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Η Αγία Βαρβάρα
Στο βίο της αναφέρεται ότι η Αγία

Βαρβάρα ήταν ένα όµορφο κορίτσι
που έζησε στην πόλη της Νικοµή-
δειας στη Μικρά Ασία , επί Ρωµαίου
Αυτοκράτορα Μαξιµιανού . Ο ∆ιό-
σκορος ή ∆ιόσορος , ο φανατικός ε-
θνικός ‘’ειδωλολάτρης’’ πατέρας
της την είχε κλεισµένη σε έναν
πύργο προκειµένου να τη διαφυλά-
ξει από µνηστήρες .Ωστόσο µυστι-
κά προσηλυτίστηκε στο Χριστιανι-
σµό . 

Ο πατέρας της  διέταξε να χτιστεί γι` αυτήν ένα λουτρό , ού-
τως ώστε να µην χρειάζεται να χρησιµοποιεί τα δηµόσια λου-
τρά , και ενώ το σχέδιο για το λουτρό προέβλεπε αρχικά δύο
παράθυρα , η Βαρβάρα εγκατέστησε άλλο ένα για να τιµήσει
την  Αγία Τριάδα, εκµυστηρευόµενη τον λόγο στον πατέρα της
. Τότε ο πατέρας της, βλέποντας αυτή την αλλαγή , εξεµάνη
και διέταξε να την παραδώσουν  στον Ρωµαίο Έπαρχο κατά
τους διωγµούς  των Χριστιανών. Ο Έπαρχος  θαυµάζοντας την
οµορφιά της προσπάθησε στην αρχή να την µεταπείσει , βλέ-
ποντας ότι εκείνη ήταν ανένδοτη την υπέβαλε σε µαρτύρια ,
περισσότερο για να την σώσει από την οργή του πατέρα της
που ήθελε να φονευθεί . Τελικά ο Έπαρχος διέταξε τον αποκε-
φαλισµό της ,και όρισε την ποινή να εκτελέσει ο ίδιος ο πατέ-

Κάθε  χρόνο στο χωριό µας γίνεται το έ-
θιµο της Βαρβαρίτσας. Την παραµονή της
γιορτής µετά τον εσπερινό µαζεύονται παρέ-
ες παιδιών και ανάβουν φωτιές. Τα αγόρια
του χωριού µαζεύουν  ξύλα για τις φωτιές
αρκετές µέρες πιο νωρίς . Τα παλιά χρόνια
οι παππούδες έπαιρναν σε ένα µπρίκι  φακή,
το βάζανε  στη φωτιά  και δίνανε  στα  παιδιά
να φάνε  για να µην  αρρωσταίνουν. Τα παι-
διά  της περιοχής  µε µια βέργα  (ταπούζα), η
οποία ήταν  από κάτω σαν µπαλίτσα,  λέγα-
νε ένα  τραγούδι  περπατώντας γύρω από
την φωτιά «τσιβριβρί, τσιβριβρί». Έπαιρναν
στάχτη από τη φωτιά και την πήγαιναν έξω
από το κοτέτσι για να γεννούν οι κότες. 

Όταν ανάβει η φωτιά λένε το τραγούδι: «
Βαρβαρίτσα, Νικολίτσα, κάρο ξύλα(κόλα

ντάρβα), κάρο αλεύρι(κόλα µπράσνο), Βάρ-
βαρα», που σηµατοδοτούσε  την αρχή του
χειµώνα.

Οι νοικοκυρές φτιάχνουν νηστίσιµες  λι-
χουδιές για τα παιδιά, όπως πιτουλίτσες και
λουκουµάδες. 

Το ξηµέρωµα της Αγίας Βαρβάρας έπαιρ-
ναν την  ταπούζα και τις βρασµένες φακές
και λέγανε τα κάλαντα( τα λόγια που έλεγαν
και στη φωτιά). Οι νοικοκύρηδες έπαιρναν
δυο –τρία σπυριά φακές από τους καλαντά-
ρηδες για υγεία και έδιναν ξερά σύκα, ξυλο-
κέρατα, αλεύρι ή χρήµατα.

Αυτό το έθιµο γίνεται στην Άρνισσα από
τα παλιά τα χρόνια, πολύ πριν χτιστεί η εκ-
κλησία της Αγίας Βαρβάρας. Σύµφωνα µε
τον βίο της Αγίας Βαρβάρας, διέταξαν τον
αποκεφαλισµό της και όρισαν την  ποινή να
την εκτελέσει ο ίδιος ο πατέρας της που ήταν
και επιθυµία του, αφού αυτή ήταν χριστιανή
και εκείνος ειδωλολάτρης. Την στιγµή όµως
που  είχε τελειώσει το έγκληµα του, έπεσε νε-
κρός χτυπηµένος από κεραυνό κατά θεία δί-
κη. Η φωτιά της Βαρβαρίτσας µάλλον συµ-
βολίζει αυτό το γεγονός. Η  Αγία Βαρβάρα
είναι προστάτιδα της Άρνισσας.

Κείµενο: Σταυρούλα Μπόγια -
Ευθύµης  Σιπάκης (Β’ τάξη)
∆αχτυλογράφηση: Θεοδώρα 

Παπαδοπούλου - Άννα Ράδη (Στ’ τάξη)     

Βαρβαρίτσα 

συν. στην 3η σελ.

Το έθιµο της βασιλόπιτας,
στην Ορθόδοξη Χριστιανική πί-
στη έχει τις ρίζες του στην επο-
χή που έζησε ο Μέγας Βασίλει-
ος Επίσκοπος Καισαρείας
(330-371µ.Χ)

Από την ιστορία γνωρίζουµε
ότι το 370 µ. Χ., µετά τον θάνατο
του Ευσεβίου ο αυτοκράτορας
Ουάλης αναγκάστηκε να δεχτεί
ως Επίσκοπο Καισαρείας τον
Βασίλειο, παρά το ότι ο ίδιος ή-
ταν Αρειανός. Την εποχή αυτή
ήταν σε έξαρση η αυτοκρατορι-
κή βία για την καθιέρωση του Α-
ρειανισµού. Φυλακές, εξορίες,
βασανιστήρια και µεγάλος
διωγµός σε βάρος των Ορθο-
δόξων ήταν η κατάσταση που ε-
πικρατούσε. 

Αφού λοιπόν ο Βασίλειος δεν
συµµορφωνόταν, ο Ουάλης έ-

στειλε τον έπαρχο ∆οµίτιο Μό-
δεστο µε στρατό να αναγκάσει
τον Βασίλειο να ασπαστεί τον Α-
ρειανισµό.

Στο σηµείο αυτό, σταµατάει

η ιστορία και παίρνει τη θέση
της ο θρύλος όπου µιλάει η ψυ-
χή και η ανθρώπινη καρδιά. Η
παράδοση και ο θρύλος που έ-

Βασιλόπιτα : Το έθιµο και η συνταγή
Πώς δηµιουργήθηκε αυτό το έθιµο 

συν. στην 3η σελ.
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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 

(Ε’-ΣΤ` ΤΑΞΗ)

∆ακτυλογράφηση

κειµένων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Νιώτη Αρετή(ΣΤ`)

Παλάκα Κατερίνα(ΣΤ`)

Παπαδοπούλου Θεοδώρα

Ράδη Άννα (ΣΤ`)

Ράδη Βενετία(ΣΤ`)

Σηπάκη Ευαγγελία(ΣΤ`)

Σάρωση εικόνων
Καραβίτη Άννα(Ε`)

Συντονιστές 
∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας

Αθανάσιος Θεοδώρου

Γεώργιος Γώγης

Το λογότυπο της εφη-

µερίδας σχεδίασε η Ευαγ-

γελία Σηπάκη

Συνδροµή για ένα

χρόνο 5 ευρώ

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Υλικά 
1 γαλοπούλα 
1/2 κιλό κάστανα 
4 κουταλιές  σούπας βούτυρο

και φυτίνη 
1 κρεµµύδι  ψιλοκοµµένος 
4 κουταλιές σούπας φρυγανιά

τριµµένη 
1 ποτήρι  κρασιού γάλα βρα-

σµένο 
Κανέλα 

Αλάτι 
Πιπέρι
Μαϊντανό  ψιλοκοµµένο 
3 κουταλιές σούπας φρέσκο

βούτυρο
Εκτέλεση
Χαράζουµε σταυρωτά τα κά-

στανα ,τα  βράζουµε λίγο (ώστε
να µη λιώσουν )και τα καθαρίζου-
µε . Σε µια κατσαρόλα  ρίχνουµε
το βούτυρο.  Όταν λιώσει ,προ-

σθέτουµε  το κρεµµύδι κι όταν
ξανθύνει ρίχνουµε το γάλα , το
µαϊντανό  λίγη κανέλα και αλατο-
πίπερο . 

Τα αφήνουµε να πάρουν 1-2
βράσεις και ρίχνουµε τα κάστανα
, λίγες µαύρες σταφίδες ,3 κουτα-
λιές φρέσκο βούτυρο και τη φρυ-
γανιά .

Ανακατεύουµε ώσπου να γί-
νουν πολτός . Γεµίζουµε την κοι-
λιά της γαλοπούλας και τη ράβου-
µε . Στη συνέχεια , δένουµε τη γα-
λοπούλα . Αλείφουµε εξωτερικά
τη γαλοπούλα µε βούτυρο και λε-
µόνι , την βάζουµε σε  ταψί και την
ψήνουµε στο φούρνο . Μετά το
ψήσιµο , τη βάζουµε τα ράµµατα
,αδειάζουµε τη γέµιση µε ένα πιά-
το και κόβουµε τη γαλοπούλα .

Σερβίρουµε και πλάι σε κάθε
κοµµάτι προσθέτουµε από τη γέ-
µιση µε τα κάστανα και τις σταφί-
δες  για γαρνιτούρα.                                                                   

Κωνσταντίνα Παπαζήση –
∆` τάξη (∆ακτυλογράφηση:

Κατερίνα Παλάκα – ΣΤ` τάξη)

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ  ΓΕΜΙΣΤΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΑ 

Συνταγή για 
Χριστόψωµο 

Υλικά Συνταγής:
• 4 κούπες αλεύρι µαλακό
• 25 γραµµάρια µαγιά φρέσκια
• 2 κουτάλια σούπας ζάχαρη
• 1 κουτάλι σούπας βούτυρο
• 1 αυγό
• 1 κουτάλι τσαγιού γλυκάνισο
• 1 1/2 κούπα νερό
• σουσάµι
• ολόκληρα καρύδια

Εκτέλεση Συνταγής:
Σε µια λεκάνη διαλύουµε τη µαγιά τη ζάχαρη σε

µισή κούπα χλιαρό νερό. Προσθέτουµε µια κούπα
αλεύρι και φτιάχνουµε µια αραιή ζύµη. Σκεπάζου-
µε και αφήνουµε σε χλιαρό µέρος να φουσκώσει
για περίπου 15 λεπτά.

Βράζουµε το γλυκάνισο σε νερό ίσο µε ένα φλι-
τζάνι του καφέ, το στραγγίζουµε και το αφήνουµε
να γίνει χλιαρό.

Προσθέτουµε στην ήδη φουσκωµένη ζύµη µας
το υπόλοιπο αλεύρι, το βούτυρο, το αυγό, το γλυ-
κάνισο, και το υπόλοιπο νερό και ζυµώνουµε µέ-
χρι να έχουµε µια µαλακή και ελαστική ζύµη.

Σε λαδωµένο ταψί 22 εκατοστών τοποθετούµε
τη ζύµη µας, κρατώντας λίγη για το στόλισµα του
Χριστόψωµου. Συνήθως κάνουµε ένα σταυρό και
στα τέταρτα που δηµιουργούνται φτιάχνουµε ζω-
άκια, φυλλαράκια, δεντράκια, ότι θέλουµε και έ-
χει κάποιο νόηµα για τους ανθρώπους µε τους ο-
ποίους θα µοιραστούµε το ψωµί στο τραπέζι. Ένα
είναι σίγουρο: ό,τι διακόσµηση κι αν φτιάξουµε,

την κολλάµε πάνω στο Χριστόψωµο.
Τοποθετούµε ολόκληρα καρύδια σε διάφορα

σηµεία του χριστόψωµου και πασπαλίζουµε µε
σουσάµι. Σκεπάζουµε το χριστόψωµο και το αφή-
νουµε σε χλιαρό µέρος µέχρι να διπλασιαστεί σε
όγκο.

