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ΠΠεερριιεεχχόόµµεενναα
� Σελίδα της γεύσης σελ.2
� Πληµµύρα στη Μάνδρα – Άγ. Ελευθέριος  - Ευχαριστήριο

– Συγχαρητήρια επιστολή σελ.3
� Πολυτεχνείο – Απελευθέρωση Άρνισσας – Μηλογραφή-

µατα σελ. 4
� Εκδροµή στην Έδεσσα-Συνεντεύξεις σε ΚΠΕ και Βιβλιοθήκη σελ.5 
� Η Άρνισσα στο πέρασµα του χρόνου(Το έθιµο της Βαρβα-

ρίτσας – Έθιµο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιά- Τζαµαλάρια
σελ. 6 - 7

� Ανακύκλωση – Χριστούγεννα (A’ τάξη) σελ.8
� ∆εινόσαυροι – Χειµώνας (Β’ τάξη) σελ.9
� Παλιά και Νέα Ξανθόγεια - Έθιµα γάµου και νερού σελ.10 
� Φανταστικές ιστορίες  - Καζάνι - Επιστολή προς το ∆ήµαρ-

χο (∆` τάξης) σελ.11
� Το αγαπηµένο µου ζώο σελ.12
� Οι πολύ λαίµαργοι(βάτραχος – αρκούδα – ελέφαντας)

σελ.13
� Το αγαπηµένο µου παιχνίδι – Η φυλή των Καλάς σελ.14
� Ωνάσης -  Το ναυάγιο – Warriors –Αινίγµατα -Ανέκδοτα σελ.15
� Χριστούγεννα σε άλλες χώρες σελ.16

Το χριστουγεννιάτικο µπαζάρ
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, όλοι έχουµε στολίσει

γιορτινά τα σπίτια µας και περιµένουµε µε µεγάλη αγωνία
την σηµαντική για όλους ηµέρα, πιο σηµαντική όµως για τα
παιδιά. Για αυτό και το ∆.Σ. Άρνισσας διοργανώνει το Χρι-
στουγεννιάτικο Μπαζάρ για να µοιράσει χαρά σε πολλά
παιδιά που την χρειάζονται και για την κάλυψη των οικονο-
µικών αναγκών του σχολείου.

Οι δάσκαλοι του ∆.Σ. Άρνισσας άρχισαν να προετοιµά-
ζουν τα αντικείµενα τα οποία θα πουληθούν όπως σοκολα-
τένια σπίτια και χειροποίητες κορνίζες και οι µαθητές συ-
γκεντρώνουν παλιά παιχνίδια σε καλή κατάσταση, µπιζού,
ρούχα κτλ. Όλα αυτά προσφέρονται από τους µαθητές της
κάθε τάξης λόγω το ότι δεν χρησιµοποιούνται από τους ι-
διοκτήτες τους. Το µπαζάρ θα πραγµατοποιηθεί στις 18-12-
2017 µέχρι και τις 22-12-2017. Ο χώρος που θα πραγµατο-
ποιηθεί το µπαζάρ θα είναι η βιβλιοθήκη του σχολείου µας. 

Κείµενο: Ευαγγελία Πισλίνα- Γ. Σαµαράς ΣΤ΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης- ΣΤ΄ τάξη



Συνταγή από Ρουµανία 
- Μιτιτέι

Υλικά: 
1 κιλό ανάµικτο κιµά,  2-3

φέτες µουσκεµένου ψωµιού
(προαιρετικά),  1 αβγό, 2 µε-
γάλα κρεµµύδια,  τριµµένα κα-
λά, µπόλικο µαϊντανό, πιπέρι,
αλάτι,  µουστάρδα καυτερή

Εκτέλεση: 
Αφού ανακατέψουµε τον κι-

µά µε τα παραπάνω υλικά (ό-
πως τα ελληνικά µπιφτέκια),
τον αφήνουµε για 1-2 ώρες
στο ψυγείο για να σφίξει. Στην
συνέχεια τον πλάθουµε σε µι-
κρά µακρόστενα µπιφτεκάκια
(ΠΡΟΣΟΧΗ πρέπει να είναι
αρκετά µικρά σαν τα σουτζου-
κάκια και µικρότερα).Τα ψή-
νουµε για µισή ώρα στα κάρ-
βουνα (µην το επιχειρήσετε
στο γκριλ του φούρνου και σε
καµία περίπτωση µην τα τηγα-
νίσετε θα γίνουν αίσχος!). Α-
φού ψηθούν καλά, τα τρώτε α-
µέσως µε καυτερή µουστάρ-
δα. Είναι φοβερά! Αν µπορέ-
σετε, ψήστε τα στα κάρβουνα
και πουθενά αλλού. Θα χά-
σουν την νοστιµιά τους.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Μιχαήλ Κέκης - ΣΤ` τάξη

Μπορς
Υλικά
1/2  λάχανο , 2-3 παντζάρια,

2-3 καρότα, 2 κρεµµύδια, 4-5
πατάτες,  400γρ. χοιρινό κρέας,
1/2  κγ. µαύρο πιπέρι, 1 κγ. Αλά-
τι, 1/2  µατσάκι µαϊντανού, 2 λί-
τρα νερό

Εκτέλεση
Πρώτα σοτάρουµε  το κρέας

µέχρι να ροδίσει, βάζουµε το
νερό σε µία κατσαρόλα για 30
‘ και ξεχωριστά σοτάρουµε τα
λαχανικά εκτός από τις πατά-
τες. Όταν βράσει το νερό προ-
σθέτουµε το κρέας, τις πατά-
τες και στο τέλος τα σοταρι-
σµένα λαχανικά που έχουµε
αφήσει για 15’ στο τηγάνι .Μό-
λις περάσουν 10’  ρίχνουµε
µέσα το αλάτι  και το πιπέρι
και το αφήνουµε για 5’. Όταν
πλέον είναι έτοιµο το σερβί-
ρουµε και το γαρνίρουµε µε
τον µαϊντανό.

Πηγή:  η µαµά
Κείµενο: Ευαγγελία Πισλίνα

– ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση:  

Ναταλία Μπόγια – ΣΤ` τάξη

Νηστίσιµοι 
κουραµπιέδες

Υλικά:
500γρ.φυτική µαργαρίνη

µαλακή., 1φλιτζάνι του τσαγι-
ού, 3/4 φλιτζάνι τσαγιού άχνη
ζάχαρη, 50ml κονιάκ.

1 κοφτό κουτάλι του γλυκού
µπέικιν πάουντερ.

2 βανίλιες σε σκόνη.
1 1/2 φλιτζάνι του τσαγιού

καρύδια ή φουντούκια ή αµύ-
γδαλα αλεσµένα 

αλεύρι για όλες τις χρήσεις
,όσο πάρει.

Εκτέλεση
Σε ένα κατσαρόλι λιώνουµε

τη µαργαρίνη και τη βάζουµε
σε µπόλ προσθέτουµε το αρα-
βοσιτέλαιο, τη ζάχαρη άχνη,
το κονιάκ, τις βανίλιες και τα

ανακατεύουµε καλά, µέχρι να
ενωθούν τα υλικά. Κατόπιν ρί-
χνουµε το µπέκιν πάουντερ µε
το αλεύρι ,ανακατεύουµε και
τέλος προσθέτουµε τα καρύ-
δια. Συνεχίζουµε το ανακάτε-
µα, εώς ότου ενσωµατωθούν
καλά όλα τα υλικά και πλάθου-
µε τους κουραµπιέδες δίνο-
ντάς τους ό,τι σχήµα θέλουµε.
Προθερµαίνουµε το φούρνο
στους 160οc και ψήνουµε
τους κουραµπιέδες για 30 λε-
πτά περίπου.

