέ-

ρας  του  παππού  µου ΤραΪανού,ήταν  γεννηµένος το
1912. Πολέµησε µε τους Ιταλούς το 1940  µόλις 28 χρο-
νών, αφήνοντας πίσω µια γυναίκα και δύο παιδιά. Πάνω
στα  βουνά της Πίνδου µαζί µε τη διµοιρία  του,από εφτά
άτοµα, στο ύψωµα 731  µε αρχηγό τον ίδιο πάνω στο ά-
λογό του όπου αυτό βρισκόταν στα βουνά της Αλβανίας.
Εκεί το χιόνι έφτανε  το ένα µέτρο και το κρύο ήταν πολύ
τσουχτερό παθαίνοντας κρυοπαγήµατα .Το ψωµί ήταν
παγωµένο µε αποτέλεσµα να µένουν νηστικοί. Συµπολε-
µιστές τους ήταν κυρίως Κρητικοί. Με τα λεγόµενα  του
παππού µου, όσα του είχε πει ο πατέρας του, η επιστρά-
τευση ξεκινούσε από Αµύνταιο, Κοζάνη ,Φλώρινα από η-
λικία 18-50. Ένα  γεγονός ήταν ότι η διµοιρία του σκότω-
σε σε µια πηγή 7 Ιταλούς.Οι νεκροί φτάνανε πάνω από
13.000 άνθρωποι και τα ζώα πάνω από 20.000  για το λό-
γο το ότι είτε ψοφούσαν απ΄το κρύο ή απ’το  µεγάλο
φορτίο ή τα τρώγανε για να επιζήσουν.

Μαρία Γκέσιου –ΣΤ` τάξη
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Ο πολύ λαίµαργος λύκος
που έφαγε το δάσος

Κατάπιε όλα τα δέντρα,
όλα τα λουλούδια,
όλους  τους θάµνους, τα πουλιά,
όλα τα µαυροπούλια,
κατάπιε όλες τις χελώνες, τα µυρ-

µήγκια,
όλα τα πεύκα, τις βελανιδιές, τις ο-

ξιές,
τους γαύρους και τις καστανιές!
Κατάπιε όλα  φρούτα, τα σκουλή-

κια,
όλα τα χόρτα τα ξέρα 
κι όλο τον κόσµο που συναντά.
Και σ’ ένα ξέφωτο που περπατά
Τα σκιουράκια κάνει µια χαψιά.
Το βλέπουνε οι λαγοί αυτό
και πέφτουνε απ’ το γκρεµό.
«Τα ‘φαγα όλα τελικά
πάχυνα υπερβολικά.
Τώρα θέλω να χωνέψω

Και να τα καταπιώ µια κι έξω.»
Και έρχονται δυο κυνηγοί οπλισµέ-

νοι τροµεροί
το τουφέκι τους κρατάνε 
και τον λύκο τον κοιτάνε.
Μα να κρυφτεί ο λύκος δε µπορεί
αφού  όλα  τα έχει καταπιεί ! 
Και φωνάζει 
«Τι τροµάρα τι τρεµούλα,
αχ µανούλα µου, γλυκιά µανούλα.»
Αχ, σκέφτηκε 
«Τι συµφορά, τώρα που δεν έχω δέ-

ντρο και θάµνο 
να κρυφτώ
µάνα µου θα σκοτωθώ.
Αχ, ένα ύψωµα να είχα τώρα 
ανηφόρα 
ή κατηφόρα
να ανεβαίνω,
να κατεβαίνω
και απ΄ όλους να ξεφεύγω.
Αχ, ένα σκαντζόχοιρο που έχω τώ-

ρα και µε τσιµπά

Αχ, τι να κάνω τώρα βρε παιδιά?
Μπλιάξ  οι  κάµπιες , οι αράχνες,
Οι ασβοί, οι καρακάξες.
Πως τα έφαγα όλα αυτά 
εγώ που είµαι ένα ζώο τόσο δα µι-

κρό,
πώς χώρεσε µες στη κοιλιά µου 
το ποντίκι, το ζαρκάδι, το ελάφι, η

αλεπού,
πώς µπόρεσα και ήπια 
το ποτάµι, αφού πρώτα έφαγα ένα

µανιτάρι
που µία πασχαλίτσα είχε πάνω του

πολύ µεγάλη.
Μου έρχεται τώρα ανατριχίλα.
Μπλιαξ   θα κάνω τώρα εµετό,
για να µπορέσω κι εγώ 
να σωθώ !»
Κρύφτηκε και σώθηκε
και από τότε του κόπηκε η λαιµαργία
και τρώει τις µπεκάτσες µία µία!

Τατιάνα Λιόλιου
Συµέλα Παπαδοπούλου – ΣΤ ̀ τάξη

Η Μέρα και 
ο Νύχτας

Μια φορά κι έναν και-
ρό ήταν µια κοπέλα η
Μερονυχτιά. 

Η Μερονυχτιά ήταν έ-
τοιµη να γεννήσει. Μαζί
της θα γεννούσε η Νυ-
χτοµέρα. Όταν γέννη-
σαν η Μερονυχτιά έκανε
αγοράκι και η Νυχτοµέ-
ρα κοριτσάκι.Την ίδια
στιγµή αποφάσισαν ότι
το παιδί της Μερονυ-
χτιάς θα το βαφτίσει η
Νυχτοµέρα και το παιδί
της Νυχτοµέρας θα το
βαφτίσει η Μερονυχτιά.