Ψήνουµε σε προθερµασµένο φούρνο στους 180
°C για 35 λεπτά.

Μόλις το χριστόψωµο πάρει χρώµα, το σκεπά-
ζουµε µε αλουµινόχαρτο, γιατί έχει ζάχαρη και µε
το ψήσιµο θα γίνει πολύ σκούρο.

Το Χριστόψωµο έχει ίσως λίγο παραπάνω κό-
πο από ένα απλό ψωµί. Φέρνει, όµως, τέτοια µο-
σχοβολιά και αγάπη στο χριστουγεννιάτικο τρα-
πέζι που αξίζει την προσπάθεια, ειδικά αν γίνεται
µε τα αγαπηµένα σας πρόσωπα.

Καλή σας επιτυχία
και καλά Χριστούγεννα!! 

συν. στην 7η σελ.
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Λίγα λόγια στη µνήµη του ταξίαρχου ΠΖ ε.α. 
Παντελή Χατζηχαρίση

Στις 16 Νοεµβρίου 2014 έφυγε από τη ζωή ένας ξεχωριστός Αρ-
νισσιώτης, ο ταξίαρχος Παντελής Χατζηχαρίσης. 

Για το χωριό µας και για το ∆ηµοτικό Σχολείο µας, από όπου είχε
αποφοιτήσει, ήταν ένας σηµαντικός αρωγός όσες φορές του ζητήθη-
κε βοήθεια. Ειδικότερα δείχνοντας έµπρακτα την αγάπη και την γεν-
ναιοδωρία του, προσέφερε σηµαντικό χρηµατικό ποσό για τον εξο-
πλισµό της βιβλιοθήκης, η οποία εξελίχθηκε παράλληλα και σε αίθου-
σα ηλεκτρονικής µάθησης. Με την κίνησή του αυτή και την παράλλη-
λη πολύ σηµαντική  χρηµατική δωρεά της ανιψιάς του Χατζηχαρίση
Μαρίας, που το  προσέφερε στην µνήµη του πατέρα της Σωτηρίου
Χατζηχαρίση, αποκτήθηκε από το σχολείο µας ένα εργαλείο σηµα-
ντικό στην διδακτική λειτουργία του.

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας εκ-
φράζει τα θερµά συλλυπητήρια και  την συµπαράστασή του στην οι-
κογένεια και στους οικείους του εκλιπόντος. 

Καλό ταξίδι κ. Παντελή.

Ο κ. Παντελής Χατζηχαρίσης
(1921 -2014) γεννήθηκε στην
κωµόπολη της Άρνισσας και  έ-
ζησε τις τελευταίες δεκαετίες
στη Θεσσαλονίκη.   Πατέρας
του ήταν ο Σταύρος Χατζηχαρί-
σης, δάσκαλος και  γνωστός µα-
κεδονοµάχος. 

Αποφοίτησε από το Γυµνάσιο
Εδέσσης και εισήχθη στη Στρα-
τιωτική Σχολή Ευελπίδων, όπου
και φοίτησε ως Ανθυπολοχαγός
του Πεζικού. Έλαβε µέρος στην
µάχη της Κρήτης το 1941. Την
περίοδο της κατοχής φοίτησε
στην Γεωπονική σχολή του Αρι-
στοτέλειου Πανεπιστηµίου
Θεσσαλονίκης. Με την απελευ-
θέρωση της Ελλάδας το 1944 ε-
πανεντάχθηκε στον Ελληνικό
Στρατό και είχε την τιµή να απο-
καταστήσει τα σύνορα µεταξύ
Ελλάδας και Βουλγαρίας υψώ-
νοντας εκεί την Ελληνική ση-
µαία.  Για ένα χρονικό διάστηµα
ήταν πρόεδρος της Ένωσης Α-
πόστρατων Αξιωµατικών Θεσ-
σαλονίκης. Έγινε πρόεδρος του
Πανελλήνιου Συλλόγου Απογό-
νων Μακεδονοµάχων « Παύλος
Μελάς». 

Αυτή τη σπουδαία προσωπι-
κότητα κατά την διάρκεια της
ζωής του έκανε κάποιες σπου-
δαίες πράξεις για το χωριό µας,
αλλά και το σχολείο µας. Έδωσε
µαζί µε την ανιψιά του κ. Μαρία
Χατζηχαρίση σηµαντικό χρηµα-
τικό ποσό για  την ενίσχυση του
εξοπλισµού της βιβλιοθήκης
του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισ-
σας και τη δωρεά ενός διαδρα-
στικού πίνακα. Ήταν πάντα κο-
ντά στο κόσµο και βοηθούσε µε
φιλανθρωπίες τους ανθρώπους
που τον είχαν ανάγκη. 

Σύνταξη-Συγγραφή: Άννα Ρά-
δη-Κατερίνα Παλάκα (ΣΤ` τάξη)

Εκ µέρους των µαθητών του
∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

στη µνήµη του κ. Παντελή Χατζηχαρίση

Ευχαριστήριο 
Ο Σύλλογος διδασκόντων του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισ-

σας, ευχαριστεί ολόψυχα την κ. Χατζηχαρίση Ευδοξία, διδά-
κτορα Ιατρικής του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου, για την ευγε-
νική δωρεά του ποσού των 1000 ευρώ για εξοπλισµό του σχο-
λείου µας, στην µνήµη του πρόσφατα αποθανόντος θείου της
Παντελή Χατζηχαρίση, χορηγού επίσης το σχολείου  και απευ-
θύνει θερµά συλλυπητήρια σ’ αυτήν και στους οικείους της.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του ∆ηµοτικού Σχολείου

Άρνισσας ευχαριστεί την κ. Μαρία Χατζηχαρίση, δι-
κηγόρο Έδεσσας, η οποία στη µνήµη του αποθανό-
ντος θείου της Παντελή Χατζηχαρίση του Σταύρου
(αδελφού του πατέρα της Σωτηρίου Χατζηχαρίση),
ταξιάρχου ε.α. και αντί τελέσεως τεσσαρακονθηµέ-
ρου µνηµοσύνου στη γενέτειρά του, προσέφερε στο
Σχολείο µας  οικονοµική ενίσχυση ποσού 1000 ευρώ
για τις ανάγκες λειτουργίας της αίθουσας ηλεκτρονι-
κής µάθησης – βιβλιοθήκης «Σωτηρίου και Παντελή
Χατζηχαρίση», που λειτουργεί από το 2010 στο ∆η-
µοτικό µας , συνδράµοντας την εκπαιδευτική µας
προσπάθεια.

Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων του 
∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας

ρας της που ήταν και η επιθυ-
µία του.  Σύµφωνα µε τον βιο-
γράφο αυτής Συµεών ο ίδιος ο
πατέρας της την αποκεφάλισε
ως ‘’πατρικαίς χέρση τω πατρι-
κώ  ξιφεί την τελίωσιν δέχε-
τε’’.  Την στιγµή όµως που είχε
αποτελειώσει το έγκληµα του
, έπεσε νεκρός χτυπηµένος α-
πό κεραυνό κατά θεία δίκη . Η
Ιουλιανή της Νικοµήδειας
µαρτύρησε µαζί µε την Βαρβά-
ρα και τιµάται επίσης ως Αγία .

Είναι προστάτιδα του πυρο-
βολικού, των µαθηµατικών,
των τεκτόνων, των ορυχείων,
των στρατιωτικών µηχανικών,
των λατόµων  και οποιουδήπο-
τε εργάζεται µε κίνδυνο αιφνι-
δίου ή βίαιου θανάτου . Η ιερή
µνήµη της γιορτάζεται στις 4

∆εκεµβρίου . Η Αγία Βαρβάρα
θεωρείται όχι µόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και σε άλλες χώ-
ρες Αγία προστάτης του πυρο-
βολικού. Στην Ελλάδα καθιε-
ρώθηκε ως Προστάτης του ό-
πλου αυτού το 1828, όπου και
αναφέρεται η πρώτη σχετική
τελετή µε δοξολογία και πα-
ράθεση στη συνέχεια γεύµα-
τος όπου έλαβαν µέρος αξιω-
µατικοί και οπλίτες πυροβολη-
τές. Παλαιότερα "Αγία Βαρβά-
ρα" ονόµαζαν οι ναυτικοί τις
πυριτιδαποθήκες και τους χώ-
ρους πυροµαχικών των πολε-
µικών πλοίων . Στις αγιογρα-
φίες φέρεται πάντα ιστάµενη
προ πύργου µε τρία παράθυρα
καθώς και µε σύµβολα πυρο-
βολικού.

Κυριακή Τσιτιρίδου ( Γ` τάξη)
– Βενετία Ράδη( ΣΤ` τάξη)

Η Αγία Βαρβάρα
συν. απ’ την 1η σελ.

δωσαν το έθιµο της βασιλόπιτας που
και σήµερα έχει εξέχουσα θέση
στην Ελληνική οικογένεια.

Αφού λοιπόν κυκλώθηκε η Καισά-
ρεια και ο Μόδεστος ζήτησε να γί-
νει δεκτό το µήνυµα του Αυτοκράτο-
ρα, µε την απειλή σύλληψης του Βα-
σιλείου, ο λαός της πόλης έκανε το
εξής περίεργο. Μαζεύτηκαν µπρο-
στά στην πόρτα της Επισκοπής και
άφησαν όσα χρυσά νοµίσµατα διέ-
θετε ο καθένας. Την εποµένη µέρα
που ο Μόδεστος πήγε να συναντή-
σει τον Βασίλειο έµεινε κατάπλη-
κτος από τον όγκο του χρυσού, µε
τον οποίο θα µπορούσαν να πάρουν

χιλιάδες µισθοφόρους και να κατα-
τροπώσουν τον στρατό του Ουάλη.
Με θαυµασµό και φόβο ο Μόδε-
στος εισηγήθηκε να περιµένουν κα-
λύτερες συνθήκες και απεχώρησε.

Τότε ο Βασίλειος βρέθηκε µπρο-
στά σε ένα µεγάλο πρόβληµα που έ-
πρεπε να βρεί άµεσα λύση. Τι θα γι-
νόταν µε όλα αυτά τα χρυσά νοµί-
σµατα, εκτεθειµένα στην είσοδο της
Επισκοπής, που δεν γνώριζε και σε
ποιόν ανήκαν; 

Κάλεσε το λαό να εφαρµόσει την
οδηγία του. Κάθε σπίτι θα ζύµωνε έ-
να ψωµί και µέσα θα έβαζε ένα χρυ-
σό νόµισµα. Έφεραν όλοι τα ψωµιά

Βασιλόπιτα : Το έθιµο και η συνταγή
συν. απ’ την 1η σελ.

συν. στην 7η σελ.
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Η γιορτή του σχολείου µας 
για το Πολυτεχνείο

Τη  ∆ευτέρα 17  Νοεµβρίου  2014  στο ∆ηµοτικό σχολείο
Άρνισσας στην  αίθουσα εκδηλώσεων ,γιορτάσαµε την  επέ-
τειο του Πολυτεχνείου.

Τη γιορτή επιµελήθηκαν οι µαθητές της Ε’ και της Στ’ τάξης
προς τιµήν των φοιτητών και όλων που αγωνίστηκαν για την
ελευθερία, την ∆ηµοκρατία και την παιδεία στην χώρα µας.

Ακούσαµε για την εξέγερση  στο πολυτεχνείο, τα συνθήµα-
τα <<Ψωµί, παιδεία, ελευθερία>>   <<∆εν θα περάσει ο φασι-
σµός>>  <<Κάτω  η χούντα>>. Είδαµε ντοκουµέντα   και βί-
ντεο από τις διαδηλώσεις των αγωνιζοµένων    ελλήνων. Νιώ-
σαµε την συγκίνηση  ακούγοντας   τις φωνές των φοιτητών
να λένε  στους φαντάρους τους  <<είµαστε αδέλφια, δεν θα
µας χτυπήσετε!>> .