Κείµενο- ∆αχτυλογράφηση
Βασιλική Παπατραϊανού - Ε`

τάξη

Παραδοσιακές 
συνταγές 

Χαλβάς
Υλικά
Σιρόπι
5 φλιτζάνια νερό
2\2 φλιτζάνια ζάχαρη 
Γαρύφαλλα
Κανέλα, 1 φλιτζάνι τσαγιού

σπορέλαιο
2  φλιτζάνι  τσαγιού  σιµι-

γδάλι  χοντρό
Εκτέλεση
Βράζουµε σε ένα κατσαρόλι

το σιρόπι. Σε άλλη κατσαρόλα
καβουρδίζουµε καλά το λάδι
µε το σιµιγδάλι µέχρι να αλλά-
ξει  χρώµα . Ρίχνουµε το καυ-
τό σιρόπι στο σιµιγδάλι  και α-
νακατεύουµε µέχρι να ρουφή-
ξει όλα τα υγρά, σκεπάζουµε
µε µια υγρή πετσέτα .

Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση
Βασιλική Γκέσιου – 

ΣΤ` τάξη
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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
Σελιδοποίηση
Μιχαηλίδης Γιώργος(ΣΤ`)
∆ακτυλογράφηση κειµένων
Γκέσιου Βασιλική(ΣΤ`)
Μπόγια Ναταλία  (ΣΤ`) 
Πισλίνα Μένια(ΣΤ`) 
Γεωργίου Τάσος(Ε`)
Σιδερά Ναταλία(Ε`)
Λαζαρίδου Γλυκερία(Ε`)
Καραθανάσης Γιώργος(ΣΤ`)
Κέκης Μιχαήλ(ΣΤ`)
Κισκίνης Νίκος(Ε`)
Παπαγιαννίδου Τατιάνα(ΣΤ`)
Παπατραϊανού Βασιλική (Ε`)
Πισλίνα Ευαγγελία(ΣΤ`)
Σαµαράς Γιώργος(ΣΤ`)
Τζήκα Μαρία(ΣΤ`)
Σαρωτές εικόνων
Κάρτας  Θεόδωρος (Ε`)
Συντονιστές ∆άσκαλοι
Ηλίας Κάρτας
Αθανάσιος Θεοδώρου

ΤΤαα  ααννήήσσυυχχαα
µµοολλύύββιιαα  ττηηςς
ΆΆρρννιισσσσααςς

ΗΗ  ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΕΕΥΥΣΣΗΗΣΣ

Eκτύπωση
Γραφικές Tέχνες

Σ. Bαγουρδής ΑΒΕΕ
Tηλ.: 23810 25019

email: vagourdi@otenet.gr

Το λογότυπο της εφηµε-
ρίδας σχεδίασαν η Σταυ-
ρούλα Μπόγια  και ο Χρή-
στος Χατζηγεωργούδης

Συνδροµή για ένα χρόνο 5 ευρώ
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Στις 15\11\2017 έγινε
στην Μάνδρα Αττικής και

στην Νέα Πέραµο ή κατα-
στροφική πληµµύρα που ά-

φησε πίσω της πολλές κατα-
στροφές και 23 νεκρούς.

Σύµφωνα µε τους επιστή-
µονες, η βροχή που έπεσε
στην περιοχή δεν µπορεί να
δικαιολογήσει το µέγεθος
της καταστροφής, έπεσαν
κοντά στα 20 χιλιοστά βρο-
χής.

Εκείνες τις ώρες σε άλλες
περιοχές της Αττικής έβρεξε
περισσότερο ανέφεραν οι
ειδικοί..

Η βροχόπτωση που έπεσε

στο όρος Πατέρα πάνω από
τις περιοχές που επλήγησαν
και µέσω της λεκάνης απορ-
ροής κατέληξαν µέσα στις
κατοικηµένες περιοχές.Οι
κάτοικοί σοκαρίστηκαν βλέ-
ποντας τα σπίτια τους σε µια
άθλια κατάσταση. Ήταν ανή-
µποροι σε µια σε µια απερί-
γραπτη θέση.

Κείµενο: Γκέσιου 
Βασιλική - ΣΤ΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μένια
Πισλίνα  - ΣΤ΄ τάξη

Η πληµµύρα στην Μάνδρα

Ό Άγιος 
Ελευθέριος

Ο Άγιος Ελευθέριος γεν-
νήθηκε τον 2ο αιώνα στην
Ελλάδα από πλούσιους γο-
νείς. Τότε ήταν αυτοκράτο-
ρες ο Σεπτίµιος Σεβήρος και
ο Κόµµοδος.

Ορφανός από πατέρα α-
νατράφηκε σύµφωνα µε τις
επιταγές του Ευαγγελίου, α-
πό την ευσεβέστατη και φι-
λάνθρωπη µητέρα του Ανθία
η οποία έγινε χριστιανή α-
κούγοντας το κήρυγµα από
µαθητές του Απ. Παύλου.

Η Ανθία ήθελε πολύ να πά-
ει στην Ρώµη, που το χώµα
της είχε βαφτεί µε τα αίµατα
των Αποστόλων Πέτρου και
Παύλου. Κάποτε πήγε και

µαζί της πήρε και τον Ελευ-
θέριο. Ο επίσκοπος της Ρώ-
µης Ανίκητος, όταν είδε τον
Ελευθέριο, εκτιµώντας πολ-
λή την νοηµοσύνη του την
θερµή πίστη του και το αγνό
ήθος του, τον έλαβε υπό την
προστασία του.

Σε ηλικία 15 ετών ο Ελευ-
θέριος έγινε διάκονος από
τον Επίσκοπο Ανίκητο και ύ-
στερα από 3 χρόνια έγινε ιε-
ρέας. Από την θέση αυτή ο
Ελευθέριος αγωνίστηκε µε
ζήλο για την διδαχή του ποι-
µνίου του, και σε έργα φι-
λανθρωπίας. Σε ηλικία είκοσι
ετών έγινε επίσκοπος Ιλλυ-
ρικού (η σηµερινή Αλβανία).

Η φήµη της αρετής του Α-
γίου Ελευθερίου έφτασε µέ-
χρι την Βρεταννία. Έτσι, ο
βασιλιάς της Λούκιος, έγρα-
ψε επιστολή στον Ελευθέ-
ριο και του δήλωνε ότι αυτός
και ο λαός του επιθυµούσαν
να γίνουν χριστιανοί. Ο Ε-
λευθέριος αµέσως ανταπο-
κρίθηκε, στέλνοντας δύο εκ-
παιδευµένους στην πίστη ά-

ντρες, που κατήχησαν και
βάπτισαν χριστιανούς τον
Λούκιο µε τον λαό του. 

Όταν ο Σεπτίµιος Σεβήρος
πληροφορήθηκε την χρι-
στιανική δράση του Ελευθε-
ρίου διέταξε την σύλληψή
του. Έπειτα από πολλά βα-
σανιστήρια ο Ελευθέριος ο-
δηγήθηκε από τους ειδωλο-
λάτρες στην αρένα της Ρώ-
µης. Τα άγρια ζώα όµως δεν
τον άγγιξαν, γι’αυτό και απο-
κεφαλίσθηκε µαζί µε την µη-
τέρα του.

Η µνήµη του εορτάζεται
στις 15 ∆εκεµβρίου.