Μετά από 12 χρόνια…
Η Μερονυχτιά έχει το

κοριτσάκι της που το λέ-
νε Μέρα και η Νυχτοµέ-
ρα έχει το αγοράκι της
που το λένε Νύχτα. Ο
Νύχτας και η Μέρα έ-
χουν µεγαλώσει  πια και
η Νυχτοµέρα και η Με-
ρονυχτιά έχουν αρρω-
στήσει βαριά.

Μετά από 12 χρόνια…
Η Μερονυχτιά και  Νυ-

χτοµέρα έχουν γίνει κα-

λά. Ο Νύχτας και η Μέρα
έχουν αρραβωνιαστεί
κρυφά. Η Μερονυχτιά έ-
χει τον άντρα της που
τον λένε Ήλιο. Η Νυχτο-
µέρα έχει τον άντρα της
που τον λένε Ηλιαχτίδα.
Ο Νύχτας και η Μέρα α-
ποφάσισαν πως θα το
πούνε την επόµενη µέ-
ρα.

Την άλλη µέρα…
Ο Νύχτας και η Μέρα εί-

παν το κρυφό µυστικό
τους και η Μερονυχτιά
και ο Ήλιος,η Νυχτοµέρα
και ο Ηλιαχτίδας χάρηκαν
πολύ. Την ίδια στιγµή
τους είπαν ότι σε λίγο
καιρό θα παντρευτούν.

Μετά από λίγο καιρό…
Ο Νύχτας και η Μέρα

παντρεύτηκαν και µετά
από λίγο καιρό έκαναν 5
παιδιά που τα ονόµασαν
Ηµέρα, Ώρα, ο Αιώνας,
Μήνας και ο Χρόνος.

Και ζήσανε αυτοί καλά
και ’µεις καλύτερα!

ΤΕΛΟΣ!!!
Κωνσταντίνα Γέσιου –

ΣΤ` τάξη…

- Τί διαφορά έχουν τα
γουρούνια από τα Πάντα;-
Τα γουρούνια τρώνε τα
πάντα, ενώ τα Πάντα δεν
τρώνε τα γουρούνια!                                                                                                                       

Το ηχείο
Ένας µεθυσµένος σε έ-

να µπαρ, ρωτά ένα σερβι-
τόρο: 

-Ρε φιλάρα, εκείνο εκεί
το µαύρο τι είναι; 

-Ηχείο, του απαντά ο
σερβιτόρος. 

-Σιγά ρε φίλε µην είναι
και η Μυτιλήνη.                                                                                                                                                    

H ΚΟΤΑ     
Σε ένα εστιατόριο ο πε-

λάτης λέει στο γκαρσόν:

- Σας παρακαλώ, µπο-
ρείτε να πάρετε το κοτό-
πουλο να το ψήσετε λιγά-
κι ακόµα?

- Γιατί, τι έχει?
- Μου τρώει τις πατάτες!                                                           

ΠΑΩ ΝΑ ∆ΩΣΩ ΑΙΜΑ
Καθότανε το λιοντάρι στο
δάσος και χάζευε. Ξαφνι-
κά περνάει το µυρµίγκι
τρέχοντας! "Για που το βά-
λες έτσι βιαστικός;" ρωτά
το λιοντάρι. "∆εν τα έµα-
θες; Τράκαρε ο ελέφα-
ντας µε τον ιπποπόταµο!".
"Ε, και εσύ τι τρέχεις;".
"Πάω να δώσω αίµα!"                                         

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 
ΒΕΡΙΚΟΥΚΗ !!!!!!!                                                                                                                                                                                                                                             

ΑΑΝΝΕΕΚΚ∆∆ΟΟΤΤΑΑ
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δύο κατηγορίες: Χειµωνιάτι-
κα λαχανικά και καλοκαιρνά.
Τα χειµωνιάτικα λαχανικά
κατάγονται από εύκρατα κλί-
µατα και η καλλιεργητική
τους περίοδος είναι οι κρύοι
µήνες του έτους. Τα λαχανικά
αυτά αναπτύσσονται δύσκο-
λα στην καλοκαιρινή ζέστη.
Αν και συνεχίζουν να ανα-
πτύσσονται και µετά τα πρώ-
τα κρύα του φθινόπωρου,
πρέπει να τα ξεκινάµε νωρίς
ώστε να είναι ώριµα πολύ
πριν τα µεγάλα κρύα.

Τα περισσότερα καλοκαιρι-
νά λαχανικά κατάγονται από
τροπικές και υποτροπικές πε-
ριοχές και απαιτούν ζεστό
καιρό για να φυτρώσουν και
να αναπτυχθούν. Ταλαιπω-
ρούνται ή πεθαίνουν από τις
παγωνιές και δεν πρέπει να
σπέρνονται στο ύπαιθρο χω-
ρίς προστασία ή πριν περάσει
ο κίνδυνος παγωνιάς. Τα κα-
λοκαιρινά λαχανικά που φυ-
τεύονται το καλοκαίρι για να
ωριµάσουν το φθινόπωρο
πρέπει να φυρεύονται αρκετά
νωρίς ώστε να µην τα προ-
φτάσουν τα φθινοπωρινά
κρύα.

Σχεδιάστε σωστά τον λαχανόκηπό σαςΣυν. απ’ την 13η σελ.

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ
Συµµετέχουµε και φέτος στο Τοπικό

∆ίκτυο του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών
«Σχολικοί κήποι»

http://blogs.sch.gr/schoolgardens/