Στη  γιορτή ακούσαµε και τραγουδήσαµε τραγούδια που ή-
ταν εκείνη την εποχή απαγορευµένα. Οι µαθητές της Πέ-
µπτης  τάξης αφηγήθηκαν το χρονικό της εξέγερσης.  Κατά τη
διάρκεια της αφήγησης  οι µαθητές της έκτης τάξης  έπαιξαν
ένα θεατρικό δρώµενο και απήγγειλαν  ποιήµατα. Η  γιορτή  έ-
κλεισε µε τον εθνικό ύµνο.

Ήταν µια εξαιρετική γιορτή και ελπίζουµε του  χρόνου να
είναι  καλύτερη!!!                                                                                                               

Οι µαθητές   της  Ε’ τάξης   

Halloween
Halloween is a popular custom than comes from America. It is celebrated in a lot of countries on October 31st, the Eve of

the western Christian feast of All Hallows’ Day. Children wear costumes such as witches, ghosts and scary monsters. They
carry pumpkins (Jack-o-lanterns) and go to people’ s houses and say “Trick or treat!”. They also play apple bobbing, tell
scary stories and watch horror films.  Children from the 3rd and 4th classes did “trick or treat”. The teacher of English
brought to school candies and the children designed masks and pumpkins to wear and hold. Then, they went from class to
class and said “Trick or treat!”, doing tricks and eating candies! It was very nice and I would do it again. 

Κείµενο: Στ’ τάξη και Άννα Καραβίτη (Ε’ τάξη)
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Το βιβλίο που θα σας παρου-
σιάσουµε είναι «Η σοφή ελιά».
Γράφτηκε από την Ειρήνη Καµα-
ράτου – Γιαλλούση και το ζω-

γράφισε ο Γιώργος Σγουρός.
Εκδόθηκε από τις εκδόσεις «Η
µικρή ΜΙΛΗΤΟΣ» και είναι µια
περιπέτεια µε φρούτα και λαχα-

νικά.
Κάποτε ζούσαν σε ένα όµορ-

φο περιβόλι φρούτα, λαχανικά
και καρποί. Το περιβόλι έµοιαζε
µε δάσος και είχε µια πηγή. Οι ή-
ρωες του παραµυθιού ήταν η
Κολοκύθα, το Φραγκόσυκο, το
Αγγούρι, το Καρπούζι, η Φράου-
λα, το Πεπόνι, η Ελιά, το Μήλο,
ο Ανανάς και το Αχλάδι. Αντιµε-
τωπίζουν την Κολοκύθα που
τους δίνει λίγο νερό, ενώ αυτή
πίνει στα κρυφά όσο θέλει.

Μας  άρεσε, επειδή το αντιµε-
τώπισαν ψύχραιµα. ∆εν µας ά-
ρεσε, που η Κολοκύθα τους έδι-

νε λίγο νερό και αυτή έπινε όσο
ήθελε.

Το βαθµολογούµε µε 10(να το
διαβάσετε οπωσδήποτε).

Η ζωγραφιά είναι της Ελπί-
δας Γκέσιου.

Οµάδα ανάγνωσης
Ολοήµερου:

Ελπίδα Γκέσιου (Α` τάξη)-
Λαζαρία Ολίδου, Άγγελος Χού-

κι(Β` τάξη) – 
Βασιλική Γκέσιου, Θοδωρής

Νάντσης(Γ` τάξη) – Πετρούλα
Νάντση 

(∆` τάξη)

Βιβλιοπαρουσίαση

Βιβλιοπαρουσίαση
Μια υπόθεση για τον Ντετέκτιβ Κλούζ

Η µονοµαχία των Ντετέκτιβ
Όνοµα: Κλουζ
Επάγγελµα: Μαθητής
Χόµπι: Ιδιωτικός Ντετέκτιβ
Πάθη: Γάλα και τσίχλες
Ο Κλουζ απέκτησε ανταγωνιστή. Ένας άλ-

λος ντετέκτιβ εµφανίζεται στη γειτονιά του και
αρχίζει να του παίρνει τις δουλειές µέσα από
τα χέρια.Θέλει να τον λένε Κίνγκ, βασιλιά, και
νοµίζει ότι είναι ο καλύτερος του κόσµου. Ο
Κλουζ δε θα   καθίσει βέβαια µε τα χέρια σταυ-
ρωµένα. Η γειτονιά δε χωράει δύο ντετέκτιβ
και θα γίνει µονοµαχία. Για να φανεί ποιος α-
πό τους δύο είναι καλύτερος.

Καλά Χριστούγεννα Αιµίλιε
Συγγραφέας:Brigitte Weninger, Eve Tharlet

Έρχονται Χριστούγεννα και στο δάσος όλα
είναι σκεπασµένα από µια αφράτη χιονένια
κουβέρτα. Ο µπαµπάς λαγός διηγείται στα παι-
διά του την ιστορία του Αι- Βασίλη που περι-
µένει από τα παιδιά να είναι καλά και ευγενι-
κά. Όταν έφυγαν οι γονείς του ο Αιµίλιος θυ-
µήθηκε τι είχε πει ο µπαµπάς του και αποφάσι-
σε να βρει τροφή για  τα ζώα που δεν είχαν. Πή-
γε στο κελάρι, πήρε ένα σακί µε καλαµπόκι και
το έδωσε στα πουλάκια, στο αγριογούρουνο,
στα σκιουράκια και στα άλλα ζώα που δεν
µπορούσαν να βρουν τροφή κάτω από το χιόνι.
Όταν όµως γύρισαν οι γονείς του Αιµίλιου,
τον µάλωσαν που ξόδεψε την τροφή. Όµως τα
άλλα ζώα ανταπέδωσαν το καλό που τους έκα-
νε ο Αιµίλιος…

Ένα δέντρο µια φορά…
Συγγραφέας: Ευγένιος Τριβιζάς
Το βιβλίο µιλάει για ένα δέντρο και ένα παι-

δί, που δεν τους φρόντιζαν και δεν τους πρόσε-

χαν. Το δέντρο ήταν σε ένα παρατηµένο πεζο-
δρόµιο και είχε γύρω του σκουπίδια  και απο-
τσίγαρα.Τ ο παιδί έµενε µόνο του σε ένα εγκα-
ταλειµµένο  σπίτι που θα το γκρέµιζαν και για
αυτό θα ξερίζωναν το δέντρο.

Πλησίαζαν Χριστούγεννα και ήταν µόνοι
τους. Όλοι τους περιφρονούσαν και τους έδιω-
χναν.  Όταν όµως  βρέθηκαν µαζί  το παιδί άρ-
χιζε να φροντίζει το δέντρο . Το δέντρο του ζή-
τησε να το στολίσει και όταν το παιδί το έκανε ,
έγινε πολύ όµορφο. Τότε πέρασε από εκεί µια
πριγκίπισσα µε µια άµαξα και ζήτησε από το
παιδί να έρθει µαζί της για να µην κρυώνει και
να µην υποφέρει πια. Τα ο παιδί αρνήθηκε να
φύγει χωρίς το δέντρο και απόφάσισαν να το
πάρουν µαζί τους. Έτσι ξεκίνησαν το ταξίδι
τους και αυτά ήταν τα καλύτερα Χριστούγεννα
που είχαν περάσει στη ζωή τους. ∆εν είχαν νιώ-
σει ποτέ τόση ζεστασιά.

Γ` τάξη

Τα σοκολατάκια του Ολοηµέρου 
Στην εικόνα αυτή βλέ-

πουµε τα τέσσερα κορίτσια
της Πέµπτης τάξης να φτιά-
χνουν σοκολατάκια  σε διά-
φορα σχήµατα. Η Βούλα και
η Ιωάννα κοιτάνε πως φτιά-
χνουν τα σοκολατάκια, ενώ
η Ελισάβετ και η Άννα βά-
ζουν στα καλουπάκια τη
λιωµένη κουβερτούρα. Αυ-
τή η  µέρα ήταν υπέροχη για

τα τέσσερα κορίτσια.
Ιωάννα – Παρασκευή – Άννα –Ελισάβετ(Ε` τάξη)    

∆ηµοτικό Σχολείο Περαίας/Βεγορίτιδας
Είχαµε πάει εκδροµή µε το σχολείο  µας στη Θεσσαλονίκη

για να δούµε ένα θεατρο. Το έργο λεγόταν «Ο γύρος του κό-
σµου σε 80 ήµερες». Εκεί είχαν έρθει και πολλά σχολεία ακό-
µα. Γνωρίσαµε πολλά παιδιά και γίναµε φίλοι. 

Το έργο ήταν πολύ ωραίο σχεδόν από τις πιο ωραίες παρα-
στάσεις που είχουµε δει. Εντυπωσιαστήκαµε πολύ γιατί είχε
πολύ ωραίες εικόνες και πολύ ζωντανή µουσική.

Στην εκδροµή πήγαµε µε δυο λεωφορεία µαζί µε τα παιδιά
του σχολειού της Άρνισσας. 

Μας έκανε εντύπωση ότι τα παιδιά όταν µπήκαν πρώτοι
στον γυρισµό δεν κάθισαν γαλαρία και ξαφνιαστήκαµε πολύ!

Οι µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ !
Βαλαβάνης Κωνσταντίνος

Γκούρι Θεοδώρα και Κίλο Λάζαρος
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Αγία Αικατερίνη
η Μεγαλοµάρτυς
Η Αγία Αικατερίνη καταγό-

ταν από οικογένεια ευγενών
της Αλεξάνδρειας, «θυγάτηρ
βασιλίσκου τινός ονοµαζοµέ-
νου Kώνστου», και µαρτύρησε
στις αρχές του 4ου αιώνα µ.Χ.
(304 µ.Χ.) Ήταν ευφυέστατη
και φιλοµαθής. Ήδη σε ηλικία
δέκα οκτώ χρονών κατείχε τις
γνώσεις της ελληνικής, ρω-
µαικής και λατινικής φιλολο-
γίας και φιλοσοφίας, δηλαδή
γνώριζε τα έργα του Oµήρου,
του λατίνου ποιητή Bιργίλιου,
του Aσκληπιού, του Iπποκρά-
τη και Γαληνού των ιατρών,
του Aριστοτέλη και του Πλά-

τωνα, του Φιλιστίωνα και του
Eυσέβιου των φιλοσόφων, του
Iαννή και Iαµβρή των µεγάλων

µάγων, του ∆ιονυσίου και της
Σιβύλλης και άλλων. Ήταν ό-
µως και άρτια καταρτισµένη
στα δόγµατα της χριστιανικής
πίστης.

Όταν επί Μαξεντίου (υιός
του Mαξιµιανού) διεξαγόταν
διωγµός εναντίον των χρι-
στιανών, η Αικατερίνη δε φο-
βήθηκε, αλλά µε παρρησία
διέδιδε πώς ο Ιησούς Χριστός
είναι ο µόνος Αληθινός Θεός.
Για το λόγο αυτό συνελήφθη
από τον έπαρχο της περιοχής,
ο οποίος προσπάθησε µε συ-
ζητήσεις να την πείσει να αρ-
νηθεί την πίστη της. Όταν ο έ-
παρχος διαπίστωσε την ανω-
τερότητά των λόγων της Αικα-
τερίνης, συγκάλεσε δηµόσια

συζήτηση µε τους πιο άξιους
ρήτορες της Αλεξάνδρειας,
τους οποίους όµως η Αικατε-
ρίνη αποστόµωσε. Κι όχι µόνο
αυτό, αλλά κάποιοι από τους
συνοµιλητές της Αικατερίνης
πείσθηκαν για τους λόγους
της και ασπάστηκαν την Χρι-
στιανική Πίστη.

Μπροστά σε αυτή την κατά-
ληξη, ο έπαρχος διέταξε να τη
βασανίσουν σκληρά µε την ελ-
πίδα πώς η αγία θα λύγιζε και
θα αρνιόταν τον Χριστό. Όµως
η Αικατερίνη έµεινε ακλόνητη
στην πίστη της. Τελικά αποκε-
φαλίσθηκε, ύστερα από διατα-
γή του έπαρχου. 