Πηγή: Ορθόδοξος Συνα-
ξαριστής:: Άγιος Ελευθέ-

ριος ο Ιεροµάρτυρας
Κείµενο- ∆ακτυλογράφη-

ση: Τζήκα Μαρία – ΣΤ`τάξη

Ευχαριστήριο µήνυµα από το ∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας
Ο Σύλλογος ∆ιδασκόντων και οι µαθητές του  ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας,

ευχαριστούν από καρδιάς, όλους όσους ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα για την προ-
ετοιµασία και την οργάνωση του σχολικού παζαριού, µε σκοπό την ενίσχυση και
τον εµπλουτισµό των εποπτικών µέσων του σχολείου µας. 
➢ Ιδιαίτερα ευχαριστούµε τις µητέρες των µαθητών των Β΄ & Γ΄ τάξεων του

σχολείου µας, για την πολύτιµη βοήθειά τους στην παρασκευή των καταπληκτικών
γλυκισµάτων, όπως και για τη συµµετοχή τους στην προετοιµασία των δώρων του
παζαριού. ➢ Την κυρία Αγγελική Κουρούτου, για τις γνώσεις και την βοήθειά της
στις κατασκευές µε την τεχνική ντεκουπάζ, αλλά και στην προσφορά ενός πίνακα
για το χριστουγεννιάτικο παζάρι µας. 
➢ Την κυρία Μαγδαληνή Μπακάλη – Μπόγια, για τα υπέροχα και µοναδικά σκου-

φάκια που έπλεξε και µας τα  παραχώρησε.
➢ Την κυρία Αστρούλα Θεοδώρου για τα ταψιά και το ψήσιµο των κουλουριών.
➢ Την κυρία Έφη Γκήρµπα, για την προσφορά πρώτων υλών στην τιµή  κόστους.
Τέλος ευχαριστούµε όλους εσάς, που στηρίζετε αυτή µας την προσπάθεια όλα

αυτά τα χρόνια, έχοντας ως γνώµονα το καλό των µαθητών µας, σας θέλουµε αρω-
γούς σε κάθε προσπάθειά µας. Σας ευχαριστούµε για άλλη µια φορά!

ΚΑΛΕΣ  ΓΙΟΡΤΕΣ!!!

«Συγχαρητήρια επιστολή»

Η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Α/Θµιας και Β/θµιας
Εκπ/σης Κεντρικής Μακεδονίας εκφράζει θερµά
συγχαρητήρια στους µαθητές και τους εκπαιδευτι-
κούς του ∆ηµοτικού Σχολείου Άρνισσας για την δη-
µιουργία της σχολικής εφηµερίδας «Τα ανήσυχα
µολύβια». Η δηµιουργία της εξαιρετικής σχολικής
εφηµερίδας µε πολλά ενδιαφέροντα Θέµατα τιµά
τους µαθητές, τις οικογένειές τους, τους εκπαι-
δευτικούς και το σχολείο τους και µας γεµίζει πε-
ρηφάνια για τη δηµιουργική σκέψη και την έµπνευ-
ση των µαθητών µας. .Ταυτόχρονα, αποτελεί αισιό-
δοξο βήµα για την ανάδειξη της δηµιουργικότητας,
ιδιαίτερη προβολή για την Περιφέρειά µας και ένα
ουσιαστικό µήνυµα για την παιδεία µας σε αυτούς
τους χαλεπούς καιρούς. Ευχόµαστε στους µαθη-
τές από καρδιάς καλή πρόοδο και πάντα επιτυχίες
και έµπνευση.

Ο  Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης
Κεντρικής Μακεδονίας

Παναγιώτης Ζ. Ανανιάδης
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Η  γιορτή του
Πολυτεχνείου    

Την Παρασκευή
17/11/2017 ηµέρα µνήµης
για το πολυτεχνείο έγινε ει-
δικό  αφιέρωµα  από την  Ε’
τάξη του ∆ηµοτικού σχολεί-
ου µας. Στην αίθουσα εκδη-
λώσεων συγκεντρώθηκαν
αρκετά άτοµα. Το αφιέρωµα
περιλάµβανε βίντεο δείχνο-
ντας  την εξέγερση του πο-
λυτεχνείου, ένα χρονικό
των ηµερών. Ακολούθησε
πλούσιο φωτογραφικό υλικό
της τότε εποχής. Ενδιάµεσα
οι µαθητές απήγγειλαν ποιή-
µατα και τραγούδια, µεταφέ-
ροντας τους ακροατές στο
κλίµα εκείνης της ηµέρας.

Κείµενο: Ναταλία Σιδερά -
Ελπινίκη  Καραβίτη Ε` τάξη

∆ακτυλογράφηση:  
Ναταλία Σιδερά

Η απελευθέρωση 
της  Άρνισσας

Στις  5 Νοεµβρίου 2017 στις 12.00 το µεσηµέρι, οι  τά-
ξεις Ε` και ΣΤ΄ του ∆.Σ..Άρνισσας παραβρέθηκαν στο µνη-
µείο προς τιµήν των πεσόντων στη µάχη του Οστρόβου. Η
επιµνηµόσυνη δέηση άρχισε κατά τις 12.45. Όταν τελείω-
σε έγινε η κατάθεση στεφάνων. Έπειτα ο κ. ∆ηµήτρης Σα-
µαράς µίλησε για το τι έγινε εκείνες τις ηµέρες και για τον
αγώνα που κατέβαλαν οι απελευθερωτές  µας. Στη συνέ-
χεια ο κ. Κασαπίδης Κων/νος µας απάγγειλε ένα δικό του
ποίηµα για την µάχη της Άρνισσας. Τέλος  τραγουδήθηκε
ο Εθνικός Ύµνος από το ∆ηµοτικό Σχολείο και από όλους
όσους βρέθηκαν και τίµησαν την Απελευθέρωση της Άρ-
νισσας .

Κείµενο –∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Μπόγια – ΣΤ` τάξη

ΜΜηηλλοογγρρααφφήήµµαατταα
Στις αρχές του σχολικού

έτους ο δάσκαλος της ΣΤ’
τάξης έδειξε στα παιδιά έ-
να µικρό κατακόκκινο
µήλο το οποίο τα περισ-
σότερα παιδιά θα το πα-
τούσαν ή θα το πετούσαν.
Με αφορµή αυτό το µήλο
όλα τα παιδιά, έπαιξαν έ-
να παιχνίδι στο οποίο θα
έπρεπε να λένε επιφωνή-
µατα γι’αυτό το πλούσιο
σε βιταµίνες φρούτο.

Μετά από λίγες µέρες,
η ΣΤ’ τάξη αποφάσισε να
διοργανώσει έναν διαγω-
νισµό µε το µήλο που είχε
την µεγαλύτερη µάζα. Ό-
ποιος έφερνε το µήλο µε
την µεγαλύτερη µάζα θα
κέρδιζε και ένα δωράκι το

οποίο θα διάλεγε η ΣΤ’ τάξη
Λίγες µέρες πριν την λήξη του διαγωνισµού ξεκίνησαν όλες οι

τάξεις να φέρνουν µήλα. Ο δάσκαλος της ΣΤ’ τάξης ζήτησε από
τα παιδιά να φέρουν όσοι είχαν ζυγαριά για να ζυγίσουν τα µήλα.
Τελικά την ζυγαριά την έφερε ο Σαµαράς Γιώργος. Πρώτα έκα-
ναν εκτίµηση και στη συνέχεια ζύγιζαν τα µήλα και έγραφαν στα
τετράδια τους την µάζα των µήλων σε δεκαδικούς αριθµούς και
φυσικούς αριθµούς. Αφού έγραψαν όλα τα παραπάνω κατέταξαν
τα µήλα τους ανάλογα µε την µάζα τους από φθίνουσα σε αύξου-
σα διάταξη.

Όταν συµπληρώθηκε και η ανακοίνωση για τα αποτελέσµατα,
δύο κορίτσια της ΣΤ’ τάξης ανακοίνωσαν τους νικητές. Στην 3η
θέση βγήκε το µήλο της Λαζαρίδου Γλυκερίας που ζύγιζε 470
γραµµάρια, στην 2η θέση βγήκε το µήλο της Παπαδοπούλου
Ευαγγελίας που ζύγιζε 598 γραµµάρια ενώ στην 1η θέση βγήκε
το µήλο της Μπόγια Ναταλίας µε 744 γραµµάρια.