Κατερίνα Παλάκα – ΣΤ` τάξη

ΑΑρρχχάάγγγγεελλοοιι
ΜΜιιχχααήήλλ  

κκααιι  ΓΓααββρριιήήλλ  
Ο Μιχαήλ είναι ο πιο ένδοξος

και λαµπρός ταξιάρχης τον ασώ-
µατων δυνάµεων. Πολλές είναι οι
επεµβάσεις και οι ευεργεσίες
του τόσο  στην Παλαιά ∆ιαθήκη ό-
σο και στην Καινή ∆ιαθήκη. Ο Αρ-
χάγγελος Μιχαήλ εµφανίστηκε
στον πατριάρχη Αβραάµ κατά την
θυσία του Ισαάκ. Έπειτα στον Λοτ
,όταν τον λύτρωσε µαζί µε την οι-

κογένεια του από την καταστροφή των Σοδόµων. Μετά παρουσιάστηκε
στον πατριάρχη Ιακώβ όταν τον λύτρωσε από τα φονικά χέρια του αδελ-
φού του Ισαάκ.  Αυτός προπορευόταν µπροστά από τους Ισραηλίτες ό-
ταν ελευθερώθηκαν από την σκλαβιά των Αιγυπτίων  µε την µορφή νε-
φέλης την ηµέρα και φωτιάς τη νύχτα τους έδειχνε το δρόµο προς τι γη
τις Ευαγγελίας. Αυτός παρουσιάστηκε στον Μάντη Βαλαάµ  όταν εκεί-
νος ήθελε να καταραστεί τον Ισραηλιτικό λαό για να µην συνεχίσει  το
δρόµο προς την Χαναάν.  Όταν ο Εωσφόρος  λόγο της περηφάνιας του
εξεγέρθηκε κατά του θεού θέλησε να τον βάλει  τον θρόνο του στον ου-
ρανό και να γίνει όµοιος µε το θεό .Τον ακλούθησε ένα τάγµα αγγέλλων
το οποίο αποσχίστηκε από το θεό εξαιτίας της υπερηφάνειας του. Τότε
εξέπεσαν και διωχτήκαν από τον ουρανό µαζί µε τον αρχηγό τους τον
∆ιάβολο και όλοι σκοτώνει  αντί φωτεινοί ∆αίµονες αντί άγγελοι.

Μαζί µε τον Αρχάγγελο Μιχαήλ εορτάζεται και ο Αρχάγγελος Γα-
βριήλ. Ο Γαβριήλ φανέρωσε στον ∆ανιήλ ότι µετά από 70 χρόνια θα τε-
λειώσει η αιχµαλωσία τον Ισραηλιτών και µετά από 497 χρόνια θα έρθει
ο Χριστός. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ ήταν αυτός που έφερε την είδηση
στον Ιωακείµ και την Άννα ,ότι θα γεννήσουν τη Θεοτόκο. Αυτός είναι
που έφερε την είδηση στον Ζαχαρία ότι θα γέννηση τον Ιωάννη τον Πρό-
δροµο. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ έφερε την χαρµόσυνη  είδηση όταν Θε-
οτόκο ότι θα γεννήσει από Άγιο Πνεύµα τον Υιό και το λόγο του θεού. Αυ-
τός παρουσιάστηκε στο όραµα του Ιωσήφ και του είπε να µην φοβηθεί
αλλά να πάρει τη Μαριάµ ως γυναίκα του, επειδή το παιδί που θα γεννή-
σει προέρχεται από πνεύµα άγιο . Και αυτός σε όραµα είπε στον Ιωσήφ
να πάρει το Θείο Βρέφος και την µητέρα του και να φύγει στην Αίγυπτο. 

Η Σύναξη των αρχιστρατήγων Μιχαήλ και Γαβριήλ γιορτάζεται στις 8
Νοεµβρίου. Την ηµέρα αυτή είναι η γιορτή της πολεµικής µας αεροπο-
ρίας . 

ΑΑννέέσσττηηςς  ΤΤσσιιττιιρρίίδδηηςς    ––    ΣΣΤΤ  ̀̀   ττάάξξηη
∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::    ΑΑρρεεττήή  ΝΝιιώώττηη  ––  ΣΣΤΤ`̀  ττάάξξηη

Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ο
ΜΕΓΑΣ

Ο Άγιος Βασίλειος, γεννηµένος το
330 µ.χ. στη Νεοκαισάρεια του Πό-
ντου από γονείς ευγενής. Ο πατέρας
του  ήταν καθηγητής ρητορικής στην
Νεοκαισαρεία και η µητέρα του Εµ-
µέλεια από οικογένεια Ρωµαίων  α-
ξιωµατούχων. Τα πρώτα γράµµατα
δίδαξε ο πατέρας του. Συνέχισε τις
σπουδές του στην Καισάρεια τις
Καππαδοκίας στην Κωνσταντινού-
πολη και στην Αθήνα. Εκεί σπούδα-
σε γεωµετρία, αστρονοµία, φιλοσο-
φία, ιατρική ,ρητορική και γραµµατική. Ο Άγιος Βασίλειος πέθανε 1
Ιανουαρίου του 379 µ.χ. σε ηλικία 49 ετών. Ο θάνατος του βυθίζει στο
πένθος όχι µόνο το ποίµνιο  του άλλα και όλο το χριστιανικό κόσµο
τις ανατολής. Η µνήµη του τιµάται από την Ορθόδοξη  Εκκλησία την
1η Ιανουαρίου.

Γλυκερία Λαζαρίζου – Β` τάξη
∆ακτυλογραφήση: Αρετή Νιώτη – ΣΤ` τάξη     
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και ο ιεράρχης τα µοίρασε στο πλή-
θος. Κανένας δεν παραπονέθηκε τι
πήρε πίσω. Όλη την νύχτα βάσταξε
η δουλειά και το πρωί ξηµέρωνε
Πρωτοχρονιά. Έτσι το έθιµο παρέ-
µεινε σε ανάµνηση της ιστορικής
αυτής στιγµής.

ΑΑππόό  ττοονν  κκ..  ΣΣττααµµάάττηη  ΜΜοούύννττρριιχχαα

ΒΒαασσιιλλόόππιιτταα  µµεε  µµααχχλλέέππιι,,
µµοοσσχχοοκκάάρρυυδδοο  

κκααιι  µµαασσττίίχχαα

ΥΥΛΛΙΙΚΚΑΑ
200 γραµ. βούτυρο φρέσκο αγε-

λαδινό
3 αυγά
2 φλυτζ. τσαγιού ζάχαρη
1 φαρίνα
1 βανίλια
1 πρέζα µαστίχα κοπανισµένη
1 πρέζα µοσχοκάρυδο
1 κουταλάκι του γλυκού κοφτό µα-

χλέπι
ξύσµα από 1 µεγάλο πορτοκάλι

µεγάλο
τον χυµό από το πορτοκάλι που

ξύσαµε (είναι µισό φλυτζάνι τσαγιού
περίπου) Στο υπόλοιπο µισό του
φλυτζανιού συµπληρώνουµε γάλα
φρέσκο.

άχνη ζάχαρη για την διακόσµηση

ΕΕΚΚΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΗΗ
Στον κάδο του µίξερ χτυπάµε το

βούτυρο µε τη ζάχαρη µέχρι να α-
φρατέψει και κατόπιν ρίχνουµε τα
µυρωδικά, µαχλέπι, µαστίχα, µοσχο-
κάρυδο, βανίλια, ξύσµα πορτοκαλι-
ού, χτυπάµε και στην συνέχεια ρί-
χνουµε ένα ένα τα αυγά και κατόπιν
διαδοχικά το αλεύρι µε τον ανάµει-
κτο χυµό πορτοκαλιού µε το γάλα. 

Αφού χτυπηθούν λίγο σταµατάµε
το χτύπηµα και παίρνουµε µια
στρογγυλή αποσπώµενη φόρµα,
στρώνουµε λαδόκολα στον πάτο, την

κλείνουµε πάλι µε το στεφάνι την
φόρµα και αδειάζουµε το µείγµα.
Με µια σπάτουλα στρώνουµε την ε-
πιφάνεια και σε κάποια σηµεία της
πίτας βάζουµε το "φλουρί" τυλιγµένο
µε αλουµινόχαρτο. 

Την ψήνουµε σε προθερµασµένο
φούρνο στους 180 βαθµούς στον αέ-
ρα για 45-50 λεπτά ανάλογα µε το
φούρνο µας.

Αφού ψηθεί τη βγάζουµε από το
φούρνο, την αφήνουµε να κρυώσει
και τη διακοσµούµε ανάλογα µε τα
γούστα µας.

ΑΑππόό  ττηηνν  κκ..  ΤΤόόννιιαα  ΠΠααλλααµµίίδδηη  
ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ΒΒαασσιιλλεείίαα  ΛΛιιόόλλιιοουυ  ––

ΤΤάάσσοοςς  ΜΜππόόγγιιααςς  ((∆∆`̀  ττάάξξηη))

Βασιλόπιτα : Το έθιµο και η συνταγήσυν. απ’ την 3η σελ.

Η γιορτή µου
Ήρθαν τα Χριστούγεννα ξανά
µε τα δέντρα και τα δώρα τα πολλά,
ψάλλουν όλα τ’ αγγελούδια
όµορφα γλυκά τραγούδια.
Χαίροµαι διπλά κι εγώ
γελαστά χοροπηδώ.

Σήµερα γιορτάζω
και τα γιορτινά µου βάζω.
Με λαχτάρα περιµένω
καθαρό και στολισµένο
χίλια δώρα στη γιορτή µου
και ευχές για προκοπή µου.

Το δέντρο στολισµένο
Το δέντρο στολισµένο,
καµαρώνει φουντωµένο,
και τριγύρω τα παιδιά,
τραγουδάνε µε χαρά.
Τα φωτάκια του φωτίζουν,
καµπανούλες το στολίζουν,
φάτνη, άστρα και παιχνίδια,
και χρωµατιστά στολίδια.

Γωνιά της ποίησης

Μια λίµνη
µα ποια λίµνη

Ξέρω µια λίµνη όµορφη,
µια λίµνη καταγάλανη,
µια λίµνη πεντακάθαρη
µε νόστιµα ψαράκια!

Να χαίρεσαι βαρκάδα, 
να χαιρετάς τα ψάρια,
να κάθεσαι τα βράδια

στις ακτές της
µπαίνοντας µε τα αστέ-

ρια 
στα νερά της!
΄
Αχ, συγγνώµη… ξέχασα
όµως να σας πω
ποια λίµνη όµορφη εγώ,
ποια λίµνη αγαπώ.
Την λένε Βεγορίτιδα
Της  Άρνισσας  είν` η λί-

µνη!

Ειρήνη  Παπαδοπούλου
– Ε` τάξη 

Η ΛΙΜΝΗ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α
Η λίµνη η καλή είναι                               
Όµορφη και γαλανή.
Όλοι έρχονται εδώ,
Αχ, λίµνη µου πόσο σ’αγαπώ,

Σαν ξηµερώνει στο χωριό
Ψαράδες τρέχουν στο γιαλό
Γριβάδι, γλίνι και πρικί
Ψαρεύουν για νόστιµο φαΐ.   

Σόφη Σιδερά – Ε` τάξη

ΜΠΙΣΚΟΤΑ   
ΚΑΝΕΛΑΣ

Τι χρειαζόµαστε:
• 1/2 κούπα βούτυρο σε θερ-

µοκρασία δωµατίου
• 1 κούπα λευκή ζάχαρη
• 2 αβγά
• 2 βανίλιες (σκόνη)
• 2 κουταλάκια γλυκού µπέι-

κιν πάουντερ
• 1 κουταλιά σούπας κανέλα
• 1 πρέζα αλάτι
• 3 κούπες αλεύρι κοσκινι-

σµένο
• Λίγη χοντρή ζάχαρη (λευ-

κή ή καστανή) για πασπάλισµα

Πώς το κάνουµε:
1. Χτυπάµε στο µίξερ το

βούτυρο µε τη ζάχαρη µέχρι
να ασπρίσουν και προσθέτου-
µε πρώτα τα ασπράδια και κα-
τόπιν τους κρόκους.

2. Προσθέτουµε τις βανί-
λιες, το µπέικιν, την κανέλα
και το αλάτι και συνεχίζουµε
µε το αλεύρι.

3. Έχουµε πλέον µία ζύµη
που δεν κολλάει και τη βάζου-
µε για 10 λεπτά στο ψυγείο
τυλιγµένη σε µεµβράνη.

4. Έπειτα την ανοίγουµε µε
τη βοήθεια του πλάστη σε πά-
χος περίπου 0,5 cm και χρησι-
µοποιώντας κουπάτ κόβουµε

σε σχέδια της αρεσκείας µας.
5. Τοποθετούµε τα µπισκό-

τα (επάνω σε λαδόκολα) στο
ταψί και πασπαλίζουµε µε τη
χοντρή ζάχαρη.

6. Τέλος, ψήνουµε σε προ-
θερµασµένο φούρνο στους
200°C για περίπου 20 λεπτά.

Λίγα µυστικά ακόµα
Προτιµώ όταν ανοίγω τη ζύ-

µη µε τον πλάστη να την έχω
πάνω σε λαδόκολα. Εναλλα-
κτικά µπορείτε απλά να αλευ-
ρώσετε την επιφάνειά σας.

ΓΙΩΡΓΟΣ  ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ
Γ’    ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

(∆ακτυλογράφηση: Θεοδώρα
Παπαδοπούλου – ΣΤ` τάξη)                                     

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ
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Zωγραφιές Χριστουγεννιάτικες της Α’ τάξης
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ΤΤΑΑ    ΜΜΗΗΛΛΟΟΜΜΑΑΓΓΕΕΙΙΡΡΕΕΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΒΒ`̀  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ
Η  τάξη µας αποφάσισε να κάνει κάποια πράγµατα ώστε να βοηθήσει το σχολείο στο χριστουγεννιάτικο µπαζάρ.

Έτσι κι έγινε. Μια Παρασκευή µαζευτήκαµε στο εστιατόριο του σχολείου και µε την βοήθεια των µαµάδων µας, φτιά-
ξαµε λικέρ µήλου και κοµπόστα µήλου, µιας και είναι η εποχή του. Αφού ετοιµάσαµε όλα αυτά αποφασίσαµε να συ-
ναντηθούµε πάλι την Πέµπτη και να κάνουµε µαρµελάδα. Ήρθε η Πέµπτη και µαζευτήκαµε πάλι στο εστιατόριο και
κάναµε την συνταγή για την µαρµελάδα.

ΣΙΠΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΗΣ – Β` τάξη
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ΕΡ: Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε µε έ-
να τόσο δύσκολο άθληµα;

ΒΑΡ: Άρχισα να καπνίζω στο γυµνάσιο .
Κάποια στιγµή άρχισα να κουράζοµαι και έτσι
αποφάσισα  να ασχοληθώ µε το τρέξιµο και το
ποδήλατο . Επειδή  όµως δεν αρκούσαν αυτά ,
στα 47 µου που έκοψα το κάπνισµα αποφάσι-
σα να ασχοληθώ µε το τρέξιµο σε µεγάλες απο-
στάσεις . 

ΕΡ: Πόσα χρόνια ασχολείστε µε αυτό ;
ΒΑΡ: Τρέχω τα τελευταία 4 χρόνια.
ΕΡ: Πόσες ώρες την ηµέρα αθλείστε;
ΒΑΡ: Από τις 7:30 το πρωί µέχρι περίπου

τις 12:00 το µεσηµέρι
ΕΡ: Έχετε πάρει µέρος σε πολλούς αγώνες;
ΒΑΡ: Έχω πάει σε τρείς αγώνες στην Θεσ-

σαλονίκη , σε τρεις αγώνες στην Αθήνα  και κά-
θε Κυριακή τρέχω µέχρι τα γειτονικά χωριά. 

ΕΡ: Ποιος ήταν ο πιο σπουδαίος αγώνας
που είχατε πάρει µέρος;

ΒΑΡ: Ο σπουδαιότερος αγώνας µου είναι η
διαδροµή από το Μουσείο της Πέλλας µέχρι
τον Λευκό Πύργο στην Θεσσαλονίκη . Όταν
τρέχω αυτή την διαδροµή συγκινούµαι ιδιαίτε-
ρα όταν φτάνω στον τερµατισµό . 

ΕΡ: Χρειάζεται ειδική διατροφή για να
µπορείτε να τρέχετε στους αγώνες;

ΒΑΡ: Όχι , απλώς θέλει τις τελευταίες 4-5
µέρες να τρώω µόνο µακαρόνια και  πατάτες
και να πίνω πολλά νερά. 

ΕΡ: Ποια είναι η µεγαλύτερη διαδροµή που

έχετε τρέξει;
ΒΑΡ: Είναι ο κλασικός µαραθώνιος δρόµος

, από τον Μαραθώνα µέχρι το Παναθηναϊκό
Στάδιο , δηλαδή 42 χιλιόµετρα και 195 µέτρα.

ΕΡ: Τι συµβουλεύετε τους νέους ; Θα είναι
καλό να ασχοληθούν µε το τρέξιµο;

ΒΑΡ: Πολύ καλό , είναι µια άλλη διάσταση.
ΕΡ: Ποιους µαραθωνοδρόµους θαυµάζετε;
ΒΑΡ: Θαυµάζω όλους όσους συµµετέχουν

στους αγώνες.
ΕΡ: Τερµατίσατε σε όλους τους αγώνες ή έ-

τυχε να σταµατήσετε σε κάποιον;
ΒΑΡ: Τερµάτισα σε όλους τους αγώνες αν

και σε έναν έτρεχα για 5 ώρες.
ΕΡ: Πώς γυµνάζεστε;
ΒΑΡ: Μέρα πάρα µέρα πάω και τρέχω.
ΕΡ: Πού γυµνάζεστε;
ΒΑΡ: Στο γήπεδο όταν είναι νύχτα και όταν

είναι µέρα τρέχω στους δρόµους  ή σε βουνά.
ΕΡ: Ασχολείστε και µε κάτι άλλο εκτός από

την γυµναστική;
ΒΑΡ: ∆ουλεύω , έχω αµπέλια , κατσίκια και

στον ελεύθερο µου χρόνο κάνω ποδήλατο . Έ-
χω πάει στην Ιταλία µε το ποδήλατο .

ΕΡ: Στην καθηµερινή σας ζωή τρέφεστε υ-
γιεινά ή όπως πριν τον αγώνα;

ΒΑΡ: Και πριν και µετά τον αγώνα τρέφο-
µαι υγιεινά . Αποφεύγω τα γλυκά , τα ποτά  και
τρώω πιο πολλά φρούτα και λαχανικά

ΕΡ: Έχετε πάρει µέρος σε αγώνες εξωτερι-
κού;

ΒΑΡ: Όχι ακόµα.
ΕΡ: Πίνετε αλκοόλ;
ΒΑΡ: Πίνω σπάνια τσίπουρο και κρασί και

όταν έχει αγώνες δεν πίνω.
ΕΡ: Όταν ήσασταν µικρός σας άρεσε αυτό

το άθληµα;
ΒΑΡ: Μου άρεσε το ποδόσφαιρο και η ποδη-

λασία.
ΕΡ: Μετά από έναν αγώνα πώς νιώθετε;
ΒΑΡ: Νιώθω εξαντληµένος και ενθουσια-

σµένος

ΕΡ: Έχετε άγχος πριν τον αγώνα;
ΒΑΡ: Ναι , το πρόβληµα των µαραθωνοδρό-

µων είναι ότι δεν µπορούν να κοιµηθούν το
προηγούµενο βράδυ.

∆ακτυλογράφηση: ΒΕΝΕΤΙΑ ΡΑ∆Η- ΣΤ` τάξη

Ένας δροµέας… στα πόδια µας
(Μια συνέντευξη του Αρνισσιώτη µαραθωνοδρόµου Χρήστου Βαρδάρη

στην Βενετία Ράδη και την Ευαγγελία Σηπάκη της Στ` τάξης)

ΑΑππόό  πποουυ  ππρροοήήλλθθαανν  οο  εεοορρτταασσµµόόςς  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν,,  ττοο
ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  ∆∆έέννττρροο  κκααιι  ηη  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηη  ΚΚάάρρτταα
ΗΗ  ΠΠρροοέέλλεευυσσηη  ττοουυ  ΕΕοορρτταασσµµοούύ  ττωωνν  ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν
Στα µέσα του χειµώνα συνηθίζονταν διάφοροι εορτασµοί, ακόµα και πριν αρχί-

σει ο εορτασµός των Χριστουγέννων στις 25 ∆εκεµβρίου. Τα Χριστούγεννα ήταν
αρχικά µία κινητή γιορτή που εορταζόταν σε πολλές διαφορετικές στιγµές κατά τη
διάρκεια του έτους. Η επιλογή της 25ης ∆εκεµβρίου έγινε από τον Πάπα Ιούλιο τον
Α, τον 4ο µ.Χ. αιώνα επειδή η συγκεκριµένη ηµεροµηνία συνέπεφτε µε τα ειδωλο-
λατρικά τελετουργικά για το Χειµερινό Ηλιοστάσιο ή την Επιστροφή του Ήλιου. Η
πρόθεσή του ήταν να αντικατασταθεί ο ειδωλολατρικός εορτασµός από τον Χρι-
στιανικό. Το 1752, αφαιρέθηκαν 11 ηµέρες από το έτος, όταν έγινε η αλλαγή από το
Ιουλιανό στο Γρηγοριανό ηµερολόγιο. Κατά συνέπεια, η ηµεροµηνία της 25ης ∆ε-
κεµβρίου µετακινήθηκε κατά 11 ηµέρες. Κάποια τµήµατα της Χριστιανικής εκκλησίας,
οι λεγόµενοι παλαιοηµερολογίτες, γιορτάζουν ακόµα και σήµερα τα Χριστούγεννα στις
7 Ιανουαρίου (25 ∆εκεµβρίου µε το Ιουλιανό ηµερολόγιο). Πολλές από τις παραδόσεις
που συνδέονται µε τα Χριστούγεννα (ανταλλαγή δώρων, στολισµοί, κάλαντα, Χριστου-
γεννιάτικο δέντρο) έχουν τις ρίζες τους σε παλαιότερες θρησκείες. 

ΑΑππόό  πποούύ  ππρροοέέρρχχεεττααιι  ττοο  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκοο  ∆∆έέννττρροο
Οι πρόγονοι του Χριστουγεννιάτικου δέντρου µπορούν να αναζητηθούν στα ει-

δωλολατρικά έθιµα της λατρείας των δέντρων. Τότε δέντρα µεταφέρονταν µέσα

στα σπίτια και οι άνθρωποι τα στόλιζαν για να εξασφαλίσουν καλή σοδειά τον επό-
µενο χρόνο. Λέγεται ότι ο Martin Luther 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 τοποθέ-
τησε ένα παρόµοιο δέντρο, διακοσµηµένο µε αναµµένα κεριά, µέσα στο σπίτι του.
Στα µέσα του 1800, το έθιµο του Χριστουγεννιάτικου δένδρου είχε επεκταθεί ταχύ-
τατα σε όλο τον κόσµο. Το 1882, το πρώτο ηλεκτρικά φωτισµένο Χριστουγεννιάτικο
δέντρο του κόσµου, στολίσθηκε στην πόλη της Ν. Υόρκης, κατοικία του Edward
Johnson, ενός συναδέλφου του Thomas Edison.  Σήµερα, περισσότερα από 72 ε-
κατοµµύρια δέντρα στολίζονται κάθε Χριστούγεννα, και από αυτά, 35 εκατοµµύρια
είναι αληθινά δέντρα ενώ 37 εκατοµµύρια είναι ψεύτικα. 

Στην Ελλάδα  το έθιµο  αυτό του  έλατου  ως Χριστουγεννιάτικη  διακόσµηση ήρ-
θε για πρώτη φορά µε τον Βαυαρό Βασιλιά  Όθωνα  το 1833, που σηµαίνει  ότι  είχε
ήδη  καθιερωθεί  ως έθιµο στους βασιλικούς οίκους της βόρειας Ευρώπης. Αρχικά
στολίστηκε στα ανάκτορα του Ναυπλίου και εν συνέχεια στην Αθήνα, όπου οι κάτοι-
κοι έκαναν ουρές για να το θαυµάσουν. Σηµειώνεται ότι στη Γαλλία ως έθιµο εισή-
χθηκε αρκετά χρόνια µετά απ’ ότι στην Ελλάδα από την Κόµισα της Ορλεάνης.