Συγχαρητήρια σε όλους για την συµµετοχή!
ΚΚεείίµµεεννοο::  ΜΜααρρίίαα  ΤΤζζήήκκαα,,  ΜΜέέννιιαα  ΠΠιισσλλίίνναα  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη

∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  ΜΜααρρίίαα  ΤΤζζήήκκαα  ΣΣΤΤ’’  ττάάξξηη
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Η εκδροµή στην Έδεσσα
Την Τετάρτη 15 Νοεµβρίου 2017, η

Β΄, η Γ΄ και η ∆΄ τάξη σχολείου µας εί-
χαµε οργανώσει µια εκδροµή στην Έ-
δεσσα. Αρχικά συγκεντρωθήκαµε στην
Αγία Βαρβάρα και µετά από τον απαραί-
τητο έλεγχο της Τροχαίας, ξεκινήσαµε.

Ο πρώτος µας προορισµός ήταν το ε-
λαιοτριβείο «Καµαράκη» στη Νέα Ζωή.
Ο δεύτερος προορισµός µας ήταν το
Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Έδεσσας (ΚΠΕ)  που βρίσκεται στην πε-
ριοχή των Μύλων στο πάρκο Καταρρα-
κτών. Μας υποδέχτηκαν οι υπεύθυνοι
του ΚΠΕ, που ήταν δάσκαλοι, και µας έ-
βαλαν να καθίσουµε στο χώρο προβο-
λής. Εκεί κάναµε ερωτήσεις και κατα-
γράψαµε τις απαντήσεις. Έπειτα µας ε-
νηµέρωσαν για το έργο τους , τα προ-
γράµµατα τους και τις δράσεις που  επι-
τελούν µε µαθητές όλων των βαθµίδων.
Μας έδειξαν βιβλία και εκπαιδευτικά
πακέτα που δηµιουργούν, αλλά και κα-
τασκευές µαθητών µε ανακυκλώσιµα υ-
λικά. Τέλος παίξαµε ένα παιχνίδι µε

κάρτες πουλιών, ψαριών και φυτών ενώ
ακούσαµε και διάφορους ήχους που-
λιών. Αφού τους ευχαριστήσαµε φύγα-
µε για την επόµενη στάση µας.     Ο τρί-
τος προορισµός µας ήταν η ∆ηµόσια Κε-
ντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας. Ήταν ένας
µικρός χώρος µε πολλούς διαδρόµους
µε ράφια που ήταν γεµάτα βιβλία. Στο
κέντρο είχε δύο µεγάλα τραπέζια µε
καρέκλες, όπου καθίσαµε και κάναµε τις
ερωτήσεις µας. Γύρω- γύρω υπήρχαν
κατασκευές µαθητών που επισκέφθη-

καν  τη Βιβλιοθήκη. Λίγο πιο εκεί βρι-
σκόταν και το γραφείο δανεισµού βι-
βλίων που γίνεται ηλεκτρονικά. Αφού ε-
νηµερωθήκαµε για τον τρόπο λειτουρ-
γίας της Βιβλιοθήκης και το ωράριο λει-
τουργίας της , πήγαµε στο λεωφορείο
µας.

Μετά από αυτή τη βροχερή µέρα ξε-
κινήσαµε για την Άρνισσα. Ήταν µια ω-
ραία εκδροµή όπου είδαµε και µάθαµε
πολλά και για αυτό ανυποµονούµε για
την επόµενη εκδροµή µας.

Συνέντευξη 
στο ΚΠΕ

1)Πότε ξεκίνησε να λει-
τουργεί το ΚΠΕ;

Το ΚΠΕ ξεκίνησε να λει-
τουργεί το 2004.

2)Τι ακριβώς κάνετε εδώ;
∆εχόµαστε επισκέψεις

από πολλά σχολεία , ενη-
µερώνουµε τους µαθητές
για το περιβάλλον και κά-
νουµε διάφορα προγράµ-
µατα για να προωθήσουµε
την περιβαλλοντική αγωγή.

3)Ποιοι εργάζονται εδώ;
Εργάζονται  δύο δάσκα-

λοι, αλλά η διευθύντρια εί-
ναι και µηχανικός.

4)Ποιοι σας επισκέπτο-
νται;

Σχολεία από όλη την Ελλά-
δα. Από δηµοτικά και Νηπια-
γωγεία µέχρι γυµνάσια και λύ-
κεια, ακόµη και φοιτητές.

5)Τι προγράµµατα έχετε;
Φέτος έχουµε προγράµ-

µατα για το νερό. Εδώ στην
Έδεσσα έχουµε τους δρό-
µους του νερού και το Μου-
σείο νερού. Στην Αριδαία
λειτουργεί ένα πρόγραµµα
στο Λουτράκι µε τα Ιαµατι-
κά νερά και ακόµη ένα πρό-
γραµµα έχουµε στην αρ-

χαία Πέλλα.
6)Πώς γίνεται ένα πρό-

γραµµα;
Οι  µαθητές ενηµερώνο-

νται από τους δασκάλους
τους, µε υλικό που τους δί-
νουµε εµείς. Όταν έρχο-
νται εδώ κάνουµε διάφο-
ρες δραστηριότητες και µέ-
σα στην αίθουσα, αλλά κυ-
ρίως βγαίνουµε έξω. Ότι
καιρό και αν κάνει φοράµε
αδιάβροχα και βγαίνουµε
έξω στο νερό.

7)Πόσους επισκέπτες έ-
χετε;

Περίπου 5000 άτοµα το
χρόνο.

8)Ποιες µέρες είναι ανοι-
χτό το ΚΠΕ;

Όλες τις µέρες που λει-
τουργούν τα σχολεία, αλλά
κάποιες φορές που έχουµε
επισκέψεις  προγραµµατι-
σµένες  µπορεί να είµαστε ε-
δώ και Σάββατο και Κυριακή.

9)Τι άλλο φτιάχνετε ε-
κτός από προγράµµατα;

Κάνουµε πολλές κατα-
σκευές από ανακυκλώσιµα
υλικά. Ακόµη µπορεί να
φτιάξουµε βιβλία και εκπαι-
δευτικά πακέτα που δίνου-
µε στα σχολεία.

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ∆∆`̀  ττάάξξηηςς

Συνέντευξη 
στη Βιβλιοθήκη

11))ΠΠόόττεε  δδηηµµιιοουυρργγήήθθηηκκεε  ηη  ∆∆ηηµµόό--
σσιιαα  ΚΚεεννττρριικκήή  ΒΒιιββλλιιοοθθήήκκηη  ΈΈδδεεσσσσααςς;;

∆ηµιουργήθηκε το 2006 και για
το κοινό λειτούργησε το 2007.

22))ΠΠόόσσαα  ββιιββλλίίαα  υυππάάρρχχοουυνν;;
33))ΠΠόόσσεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  ββιιββλλίίωωνν  έέχχεεττεε;;
Πάρα πολλές. Ενδεικτικά µόνο να

σας πω µερικές: παιδικά, εφηβικά,
ελληνική και ξένη λογοτεχνία, ιατρι-
κά , εκπαιδευτικά, ψυχολογίας, ιστο-
ρικά, λεξικά και πολλά ακόµη.

44))ΤΤιι  άάλλλλοο  εεκκττόόςς  ααππόό  ββιιββλλίίαα  µµπποο--
ρροούύµµεε  νναα  ββρροούύµµεε  εεδδώώ;;

Μπορείτε να βρείτε CD,  DVD, αρ-
χείο εφηµερίδων και περιοδικών. Α-
κόµη µπορείτε να χρησιµοποιήσετε
τους υπολογιστές.

55))ΜΜεε  πποοιιοο  ττρρόόπποο  µµπποορρεείί  κκάάπποοιιοοςς
νναα  δδααννεειισσττεείί  ββιιββλλίίαα;;

Μπορεί να δανειστεί εφόσον βγά-
λει µια κάρτα δανεισµού µε την ταυ-
τότητά ατου. Αν πρόκειται για παιδί
την κάρτα την βγάζει ο γονιός του.
Με την κάρτα  δανείζεται δύο βιβλία
για είκοσι µέρες.

66))ΠΠοοιιεεςς  εείίννααιι  οοιι  ώώρρεεςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς
ττηηςς  ββιιββλλιιοοθθήήκκηηςς;;

∆ευτέρα και Πέµπτη είναι ανοιχτά
από τις 11.00 ως τις 17.00, την Τρί-
τη, Τετάρτη και Παρασκευή από τις
10.00 ως τις 14.00. Ακόµη είναι α-
νοιχτά δύο Σάββατα τον µήνα από τις
10.00 ως τις 14.00

77))ΚΚάάννεεττεε  κκάάπποοιιεεςς  δδρράάσσεειιςς  εεδδώώ  κκααιι
πποοιιεεςς;;

Ναι. ∆ιαφορετικές κάθε φορά. Τα
Σάββατα δεχόµαστε παιδιά. Κάναµε
µια δράση για την 28η Οκτωβρίου
και για τη στοµατική υγιεινή. Ακόµη
συνεργαζόµαστε µε σχολεία και δα-

νείζουµε πακέτα βιβλίων για κάποια
θέµατα. Πολλές φορές µπορεί να δε-
χόµαστε και συγγραφείς βιβλίων.

88))ΑΑππόό  πποούύ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ββιιββλλίίαα  γγιιαα  ττηη
ββιιββλλιιοοθθήήκκηη;;

Τα βιβλία σε εµάς έρχονται µε δύο
τρόπους: είτε από  δωρεές, είτε από
επιχορήγηση του κράτους.

99))ΠΠόόσσαα  άάττοοµµαα  εερργγάάζζοοννττααιι  εεδδώώ  κκααιι
πποοιιαα  εείίννααιι  ηη    δδοουυλλεειιάά  ττοουυςς;;

Για την ώρα µόνο δύο αποσπα-
σµένοι εκπαιδευτικοί. Η δουλεία
τους δεν είναι µόνο µία. Μπορεί να
δανείζουν βιβλία, να τα αρχειοθε-
τούν, να τα καταγράφουν, να φρο-
ντίζουν για την τοποθέτησή τους και
την τακτοποίηση τους. Οι δουλειές
είναι πολλές και τα δύο άτοµα δεν
αρκούν.

1100))ΠΠόόσσαα  ββιιββλλίίαα  δδααννεείίζζεεττεε  σσυυννήή--
θθωωςς;;

900 µε 1100βιβλία τον µήνα, αλ-
λά δεν είναι ίδια η ζήτηση κάθε µή-
να.

1111))ΠΠοοιιαα  εεπποοχχήή  δδααννεείίζζεεττααιι  τταα  ππεε--
ρριισσσσόόττεερραα  ββιιββλλίίαα;;

Το καλοκαίρι , τον Ιούλιο και τον
Αύγουστο, αλλά και στις γιορτές των
Χριστουγέννων.

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  
ΟΟιι  µµααθθηηττέέςς  ττηηςς  ∆∆`̀  ττάάξξηηςς
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Η Αρνισσα στο πέρασµα του χρόνου
Έθιµα στην γιορτή 

της Αγίας Βαρβάρας
Την παραµονή της εορτής

της Αγίας Βαρβάρας, τα παι-
διά της κάθε γειτονιάς του
χωριού συγκεντρώνονταν σε
παρέες και άναβαν φωτιές µε
ξερά χόρτα, ξύλα και άχυρα
κατά µήκος της οδού στην ο-
ποία κατοικούσαν. Επίσης τα
παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας
άναβαν φωτιές στο βουνό.
Κατά την περίοδο κατά την
διάρκεια της οποίας βρίσκο-
νταν πλάι στην φωτιά και
γλεντούσαν έλεγαν την εξής
φράση παράκληση προς τιµήν
της Αγίας Βαρβάρας  «Βάρβα-
ρίτσα Νίκολίτσα κόλα µπράσνο
κόλα ντάρβα Βάρβαρα». Αυτή
η φράση µεταφράζεται στην
ελληνική γλώσσα ως «Ήρθε η
γιορτή της Αγίας Βαρβάρας και
του Αγίου Νικολάου, όλοι να έ-
χουν ένα κάρο ξύλα και ένα
κάρο αλεύρι για να επιβιώσου-
νε τον χειµώνα, Αγία Βαρβά-
ρα».

Μια εικασία η οποία τελού-
νταν ως προς το πρόσωπο της
Αγίας ήταν το ψήσιµο φακών
δίπλα στις φωτιές των γειτο-
νιών. Η κάθε παρέα µετέφερνε
ένα µεγάλο µπρίκι γεµάτο µε
φακές και το ακουµπούσαν α-
πέναντι από την φωτιά µέχρι
το επόµενο πρωί για να ψηθεί
το περιεχόµενό του. Το επό-
µενο το έπερναν και το κου-
βαλούσαν και µαζί τους λέ-
γοντας τα λόγια που ειπώθη-
καν το προηγούµενο βράδυ.
Ο κάθε ιδιοκτήτης σπιτιού α-
ποσπούσε τρεις φακές λόγω
της εικασίας ότι πρόσφεραν
προστασίες από το χειµώνα,
από το µπρίκι και έδινε στα
παιδιά ότι είχε στο σπίτι, συ-
νήθως χαρούπια, βρασµένα
καλαµπόκια ή καλαµποκά-
λευρο.

Άλλο ένα αξιοσηµείωτο έ-
θιµο ήταν η παρασκευή ειδών
πιτών. Ως προετοιµασία οι
νοικοκυρές ετοίµαζαν ένα υ-
γρό ζυµάρι το οποίο αφηνό-
ταν να φουσκώσει. Στην συ-
νέχεια ριχνόταν πάνω στην
σόµπα και ψηνόταν µε απο-

τέλεσµα να σχηµατιζονταν οι
πιτουλίτσες, Αυτές συνοδεύ-
ονταν µε σιρόπι, καρύδια ή
σκόρδο. 

Κείµενο Γιώργος
Σαµαράς – ΣΤ` τάξη 

∆ακτυλογράφηση: Βασιλι-
κή Γκέσιου – ΣΤ` τάξη   

Συνέντευξη από την γιαγιά
µου για την Βαρβαρίτσα
Τα παλιά τα χρόνια µαζεύ-

ανε την σισάρκα (µεγάλα
χόρτα) και τα αποθήκευαν σε
ένα µέρος, και την παραµονή
της Βαρβαρίτσας µαζεύο-
νταν τα παιδιά της γειτονιάς,
για να ανάψουν την φωτιά.
Πριν όµως ανάψουν την φω-
τιά, άναβαν µια µικρή φωτιά,
έβαζαν πάνω της µια µικρή
κατσαρόλα και βράζανε φα-
κές. Μόλις οι φακές έβραζαν,
άναβαν την µεγάλη φωτιά και
τραγουδούσαν τα εξής  κά-
λαντα της Βαρβαρίτσας στην
τοπική διάλεκτο: «Βαρβαρί-
τσα, Νικολίτσα,  κόλαι ντρβο,
κόλαι µπράσνο, Βάρβαρα».
Μόλις έσβηνε η φωτιά βάζα-
νε σε µια σακούλα στάχτη και
πέτρες και έβαζαν την στά-
χτη στα κοτέτσια, κάτω από
το σηµείο που γεννούσε η
κότα για να κάνει πολλά αυ-
γά. Οι νοικοκυρές όµως, την
παραµονή της Βαρβαρίτσας
ετοίµαζαν πιτουλίτσες και το
βράδυ άλλοι τους έβαζαν
σκόρδο άλλοι ζάχαρη και άλ-
λοι µέλι και καρύδια.  Την άλ-