Ναταλία Μπόγια  - Γ’  τάξη 
(∆ακτυλογράφηση: Θεοδώρα Παπαδοπούλου – ΣΤ` τάξη)

ΗΗ  ΠΠρροοέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ΧΧρριισσττοουυγγεεννννιιάάττιικκηηςς  κκάάρρττααςς  
Σύµφωνα µε την εγκυκλοπαίδεια Britannica Online, αν και οι ξυλοχαράκτες κα-

τασκεύαζαν αντικείµενα µε θρησκευτικά θέµατα κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα,
η πρώτη Χριστουγεννιάτικη κάρτα, µε τη σηµερινή της έννοια, πιστεύεται ότι σχε-
διάστηκε από τον Callcott Horsley στην Αγγλία το 1843. Λέγεται ότι την δηµιούργη-
σε για τον φίλο του Sir Henry Cole. Μία έκδοση 1000 καρτών βγήκε προς πώληση
στο Λονδίνο.  Λιθογραφήθηκε σε χοντρό χαρτόνι, 5 1/8 επί 3 1/4 inches, σε σκούρα
σέπια και ζωγραφίστηκε µε το χέρι. Το κέντρο της κάρτας έδειχνε ένα οικογενεια-
κό πάρτι σε εξέλιξη, κάτω από το οποίο υπήρχαν οι λέξεις «Χαρούµενα Χριστού-
γεννα και Ευτυχισµένο το Νέο Έτος». Στη µία πλευρά υπάρχει µία σκηνή που
ταΐζουν κάποιον πεινασµένο και στην άλλη µία σκηνή που ντύνουν τους φτωχούς.
Στις ΗΠΑ, ο κύριος Pease, ιδιοκτήτης ενός καταστήµατος στο Albany της Ν. Υόρ-
κης, κατασκεύασε στα µέσα του 19ου αιώνα µία κάρτα µε «Χριστουγεννιάτικες ευ-
χές από το µεγάλο κατάστηµα του Pease. 

Αρετή Νιώτη – ΣΤ` τάξη 
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Οι Γάλλοι δεν τρελαίνονται για
το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, έ-
χουν όµως µεγάλη αγάπη για τις
φάτνες και σχεδόν κάθε οικογέ-
νεια, έχει µια φάτνη σπίτι, διακο-
σµηµένη µε µικρά αγαλµατάκια
που απεικονίζουν το το Χριστό, τη
Μαρία, τον Ιωσήφ, τους Μάγους..

Η παράδοση στη Γαλλία, θέλει
τα παιδάκια να παίρνουν τα δώρα
τους από τον Pere Noel, ο οποίος
µε βοηθό τον Pere Fouettard, ταξι-
δεύουν όλη νύχτα και γυρνάνε τα
σπίτια της χώρας, αφήνοντας δώ-
ρα στα άδεια παπούτσια που έ-
χουν αφήσει στο τζάκι τα καλά
παιδιά και καθόλου δώρα στα πι-
τσιρίκια που υπήρξαν άτακτα.. 

Σε διάφορα χωριουδάκια της
Γαλλίας, το έθιµο θέλει τον Pere
Noel να µοιράζει δώρα στις 6 ∆ε-
κεµβρίου (γιορτή του Αγίου Νικο-
λάου) και να… ξαναέρχεται στις
24 του µηνός, για τα µεγαλύτερα
και τα καλύτερα δώρα!! Γενικά ό-
µως, όσο τα χρόνια περνούν, οι

περισσότερες οικογένειες στη
χώρα, ανταλλάσσουν δώρα µετα-
ξύ τους την Παραµονή Πρωτο-
χρονιάς..

Στις 8 ∆εκεµβρίου, στη Λυών,
οι Γάλλοι τιµούν την Παρθένο Μα-
ρία, µε µια γιορτή που λέγεται Πα-
νηγύρι των Φώτων (La Fête de
Lumières), σύµφωνα µε την οποία
κάθε οικογένεια στην πόλη βάζει
κεράκια σε κάθε παράθυρο του
σπιτιού, συµβάλλοντας όλοι έτσι

στη δηµιουργία µιας κατανυκτικής
ατµόσφαιρας, στην πόλη.. Το Φε-
στιβάλ των Φώτων κρατάει 4 ηµέ-
ρες, µε ποικίλες εκδηλώσεις και
πανέµορφο φωτισµό σε κάθε γω-
νιά της πόλης..

Κατά τα άλλα, όσον αφορά τη
διακόσµηση του σπιτιού, οι Γάλλοι
λατρεύουν τα Αλεξανδρινά (κόκ-
κινα λουλουδάκια), µε τα οποία
στολίζουν κάθε γωνιά των σπι-
τιών τους, δίνοντας έτσι την απα-

ραίτητη κόκκινη πινελιά στο συν-
δυασµό των χρωµάτων τα Χρι-
στούγεννα…

Το βράδυ της Παραµονής και
µετά τη µεσονύκτια λειτουργία, ό-
λα τα µέλη της οικογένειας συ-
γκεντρώνονται γύρω από µεγάλο,
παραδοσιακό, εορταστικό τραπέ-
ζι, µε κάθε λογής λιχουδιές (δια-
φορετικής όµως ποικιλίας από πε-
ριοχή σε περιοχή), τιµώντας τον
ερχοµό του Χριστού.

Η κυρία του σπιτιού, κάθε Πα-
ραµονή φτιάχνει µε… τρελό µε-
ράκι τον Χριστουγεννιάτικο Κορ-
µό (Buche De Noel), ένα παραδο-
σιακό, σοκολατένιο κέικ σε σχήµα
κούτσουρου, διακοσµηµένο µε
διάφορα ζαχαρωτά, το οποίο απο-
τελεί αναµφίβολα, την κορύφωση
του ρεβεγιόν και… τη δικαίωση
της µαγείρισσας!

Βερονίκη Γεωργίου - Γεωργία
Λαζαρίδου 

Άνθιµος Παπαγιαννίδης - Χρή-
στος Θεοδώρου (∆` τάξη)

(∆ακτυλογράφηση: Αρετή
Νιώτη – ΣΤ` τάξη )

Τα Χριστούγεννα στη Γαλλία αποτελούν την κορύφωση των
εορταστικών εκδηλώσεων του χρόνου…

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ ΣΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στη Γερµανία ο εορτασµός των Χριστουγέννων αρχίζει πολύ νωρίς , όλο αυτό το διά-

στηµα ονοµάζεται Advent . Κατασκευάζουν ένα στεφάνι (Adventsktanz) από κλαδιά ε-
λάτου και τοποθετούν επάνω τέσσερα κόκκινα κεριά για κάθε µια από τις τέσσερις Κυ-
ριακές πριν από τα Χριστούγεννα . Παλιότερα το στεφάνι αυτό κρεµόταν µε κόκκινες
κορδέλες από την 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 συ-
νήθως µεγάλο και τοποθετείτε στον τοίχο . Έχει 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 ένα σοκολατάκι , κάποια ζωγραφιά ή ένα µικρό παιχνιδάκι . Όλο αυτό το διάστη-
µα οι µαµάδες φτιάχνουν , µε την βοήθεια των παιδιών του σπιτιού , διάφορα κουλουρά-
κια. 

Στην γιορτή του Αγίου Νικολάου , στις 6 ∆εκεµβρίου , τα παιδιά αφήνουν τα µποτά-
κια τους έξω από την πόρτα του σπιτιού και ο Nikolaus φορτωµένος µε ένα µεγάλο σακί
, έρχεται την νύχτα και τα γεµίζει µε γλυκά , αν ήταν καλά παιδιά . Το Χριστουγεννιάτι-
κο δέντρο 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 ή ο Weihnachtsmann φέρνουν δώ-
ρα για όλη την οικογένεια , κάτω από το Χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στις πόλεις, σε διά-
φορες πλατείες υπάρχουν Χριστουγεννιάτικες αγορές . Πρόκειται για υπαίθρια ξύλινα
σπιτάκια , πολύχρωµα ,στολισµένα γιορτινά . Εκεί βρίσκει κανείς Χριστουγεννιάτικα
στολίδια, χειροποίητα δώρα, ζεστό κρασί µε µπαχαρικά, ζεστά λουκάνικα, µπύρα, κα-
ραµελωµένους  ξηρούς καρπούς, παραδοσιακά κουλουράκια κ.α. 

Την ηµέρα των Χριστουγέννων όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται γύρω από το τρα-
πέζι µε το παραδοσιακό Χριστουγεννιάτικο φαγητό . Συνήθως είναι ψητή χήνα µε κόκ-
κινο λάχανο και πατατοκροκέτες . Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο εορτασµός για τον
ερχοµό του νέου έτους , µε χορούς , τραγούδια , βεγγαλικά και άφθονη σαµπάνια . Μετά
την πτώση του τοίχους του Βερολίνου , οι Γερµανοί άλλα και χιλιάδες τουρίστες συγκε-
ντρώνονται µπροστά στην αψίδα της µεγάλης πύλης και γιορτάζουν . Συµµετέχουν διά-
σηµα συγκροτήµατα και τραγουδιστές από όλο τον κόσµο και φυσικά πολλά πυροτε-
χνήµατα .

Κείµενο: ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΛΙΟΛΙΟΥ - ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: ΒΕΝΕΤΙΑ ΡΑ∆Η –ΣΤ` τάξη

Χριστούγεννα
στην Ιταλία

Στην Ιταλία η περίοδος
των Χριστουγέν-
νων έχει µε-
γαλύτερη
διάρκεια
από ό-
λες τις
ά λ λ ε ς
των χρι-
σ τ ι α ν ι κ ώ ν
χωρών. Αρχίζει α-
πό τις 8 ∆εκεµβρίου και ολο-
κληρώνεται στις 6 Ιανουαρίου
ηµέρα των Θεοφανίων. 

Κατά την διάρκεια αυτής της
περιόδου τα σπίτια διακοσµού-
νται µε αλεξανδρινά, χριστου-
γεννιάτικα δέντρα, την παρα-
δοσιακή φάτνη και άλλα πολύ-
χρωµα διακοσµητικά στολίδια.
Κάποιοι συνηθίζουν να νηστεύ-
ουν στις 23 και 24 ∆εκεµβρίου
και κατόπιν εορτάζουν µε ένα
παραδοσιακό γεύµα αµέσως
µετά τη λειτουργία. Στις 25 ∆ε-
κεµβρίου µετά το παραδοσιακό
µεσηµεριανό γεύµα, τα παιδιά
συνηθίζουν να απαγγέλουν
ποιήµατα στην οικογένεια και
στους συγγενείς τους και α-
νταµείβονται µε µικρά χρηµατι-
κά δώρα.

Μια άλλη σηµαντική ηµερο-
µηνία των εορτών είναι 6 η Ια-
νουαρίου κατά την οποία κατα-

φθάνει τη νύχτα (µεταξύ 5-6 Ια-
νουαρίου) η διάσηµη Befana η
παλιά καλή και φτωχή µάγισσα,
έρχεται και τρώει καρύδια και

µπισκότα που της ά-
φησαν τα παιδιά

και πριν πε-
τάξει µα-
κριά, τους
α φ ή ν ε ι
δώρα στις

κάλτσες των
δώρων, κάρ-

βουνα για τα άτα-
κτα παιδιά και γλυκά και

παιχνίδια για τα φρόνιµα. 
Εκτός από το Χριστουγεν-

νιάτικο δέντρο, σηµαντικό σύµ-
βολο των Ιταλών στο εορτασµό
των Χριστουγέννων αποτελεί
και η φάτνη της γεννήσεως
που υπενθυµίζει τον Φραγκί-
σκο της Ασίζης, που ήταν ο
πρώτος που δηµιούργησε ανα-
παράσταση της ιστορίας των
Χριστουγέννων µε αγαλµατί-
δια. Όλοι οι χαρακτήρες εκτός
από το Θείο Βρέφος τοποθε-
τούνται στη φάτνη από τις 8
∆εκεµβρίου, ενώ το νεογέννη-
το τοποθετείται αµέσως µετά
τα µεσάνυχτα της 24ης ∆εκεµ-
βρίου.

Κείµενο: Παπαγιαννίδου 
Ιωάννα – ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση: Άννα
Ράδη - Στ' τάξη
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Τρύγος
Αγαπηµένο µου ηµερολόγιο, αυτή η ηµέρα θα µου µείνει α-

ξέχαστη. Πήγαµε στο προαύλιο του σχολείου. Είχαµε φέρει
σκάλα, γάντια και λεκάνες για να κάνουµε τρύγο. Αρχίσαµε
να κόβουµε τα σταφύλια και να τα ρίχνουµε στις λεκάνες
µας. Αφού γεµίσαµε τις λεκάνες µας µε σταφύλια  τις αδειά-
σαµε σε µια κλούβα που µας είχε φέρει ο κύριος διευθυντής.
Μετά πήραµε όλοι µαζί την κλούβα µε τα  σταφύλια για να τα
πλύνουµε. Αφού τα πλύναµε, πήγαµε στην τάξη, φορέσαµε
γάντια και αρχίσαµε να τα ξεζουµίζουµε για να κάνουµε τον
µούστο. Μετά τα ρίξαµε σε ένα βαρέλι που µας το έφερε ο κύ-
ριος Ηλίας. Τις επόµενες ηµέρες ανακατεύαµε τον µούστο
για να το κάνουµε κρασί. Αργότερα τον δοκιµάσαµε.   Μας
φάνηκε λίγο ξινός, αλλά τον πετύχαµε. Σε λίγο καιρό θα πάµε
να τον βράσουµε στο καζάνι.          

Κωνσταντίνα Παπαζήση – Ανδρονίκη Λαζαρίδου – Γιώργος
Χατζηγεωργούδης (∆΄ταξη) ∆ακτυλογράφηση: Γιάννης 

Βαρσαµής – Αρετή Νιώτη (ΣΤ` τάξη)      
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ΑΑΠΠΟΟΣΣΤΤΑΑΞΞΗΗ  ((ΗΗ    ΙΙΣΣΤΤΟΟΡΡΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΤΤΣΣΙΙΠΠΟΟΥΥΡΡΟΟΥΥ))
Το  τσίπουρο  είναι  ένα  ελληνικό  αλκοολούχο  ποτό  το  οποίο

ξεκίνησε  την  πορεία  του  πριν  από  7  περίπου  αιώνες  στα  Μονα-
στήρια  του  Αγίου  Όρους  από  µοναχούς  που  ζούσαν  εκεί. Με τα
χρόνια  εξαπλώθηκε  σε  διάφορες  περιοχές  της  Ελλάδας, κυρίως
στην  Μακεδονία, την  Ήπειρο, Θεσσαλία  και  Κρήτη.

Τσίπουρο  ονοµάζεται  στην  Ελλάδα  το  απόσταγµα  από  ‘’στέµ-
φυλα’’. Πρώτη  ύλη  για  την  παραγωγή  αποστάγµατος  είναι  τα
στέµφυλα, δηλαδή  µάζα  που  αποµένει  µετά  την  συµπίεση  του
σταφυλοπολτού. 

Πρώτη  ενέργεια  για  την  παραγωγή  αποστάγµατος  είναι  η  ζύ-
µωση  του, όπου  διαρκεί  30 - 40 ηµέρες. Κατά  την  πρώτη  απόστα-
ξη  παίρνουµε  ένα  απόσταγµα (σούµα). Στη  δεύτερη  απόσταξη
γεµίζουµε  το  καζάνι  κατά  80-90%  µε  σούµα. Το  διπλοαποσταγµέ-
νο  τσίπουρο  είναι  καθαρότερο  και  λεπτότερο  σε  άρωµα  και  γεύ-
ση. Στην  δεύτερη  απόσταξη  µπορούµε  να  προσθέσουµε  αρωµατι-
κά  όπως: γλυκάνισο, µάραθο, γαρύφαλλο, µοσχοκάρυδο και  µα-
στί\χα. Η  παρακολούθηση  της  απόσταξης  θέλει  µεγάλη  προσοχή.

Η  θέρµανση  του  καζανιού  µπορεί  να  γίνει  µε  ξύλα, κάρβουνο ή
υγραέριο. Οι  ατµοί  νερού, αλκοόλης  και  άλλων  συστατικών  θα
πάνε  προς  τον  ψυκτήρα  και  τότε  θα  πάρουµε  το  απόσταγµα.

Όταν  τελειώσει  η  απόσταξη  βάζουµε  το  τσίπουρο  σε  γυάλινα
µπουκάλια  ή  νταµιτζάνες. Αποφεύγουµε  τα  πλαστικά,  γιατί  υ-
πάρχει  µικρή  αλληλεπίδραση  µε  τον  αέρα  οπότε  σιγά-σιγά  το  οι-
νόπνευµα  εξατµίζεται  και  οι  βαθµοί  πέφτουν. Φυλάσσεται  σε
δροσερό  µέρος  και  τέλος  το  τσίπουρο  δεν  παλιώνει.

Το  τσίπουρο  σερβίρεται  σε  µικρά  ποτηράκια  και  καταναλώνε-
ται  κάποιες  φορές  σκέτο,  αλλά  συνήθως  σε  συνοδεία  µε  µεζέ-
δες. Πολλές  φορές  προσθέτουµε  νερό  ή  πάγο  στο  ποτό.

Σε  κάποια  µοναστήρια  οι  µοναχοί  υποδέχονται  τους  επισκέ-
πτες  µε  τσίπουρο  και  ένα  λουκούµι, ο  συνδυασµός  των  οποίων
χαλαρώνει  τους  µύες  και  προσφέρει  ενέργεια.

Κείµενο: Θεοδώρου Ηλίας – Στ’ τάξη
∆αχτυλογράφηση: Παπαδοπούλου  Θεοδώρα – ΣΤ` τάξη

Η καζανάρκα
Σήµερα πήγαµε σε ένα ξεχωριστό µέρος, στο καζάνι του κυ-

ρίου Γιώργου για να βράσουµε τα σταφύλια. Εκεί µας υποδε-
χτηκαν µε χαρά. Όταν µπήκαµε µέσα είδαµε έναν µεγάλο και
µοσχοµυριστό χώρο. Εκεί υπήρχε ένας κύριος που µας µίλησε
για την διαδικασία της απόσταξης . Το καζάνι ήταν πολύ µεγά-
λο και κάτω υπήρχε µια µεγάλη φωτιά που έβραζε το κρασί . Το
καζάνι ήταν συνδεδεµένο µε έναν σωλήνα και ένα ψυγείο ό-
που εκεί περνούσαν οι υδρατµοί του κρασιού, υγροποιούνταν
και γινόντουσαν κρασί . Εµείς βάλαµε το δακτυλάκι µας στο
κουβά που έτρεχε το τσίπουρο και το δοκιµάσαµε . 

Ο κύριος µας είπε ότι από  250  κιλά κρασί βγάζουµε  30
κιλά τσίπουρο σε  19  έως  20  βαθµούς (γράδα). Επίσης µας εί-
παν ότι όποιο φρούτο έχει ζάχαρη µπορεί να γίνει τσίπουρο .
Αργότερα βγήκαµε έξω και βγάλαµε µια αναµνηστική φωτο-
γραφία για να θυµόµαστε την επίσκεψή µας στο καζάνι.

Κωνσταντίνα  Παπαζήση -  ∆΄ τάξη   
∆ακτυλογράφηση: Σόφη Σιδερά – Ε` τάξη
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Euro 2004

Το καλοκαίρι του 2004 η εθνική οµάδα ποδοσφαίρου της Ελ-
λάδας είχε προπονητή τον Ότο Ρεχάγκελ που ήταν Γερµανός και
ήταν πολύ αυστηρός µε τους παίχτες.Εκείνη την εποχή είχαµε
πολύ καλούς παίχτες όπως ο Ζαγοράκης,ο Χαριστέας,ο Μπασι-
νάς,ο Καραγκούνης,και πολλοί άλλοι.

Έτσι στον πρώτο αγώνα µε την Πορτογαλία που ήταν µέχρι
τότε πολύ καλύτερη από την Ελλάδα γιατί είχε τον Ρονάλντο
παίξαµε καλύτερα και κερδίσαµε 2-1.

Στον δεύτερο αγώνα µε την Ισπανία του Κασίγιας,και του
Πουγιόλ παίξαµε έξυπνα και στο τέλος καταφέραµε να ισοφαρί-
σουµε 1-1. Στο τρίτο παιχνίδι αν και χάσαµε 2-1  από τους ταλα-
ντούχους Ρώσους,προκριθίκαµε στους 8.

Τότε όλοι κατάλαβαν ότι η Ελλάδα είχε πολύ καλή οµάδα µε έ-
ναν πανέξυπνο προπονητή.

Στον αγώνα µε την Γαλλία η αλήθεια είναι ότι ήµασταν τυχε-
ροί,Ο Ζιντάν,ο Ριµπερύ,ο Ανρί έχασαν πολλές ευκαιρίες έτσι ε-
µείς στο τέλος µε γκολ του Χαριστέα περάσαµε στους 4.

Εκεί συναντήσαµε την πολύ δυνατή Τσεχία του Νέτβετ,του
Τσέχ ,αλλά σε αυτόν τον αγώνα ήµασταν καλύτεροι,παίξαµε πο-
λύ καλύτερα,µε πολύ ψυχή και στο τέλος ο πανύψηλος ∆έλλας µε
κεφαλιά µας έστειλε στον τελικό.

Εκεί ο Ότο Ρεχάγκελ σαν πραγµατικός στρατηγός µας έβαλε
να παίξουµε αµυντικά ,και πάλι καταφέραµε να νικήσουµε 1-0
και να κατακτήσουµε την πρώτη θέση.

Η Ελλάδα έζησε στιγµές δόξας οι πανιγυριζµοι ήταν πολλές
µέρες και πολλοί Έλληνες φίλαθλοι ξέχασαν να γυρίσουν πί-
σω,όπως ο γνωστός Σάββας που τον έκαναν και διαφήµιση (
Σάββας-Καφέ)

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΟΣ!!!!!!!!!!!!!
Μιχάλης Κέκης – Γ` τάξη

Πρωτοχρονιά µε τα αρκουδάκια
Παραµονή πρωτοχρονιάς τα αρκουδάκια  ετοιµάζονται

για την  πρώτη  µέρα του  Χρόνου. Ο  Τέλης  χαζεύει το
χιόνι, ο Κανέλος  παίζει βιολί  το τρίτο µοιράζει δώρα

Μαζί µε τον  µπαµπά του. Όλοι µαζί κάθονται γύρω από
το τζάκι  και περιµένουν

Τα µεσάνυχτα  για να ανοίξουν  τα  δώρα τους. Τα παι-
διά λένε στην µαµά τους 

Να τους πει µια  ιστορία  για να περάσει η ώρα τους  και
η µαµά είπε εντάξει. Μια φορά κι έναν καιρό και τελικά ξη-
µέρωσε η πρώτη µέρα του χρόνου.

Τα αρκουδάκια  παίζουν µε τα καινούργια τους παιχνί-
δια. 

Κείµενο: Ιωαννής Σουγάρης – Γ’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα Ράδη – Στ τάξη
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Γράφω µια ιστορία
ΚΑΤΑ ΦΑΝΤΑΣΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟΣ

Παλιά στο χωριό ήταν ένας παππούς που ζούσε µέσα
στην φτώχια . Ότι ψώνιζε το έγραφε και πίστευε ότι κάποι-
οι συγγενείς του που ήταν στην Αµερική θα του στείλουνε
λεφτά να τους ξεχρεώσει . Ο καιρός όµως περνούσε και
λεφτά δεν ερχόντουσαν και τα χρέη µεγάλωναν και ο
παππούς έχανε τα λογικά του . Ένα πρωί που ξύπνησε νό-
µιζε ότι είναι πλούσιος και ξεκίνησε καµαρωτός καµαρω-
τός να πάει στο παντοπωλείο -  καφενείο .

-  Πόσα χρωστάω ?
- 82 δραχµές
- Πάρε 100 δραχµές κει κέρασέ τους όλους .