λη µέρα, πάλι παρέα τα παι-
διά πήγαιναν και έλεγαν τα
κάλαντα. Έπαιρναν µαζί τους
όµως και τις φακές που είχαν
βράσει χθες και έβγαιναν οι
νοικοκυρές και τα παιδιά
τους έδιναν λίγη φακή για να
µην πονάει ο λαιµός τους.
Αυτές τους έδιναν αλεύρι και
άλλοι ξυλοκέρατα και ξερά
σύκα. Το αλεύρι που µάζευαν
άλλες φορές το πήγαιναν
στα µπακάλικα του χωριού
και τα πουλούσαν και άλλες
φορές το έδιναν στις νοικο-
κυρές για να τους κεράσει πι-
τουλίτσες. 

Κείµενο-∆ακτυλογράφη-
ση: Μιχαήλ Κέκης-ΣΤ΄ 

Βαρβαρίτσα
Λίγα λόγια για το χρονικό

του εθίµου. Την παραµονή
γιορτής της Αγίας Βαρβάρας
µετά τον εσπερινό µαζεύο-
νται  παρέες παιδιών και ανά-
βουν φωτιές. Τα παλιά χρό-
νια οι παππούδες έπαιρναν

σε ένα µπρίκι φακή, την βά-
ζανε στην φωτιά και δίνανε
στα παιδιά να φάνε για να µην
αρρωσταίνουν. Τα παιδιά της
περιοχής µε µια βέργα, η οποία
ήταν σαν µπαλίτσα από κάτω,
λέγανε ένα τραγούδι περπα-
τώντας γύρω από την φωτιά
τσιβριβρί τσιβριβρί. Έπαιρναν
στάχτη από την φωτιά και την
πήγαιναν έξω από το κοτέτσι
για να γεννούν οι κότες. Όταν
ανάβει η φωτιά λένε το τρα-
γούδι:  Βαρβαρίτσα,  Νικολί-
τσα, κάρο ξύλα  κάρο αλεύρι,
Βάρβαρα, που σηµατοδοτούσε
την αρχή του χειµώνα. Οι νοικο-
κυρές φτιάχνουν νηστίσιµες λι-
χουδιές για τα παιδιά, όπως πι-
τουλίτσες τηγανιτές και λου-
κουµάδες.

Κείµενο: Άννα Γέσιου
-Κυριακή Τσιτιρίδου

- ΣΤ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 
Κυριακή Τσιτιρίδου

-ΣΤ` τάξη
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Ένα Χριστουγεννιάτικο έθιµο 
στα χρόνια των παππούδων µου

Στην εποχή του παππού και της για-
γιάς µου(πριν από 60 χρόνια), προπα-
ραµονή Χριστουγέννων έσφαζαν το
γουρούνι. Το γδέρνανε και στη συνέ-
χεια έβαζαν το λίπος για βράσιµο. Έ-
να µέρος  από το λίπος το στράγγιζαν
σε ένα δοχείο σε  κοµµατάκια, της λε-
γόµενες τσιγαρίδες ή αλλιώς  τζα-
µπαρλίνες, τις οποίες τις έτρωγαν
αργότερα.  Από το γουρούνι κρατού-

σαν κρέας για να  κάνουν τηγανιά και
το  φαγητό, ανήµερα Χριστουγέννων.
Το υπόλοιπο κρέας το παστώνανε µε
αλάτι για να έχουν να τρώνε για όσο
έφτανε (δύο µήνες περίπου). Τα έντε-
ρα τα έπλεναν και έκαναν λουκάνικα
µε κρέας και µε πράσο.

Πριν παστωθεί το κρέας, ένα µέρος
του το βάζανε να  βράσει µε το λίπος
για να κάνουν καβουρµά, δηλαδή για
να το διατηρήσουν περισσότερο.

Ακόµα, έπαιρναν το στοµάχι, και α-
φού το καθαρίζανε  έβαζαν το αίµα µε

κοµµάτια λίπους και µυρωδικά και το
έβραζαν (ταρµπούσκα). Έτσι γινόταν
ένα είδος σαλαµιού.

Τα πόδια και τα αυτιά τα έκαναν πα-
τσά για τα Θεοφάνεια.

Την ουροδόχο κίστη την φούσκω-
ναν για να φτιάξουν µπάλα ποδο-
σφαίρου. Τέλος, µε το δέρµα έφτια-
χναν τσαρούχια.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Θεόδωρος Κάρτας – Ε` τάξη

Πληροφορίες: παππούς Βασίλης
και γιαγιά Κατίνα

Τα τζαµαλάρια
Την ηµέρα των Φώτων,

κάθε χρόνο έξω από το
Μ.Ε.Σ.Ν.Α µαζεύονται οι
κάτοικοι του χωριού. Ένας
άντρας ντύνεται νύφη, 2 ά-
ντρες που ονοµάζονται κα-
πεταναίοι προστατεύουν
τη νύφη από το µπουµπάρι
που ήθελε να την κλέψει.
Στην αρχή το µπουµπάρι
την πείραζε, αλλά οι καπε-
ταναίοι, είχαν κάτι βέργες
µε τις οποίες το σκότωναν.
Μετά από πάνω του έβα-
ζαν έναν αχυρένιο σταυρό.
Ύστερα ο Μπάις, µοίραζε
τα µέρη του σώµατος του
µπουµπαριού στους κατοί-
κους του χωριού ανάλογα
µε το επάγγελµα τους. Οι
καπεταναίοι µε άλλους νε-
αρούς, ντυµένους µε τις
παραδοσιακές στολές έλε-
γαν το τραγούδι « Τσούρνα
όφτσα µπέλλο µλέκο
µπρουςςς µπρουςςςς» (
µαύρη προβατίνα άσπρο
γάλα µπρουςςς µπρουςςς)
και ζωντάνευαν το µπου-
µπάρι. Αυτό το έκαναν σε
πολλές γειτονιές, αλλά εν-
διάµεσα είχαν και ορχή-
στρα και χόρευαν στο δρό-

µο. 
Το έθιµο συµβο-

λίζει µε το θάνατο
του µπουµπαριού
και την ανάσταση
του, το τέλος του
χειµώνα και τον
ερχοµό της άνοι-
ξης. 

Κείµενο- 
∆ακτυλογράφη-

ση: Ελπινίκη 
Καραβίτη
– Ε` τάξη

Τα έθιµα της Πρωτοχρονιάς 
Με αφορµή τον ερχοµό των εορτών ο κύριος µας µας ζήτησε να

γράψουµε ένα κείµενο για τα έθιµα που κάνουµε εµείς αυτές τις µέ-
ρες. Τα χρόνια της γιαγιάς µου την παραµονή της Πρωτοχρονιάς τα
παιδιά του χωριού ανάβανε φωτιά. Η νοικοκυρά του σπιτιού έκανε
χαλβά για να είναι η χρονιά που περίµεναν γλυκιά σαν τον χαλβά και
µια βασιλόπιτα που βάζανε µέσα της ένα φλουρί και όταν την κόβα-
νε, µε τον ερχοµό του νέου χρόνου, όποιος το έβρισκε ήταν ο τυχε-
ρός της χρονιάς. Έπειτα λέγαν ο ένας στον άλλο «Χρόνια Πολλά»
και σπάζαν ένα ρόδι µπροστά στη πόρτα για γούρι και γιατί έτσι ό-
πως σκορπίζουν οι σπόροι του ροδιού έτσι να σκορπίζει η αφθονία
στο σπίτι. Μετά που κόβαν τη βασιλόπιτα παίζαν χαρτιά και το πρωί
της άλλης µέρας τα παιδιά λέγαν τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση Μπόγια Σταυρούλα  - Ε΄ τάξη
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ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ Α΄ ΤΑΞΗΣ
Εµείς οι µαθητές της Α΄ τάξης στο µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης, ασχοληθήκαµε µε την

ανακύκλωση του χαρτιού. Αφού µιλήσαµε για τα κέρδη της ανακύκλωσης κάναµε και 
το δικό µας ανακυκλωµένο χαρτί και στη συνέχεια το ζωγραφίσαµε. 
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Η καταστροφή 
των δεινοσαύρων

Μια φορά ήταν 4 δεινόσαυροι
και µια µέρα έπεσε ένας κοµή-
της µέσα στο ηφαίστειο και έγι-
νε η καταστροφή των δεινο-
σαύρων.

Κείµενο: Μήτσκος Χρήστος -
Β΄ τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μπόγια
Σταυρούλα -  Ε΄τάξη

Η Χώρα των 
δεινοσαύρων

Μία µέρα πολύ καυτή οι δει-
νόσαυροι δεν µπορούσαν να
περπατήσουν καθόλου

και µια µέρα έπεσε ένας µε-
τεωρίτης και κουνήθηκε η γη.

Κείµενο: Χριστίνα Γεωργίου -
Χρήστος Μήτσκος - ∆ηµήτρης

Λιάσης(Β` τάξη)
∆ακτυλογράφηση: Γλυκερία

Λαζαρίδου – Ε` τάξη

Κρητιδική περίοδος
Φανταστείτε έναν κόσµο που

κυριαρχούσαν οι δεινόσαυροι.
Ο πιο δυνατός δεινόσαυρος ή-
ταν  ο Τυραννόσαυρος Ρεξ. Ό-
µως ο Τυραννόσαυρος Ρεξ είχε
δύο φίλους, έναν Πτερόσαυρο
και έναν Στεγόσαυρο. Μια µέρα
αποφάσισαν να παίξουν ένα
παιχνίδι. Επειδή όµως δεν ήξε-
ραν τι να παίξουν είπανε θα παί-
ξουν από όλα τα παιχνίδια. Ό-

µως επειδή ο ιπτάµενος δεινό-
σαυρος ήταν γρήγορος και πε-
τούσε µακριά οι άλλοι δύο θύ-
µωσαν µαζί του και σταµάτησαν
να του µιλάνε. Έτσι έφυγαν και
πήγαν να βρουν να φάνε, γιατί
είχαν κουραστεί.

Κείµενο: Καλλίστη Σ. –
Φωτεινή Γ. – Β` τάξη (Οµά-
δα: Κατερίνα Γ. – Γιώτα Θ.)

Οι δεινόσαυροι στη
Βόρεια Αµερική

Οι πρώτοι δεινόσαυροι έζη-
σαν από πριν 220 εκατοµµύρια
χρόνια και εξαφανίστηκαν πριν
από 65 εκατοµµύρια χρόνια. 

Κείµενο: Σταύρος Γ. -
Σταύρος Ν.- Μαρκέλλα –
Κωνσταντίνος(Β` τάξη)

∆ακτυλογράφηση: Βασιλική
Παπατραϊανού – Ε` τάξη 

Το χιονισµένο σπίτι
Κάποτε στην άκρη ενός χω-

ριού, υπήρχε ένα σπίτι. Εκεί
ζούσε µια οικογένεια που κάθε
µέρα έβγαινε και έπαιζαν χιο-
νοπόλεµο.

Αλλά µια φορά που τα παιδιά
έκαναν χιονάνθρωπο εµφανί-
στηκε µια αρκούδα. Τα παιδιά
φοβήθηκαν αλλά µετά είδαν
πως ήταν φιλική! 

Κείµενο: Τρύφων Βερικούκης-
Γιάννης Ιτσόπουλος Β΄ Τάξη 
∆ακτυλογράφηση: Ελπινίκη

Καραβίτη Ε΄ Τάξη

Β’ ΤΆΞΗ
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Τα Ξανθόγεια βρίσκονται
στην περιοχή της λίµνης Βε-
γορίτιδας πάνω σε ένα κοµβι-
κό σηµείο της παλαιάς Εθνι-
κής Οδού Έδεσσας-Φλώρινας
στον δρόµο για το δηµοφιλές
χιονοδροµικό κέντρο του Καϊ-
µακτσαλάν. 

Ωστόσο το κυρίως ενδιαφέ-
ρον εστιάζεται στο παλιό χω-
ριό (2 χµ. από τον νέο οικισµό)
το οποίο εγκαταλείφθηκε στα-

διακά µετά την δεκαετία του
1950. Στο παλιό πέτρινο χω-
ριό (Ρουσίλοβο) µε τα υπέρο-
χα (αν και εγκαταλελειµµένα)
σπίτια που ακολουθούν την
τυπική µακεδονική αρχιτεκτο-
νική της αγροτικής υπαίθρου
δεσπόζει η παλιά εκκλησία
του Αγ. ∆ηµητρίου (1884). Η
εκκλησία είναι χτισµένη στον
ίδιο χώρο όπου υπάρχει ακόµη
παλαιότερος ναός πράγµα

που µαρτυρά και η ύπαρξη της
εικόνα του Αγ. ∆ηµητρίου
(1796). Ενδιαφέρον παρου-
σιάζει και το λιθόκτιστο Κω-
δωνοστάσιο της ίδιας περιό-
δου. Άλλες εκκλησίες είναι
του Αγ. Αθανασίου και της Α-
γίας Παρασκευής.

Στο χωριό ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζουν τα παραδοσιακά
λιθόστρωτα όπου µπορεί ο κα-
θένας να περπατήσει κάνο-
ντας το γύρο του χωριού στα-
µατώντας άλλοτε στις  πέτρι-
νες βρύσες µε τρεχούµενα
καθαρά νερά & άλλοτε σε ση-
µεία εκπληκτικής θέας προς
το όρος Βόρας (Καϊµακτσα-
λάν) & την λίµνη Βεγορίτιδα.

Κάθε χρόνο στις 2 Μαΐου
οργανώνεται παραδοσιακό
γλέντι στο εξωκκλήσι Αγ. Α-
θανάσιος εξωκκλήσι από τους
νέους και τις νέες του Λαο-
γραφικού Συλλόγου των απα-
νταχού Ξανθογειτών. Παρα-

δοσιακή Μουσική & αυθεντικοί
Μακεδονικοί Χοροί δίνουν το
παρόν µαζί φυσικά µε την νο-
στιµότατη βραστή γίδα που
προσφέρεται σε όλους τους ε-
πισκέπτες όπως και τα κάρ-
βουνα για να ψήσει κανείς
τους µεζέδες που θα φέρει.

Μιλώντας µε τους ανθρώ-
πους του χωριού θα διαπιστώ-
σετε την αγάπη που έχουν για
την περιοχή τους. Ο Τοπικός
Σύλλογος εξέδιδε παλιότερα
µια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα
"λαογραφική" εφηµερίδα µε
τον τίτλο "ΞΑΝΘΟΓΕΙΤΙΚΑ" ό-
που συνευρίσκονται οι απα-
νταχού Ξανθογείτες αλλά και
οι φίλοι τους.

Μία βόλτα στο παλαιό χω-
ριό σε οποιαδήποτε περίπτω-
ση κρίνεται ενδιαφέρουσα.
Καλή περιήγηση....