Μαρία Καραβίτη – ∆` τάξη
(∆ακτυλογράφηση: Βενετία Ράδη – ΣΤ` τάξη)

Ο ΒΟΣΚΟΣ ΜΕ ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ
Παλιά στο χωριό υπήρχε ένας βοσκός που ζητούσε τσι-

γάρα και για αυτό το λόγο σκαρφιζόταν διάφορες ιστορίες
. Μια µέρα εκεί που βοσκούσε τα πρόβατα του συνάντησε
ένα άλλο βοσκό και άρχισε να του λέει: 

- Άσε, άσε! Σκοτώθηκαν εκεί κάτω! 
- Ποιοί ; ρωτάει.
- ∆ώσε µου ένα τσιγάρο να σου πω.
- Από το πρωί χτυπιούνται!
- Ποιοί τόσο; ρωτάει ο άλλος, µε περιέργεια.
- ∆ώσε µου και φωτιά.
- Ποιοί τόσο ?
- Να, τα κριάρια .

Μαρία Καραβίτη – ∆` τάξη
(∆ακτυλογράφηση: Βενετία Ράδη – ΣΤ` τάξη)

Ο ΖΑΒΟΛΙΑΡΗΣ
ΝΑΝΟΣ 

Μια φορά και έναν  καιρό ήταν
ένας παπαγάλος που ζούσε σε έ-
να νησί .

Αποφάσισε να µαζέψει τον νά-
νο τον ζαβολιάρη , τον ήλιο τον
ψεύτη , 

την πυξίδα και  του πειρατή και
να κάνουν έναν αγώνα ,  µε τα αυ-
τοκίνητα  τους 

Ο νάνος  ο ζαβολιάρης  , όµως
έριξε ένα βαρέλι µε λάδι  στο δρό-
µο µε αποτέλεσµα 

Ο ήλιος να γλιστρήσει µε το αυ-
τοκίνητο , στην πυξίδα να χαλά-
σουν τα φρένα της 

Και ο πειρατής  να πέσει σ’ έ-
ναν  βράχο . Έτσι λοιπόν ο νάνος
αφού βγήκε πρώτος µε την 

Ζαβολιά που έκανε  βρισκόταν
πλέον επάνω σε µια άµαξα και µε
την µουσική υπόκρουση ενός βιο-
λιού µεταφέρθηκε πάνω στο βά-
θρο για να παραλάβει το έπαθλο

που ήταν ένα  διαµάντι . Την ώρα
εκείνη  όµως  πάτησε κατά λάθος
ένα κουµπί ,πετάχτηκε , στον αέ-
ρα και έσκασαν τα λάστιχα του µε
αποτέλεσµα να βγει τελικά χαµέ-
νος . Το συµπέρασµα του νάνου
µετά από αυτό  που έπαθε ; Πως
όλα πρέπει να γίνονται µε τον
τρόπο και όχι µε ζαβολιές .

Τάσος Γεωργίου – Β` τάξη
∆ακτυλογράφηση:Κατερίνα

Παλάκα – ΣΤ` τάξη

Ο νάνος µε το διαµάντι
Μια φορά κι έναν   καιρό ή-

ταν ένας νάνος.   Μια µέρα α-
ποφάσισε  να πάει στη µαγική
σπηλιά , για να βρει το µαγικό
διαµάντι.  Αµέσως  µετά πήγε
σε ένα νησί  που εκεί  συνά-
ντησε  έναν παπαγάλο που
του είπε πως για   να περάσεις
πρέπει να λύσεις  έναν   γρί-
φο.  Λοιπόν  τι είναι αυτό που
ακούγεται αλλά  δεν φαίνε-
ται; Ξέρω τι είναι .Είναι  η φω-
νή. Μπράβο είναι  σωστό λοι-
πόν µπορείς να περάσεις.  Ο νάνος  µέσα στην σπηλιά
είδε  µία πριγκίπισσα   που του είπε για να περάσεις   πρέ-
πει να βρει αυτό το  αίνιγµα . Από πάνω σαν τηγάνι από
κάτω σαν βαµβάκι κι  από πίσω σαν ψαλίδι  τι είναι? Θα
σου πω τι είναι . Είναι το χελιδόνι . Μπράβο  είναι σωστό
µπορείς να περάσεις. Και έτσι ο µικρός νάνος πέρασε.
Όπως  συνέχιζε να περπατάει  κάτι είδε να λάµπει  και έ-
τρεξε αµέσως. Ήταν το µαγικό διαµάντι. Το πήρε και έ-
φυγε.  Μόλις  έφυγε από την σπηλιά έλαµψε το µαγικό
διαµάντι και βγήκε µια πριγκίπισσα που ήταν πολύ όµορ-
φη .Ο  νάνος  την πήγε στο κάστρο  που είχαν έναν χορό
µόνο και µόνο για την πριγκίπισσα . Και  έζησαν αυτοί
καλά κι εµείς καλύτερα.

Κείµενο:   Ναταλία Σιδερά - Β’ τάξη          
∆αχτυλογράφηση: Ειρήνη Παπαδοπούλου -  Ε΄τάξη

OO  NNάάννοοςς  πποουυ  ήήθθεελλεε  νναα  δδεειι  κκααιι
νναα  ππιιάάσσεειι  τταα  ππάάνντταα  

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας νάνος που ζούσε
σε µια σπηλιά . Ο νάνος ήθελε να δει και να πιάσει τα
πάντα . Έτσι αποφάσισε να κάνει ένα ταξίδι . Ετοίµασε
τα πράγµατα του και ξεκίνησε για το ταξίδι του . Εκεί
που περπατούσε είδε µια άµαξα που µέσα ήταν µια πρι-
γκίπισσα . Η πριγκίπισσα τον χαιρετάει : Γεια σου νάνε
του είπε . Ο νάνος συνέχισε να περπατάει . Ξαφνικά έ-
πιασε µπόρα και ο νάνος κρύφτηκε κάτω από ένα δέ-
ντρο στα κλαδιά του. Στα κλαδιά του δέντρου είχε
µπλεχτεί ένα διαµάντι . Έτσι αποφάσισε να πάει σε ένα
νησί για να το κρύψει . Μια µέρα µε ήλιο ξεκίνησε µε
την βάρκα του να πάει και χρησιµοποιώντας την πυξίδα
του έφτασε σε ένα άγνωστο µέρος . Όταν έφτασε είδε
έναν πειρατή που στον ώµο του είχε έναν παπαγάλο  .
Ο πειρατής είχε φέρει και ένα βαρέλι κρασί και ο νάνος
είχε φέρει το βιολί του και άρχισε να παίζει . Έτσι έγι-
ναν πολύ καλοί φίλοι.Τέλος !!!!!!!!!!!!!!!!

Ελπινίκη Καραβίτη - Β` τάξη 
∆ακτυλογράφηση :  Άννα Καραβίτη – Ε` τάξη
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Τα Φώτα γιορτάζονται στις
6 Ιανουαρίου. Το πρωί µε τον
ιερέα του χωριού πηγαίνουµε
µε ποµπή στη λίµνη για να α-
γιάσει ο ιερέας τα νερά πετώ-
ντας το σταυρό µέσα και κά-
ποιοι βουτούν για να τον πιά-
σουν.  Εκείνη την ηµέρα οι πι-
στοί κουβαλούν µαζί τους µια
κανάτα που έχει µέσα φρούτα
εποχής (µήλο, µανταρίνι, πορ-
τοκάλι) καρύδια, έναν κολιέ,
ποπ κορν και µια εικόνα. Όταν
τελειώσει ο αγιασµός των υ-
δάτων και γεµίζουµε την κα-
νάτα µε νερό και βουτάµε την
εικόνα για να αγιαστεί κι αυ-
τή. Την ίδια µέρα µετά την εκ-

κλησία σε έναν σύλλογο του
χωριού(ΜΕΣΝΑ) ξεκινάει η α-
ναβίωση του εθίµου των Τζα-
µαλαρίων. Σε αυτό το έθιµο έ-
νας άντρας ντύνεται νύφη και
ένας άλλος (µπουµπάρι) ζου-
ζούνι. Η νύφη συµβολίζει την
νέα αρχή την καθαρή γη και
περιτριγυρίζεται από 2 καπε-
ταναίους , οι οποίοι την προ-
στατεύουν από το µπουµπάρι.
Όταν τον ρίξουν κάτω το χτυ-
πούν µε τις µαγκούρες και α-
φού τον σκουντήξουνε και
δουν ότι δεν κινείται του βά-
ζουνε ένα σταυρό από άχυρο
δεµένο επάνω. Ο παινευτής
ψάχνει να βρει τι κρύβει µέσα

Αγαπηµένε µου Άγιε Βασίλη , είµαι  ο Ευθύ-
µης .

Μένω  στην Άρνισσα και πάω στην Β’  δη-
µοτικού  .

Έχω µια µικρή αδελφή που τη λένε Καλλί-
στη .

Επειδή είµαι καλός µαθητής  και ξέρω ότι
πας , δώρα  µόνο στα καλά  παιδιά, θα ήθελα
να  µου  φέρεις ένα ρολόι.

Σε ευχαριστώ που διάβασες το γράµµα  µου
και  ελπίζω να µου φέρεις το δώρο  µου για τα
Χριστούγενα .                           

Ευθύµης Σιπάκης – Β` τάξη   
Κατερίνα Παλάκα – ΣΤ` τάξη

Αγαπητέ Άη Βασίλη 
Ελπίζω να είσαι καλά. Φέτος ήµουνα ένα

πολύ καλό παιδί. Προσπαθούσα να είµαι καλή
στα µαθήµατα και να µην στεναχωρώ τους γο-
νείς µου. Και για αυτό θα ήθελα για φέτος τα

Χριστούγεννα ένα επιτραπέζιο που λέγεται
<<Παιχνίδι της ζωής>>. Εύχοµαι να σε δω κι
από κοντά.

Κείµενο: Σταυρούλα  Μπόγια Β’ τάξη
∆αχτυλογράφηση: Θεοδώρα 

Παπαδοπούλου Στ’ τάξη   

Αγαπητέ µου  Άι  Βασίλη  είµαι  παιδάκι 7
χρονών  και µε λένε  Ελπινίκη Καραβίτη .

Λατρεύω  τα  Χρισούγεννα  γιατί λέµε  το
τραγούδι  Τρίγωνα κάλαντα.

Επείσης µε  αρέσει  όταν κάνουν << Μπαµ
Μπουµ>> τα βεγκαλικά , όταν κόβουµε 

Κόβουµε  την βασιλόπιτα   και όταν χιονίζει
και µας φέρνει δώρα  ο Αι Βασίλης 

Και όταν στολίζουµε το Χριστουγενιάτικο
δέντρο µου αρέσει όταν ανάβουµε φωτιά

Και αλλάζει ο χρόνος  όλα αυτά τα λα-
τρεύω. Και αγαπώ  πάρα πολύ τον Αι Βασίλη.

Γι αυτό  θα ήθελα  να µου φέρεις  ένα << Βι-

βλίο>> και υπόσχοµαι  ότι θα το διαβάσω  Ό-
λο.

Κείµενο: Ελπινίκη  Καραβίτη – Β’ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Άννα  Ράδη  - Στ’ τάξη 

Γράµµατα στον Αϊ Βασίλη

του το µπουµπάρι. Βρίσκει
σκοινί και το δίνει στους σα-
µαράδες. Βρίσκει κουπιά τα
δίνει στους βαρκάρηδες. Βρί-
σκει σκουλαρίκια τα δίνει στα
νέα κορίτσια. Στο τέλος βρί-
σκει φελλούς που τα δίνει σε
αυτούς που φτιάχνουν κρασί .
Με ένα ελαφρύ χτύπηµα στο
µπουµπάρι το σηκώνει και ξε-

κινάνε να χορεύουνε το τρα-
γούδι: « Μαύρη προβατίνα, ά-
σπρο γάλα µπρους
µπρους…».

Κείµενo: Aνδρονίκη 
Λαζαρίδου – ∆' τάξη

∆ακτυλογράφηση:
Άννα Ράδη – Στ' τάξη

ΤΑ ΦΩΤΑ

Στη φωτογραφία είναι ο ιερέας της Άρνισσας πατέρας
Νικόλαος Τούλης.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ