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση:
Μιχαήλ Κέκης-Θοδωρής 

Νάντσης - (ΣΤ` τάξη)

Παλιά και Νέα Ξανθόγεια

Έθιµο για το νερό
Παρασκευή  23
Νοεµβρίου 2017

Με αφορµή την
άσκηση της Γλώσ-

σας έθιµο για το
νερό, πήρα συνέ-
ντευξη από την
γιαγιά Ερµιόνη

για να µου πει
κάποιο έθιµο
που ξέρει .

- Καλη-
σπέρα γιαγιά

θα µπορούσες
να µου περι-
γράψεις ένα έ-
θιµο για το νε-

ρό.
- Ναι µε

πολύ ευχαρί-
στηση και ονοµάζεται «Βάι Ντουντούλε».

- Όταν δεν έχει βρέξει για πολύ καιρό
µαζευόταν µια παρέα νεαρών παιδιών .Έ-
να παιδί ντυνόταν σε όλο του το σώµα µε
κλαδιά από άγρια  καρυδιά και φαίνονταν
µόνο τα µάτια του  . Για να µη φύγουν τα
κλαδιά τον έδεναν µε µια χοντρή κλωστή ,
γύρω-γύρω. Ύστερα όλη η παρέα πήγαινε
πόρτα-πόρτα σε όλα τα σπίτια του χωριού .
Έβγαινε η νοικοκυρά µε µια κανάτα µε νε-
ρό και ραντίζει το παιδί παρακαλώντας να
βρέξει. Και µετά από  2 µέρες έβρεχε.

- Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
Κείµενο: Σαµαράς ∆ηµήτρης - ∆΄ τάξη
∆ακτυλογράφηση:  Γκέσιου Βασιλική 

-  ΣΤ΄ τάξη

Το έθιµο του γάµου
(στη Μακεδονία)

-Καλησπέρα σας, θα µπορούσατε να µας
περιγράψετε ένα έθιµο; 

-Ναι, θα µιλήσουµε για το έθιµο του γά-
µου. Λοιπόν, ο γάµος ξεκινάει την Τετάρτη,
ο κόσµος πάει στο σπίτι του ζευγαριού για
να του δώσει δώρα. Την Παρασκευή το α-
πόγευµα πάνε οι κοπέλες να φέρουν το νυ-
φικό της νύφης και παίρνουν την προίκα
της. Έπειτα οι κοπέλες πάνε στο σπίτι του
γαµπρού και στρώνουν το νυφικό κρεβάτι
µε τραγούδια και χαρές. Την Κυριακή το
πρωί, µετά την εκκλησία, χτυπούν τα όργα-
να. Στο σπίτι του γαµπρού µαζεύονται όλοι,
συγγενείς και φίλοι, για να ετοιµάσουν τον
γαµπρό. Το ίδιο και στο σπίτι της νύφης. Με
τον γαµπρό πάνε παίρνουν τον κουµπάρο,
µε όργανα και χορούς. Και ο κουµπάρος ξυ-
ρίζει τον γαµπρό, η αδερφή του γαµπρού
πλένει τα πόδια του, χορεύουν τους χο-
ρούς και ο γαµπρός µπαίνει
στο σπίτι να ντυθεί. Βγαίνει α-
πό το σπίτι, κάνει το σταυρό
του στην εξώπορτα, σπάει µια
φέτα ψωµί στο κεφάλι του,
πετάει κέρµατα σε σχήµα
σταυρού, κλοτσάει ένα ποτήρι
γεµάτο νερό, χορεύει τρείς
χορούς στην αυλή και πάει µε
χορό στο σπίτι της νύφης. 

Οι φίλες της την ετοιµά-
ζουν όταν έρχεται ο γαµπρός.
Η µαµά της νύφης ετοιµάζει
το τραπέζι µε κότα και πίτα για
να φάνε τα συµπεθέρια, ο γα-
µπρός και ο κουµπάρος. Τα
δυο συµπεθέρια σπάνε την
µπουγάτσα (είδος ψωµιού).

Μετά ο κουµπάρος θα φορέσει τα παπού-
τσια στην νύφη (συνήθως βάζει λεφτά στο
παπούτσι). Στο τέλος η νύφη βγαίνει από το
σπίτι κάνοντας τα ίδια µε το γαµπρό, αφού
πρώτα ο ίδιος έχει φύγει πιο µπροστά µε τα
«µπουµπρατίµια» του (οι φίλοι του). Όλοι
µαζί πάνε στην εκκλησία µε συνοδεία τα
όργανα.  Στην εκκλησία, πριν µπουν µέσα, η
πεθερά της νύφης της δίνει  τις ευχές της
κρατώντας  µια λειτουριά. Στη συνέχεια ο
πεθερός της νύφης, αφού τον δωρίσει πρώ-
τα η νύφη (πουκάµισο), την παραδίδει στο
γαµπρό. Μετά ξεκινάει το µυστήριο. 

-Για φωτογράφηση δεν πήγαιναν;
-Μετά το µυστήριο πήγαιναν στο σπίτι

του γαµπρού. Έδινε γλυκό η πεθερά στη νύ-
φη και µετά φωτογραφίζονταν.  

-Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
Κείµενο: Βαγγέλης Μπόγιας

- ∆` τάξη
∆ακτυλογράφηση: 

Θοδωρής Κάρτας-Ε` τάξη
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Φανταστική ιστορία
µε ....επίθετα

Σε µια πόλη ζούσε ένας άντρας πο-
λύ πλούσιος. Κάποια στιγµή όµως έ-
χασε όλη του την περιουσία  και η
ζωή  του έγινε τρισάθλια. Αναγκάστη-
κε να ζητιανεύει και να κοιµάται στα

παγκάκια. Κανένας όµως δεν τον
βοηθούσε. Μια µέρα, που ήταν κατα-
κόκκινος από το κρύο και θεονήστι-
κος από την πείνα, εµφανίστηκε ένας
ευγενικός κύριος που τον λυπήθηκε
και του ζήτησε αν ήθελε να τον φιλο-
ξενήσει στο σπίτι του και να τον βοη-
θήσει . Αυτός δέχτηκε και µόλις φτά-

σανε, ο ευγενικός κύριος του ετοίµα-
σε ένα πεντανόστιµο γεύµα µε ολό-
φρεσκα λαχανικά και φρούτα. Ο ά-
ντρας χάρηκε πάρα πολύ που επιτέ-
λους βρέθηκε κάποιος να τον βοηθή-
σει και ήταν πλέον πολύ ευτυχισµέ-
νος.

Γιώργος Καραθανάσης - ΣΤ¨ τάξη

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
µια οµάδα καλικάτζαρων οι ο-
ποίοι συναγωνίζονταν τον Άγιο
Βασίλη και τα ξωτικά του σε
σχέση µε τα Χριστούγεννα. Έτσι
µια παγωµένη του ∆εκέµβρη
νύχτα µπήκαν µέσα στο εργα-
στήριο του Άγιου Βασίλη κι έ-
κλεψαν όλα τα δώρα των παι-
διών. ∆υστυχώς όµως δεν τους
είχε καταλάβει κανείς. Έτσι λίγο
πριν την παραµονή των Χρι-
στουγέννων τα ξωτικά του Αγίου
πρόσεξαν πως τα δώρα έλλει-
παν, και ξαφνιασµένα πήγαν
στον αρχηγό τους και του είπαν
όλη την αλήθεια. Ο Άγιος σκέ-
φτηκε να πάρει βοήθεια από κά-
ποιον που θα µπορούσε να τον
βοηθήσει. Και θυµήθηκε πως εί-
χε έναν παλιό φίλο στην Βόρεια
Αµερική τον Christian, ο οποίος
ήταν πολύ καλό παιδί όλη την
χρονιά κι βοηθούσε πάντα όσους
είχαν ανάγκη. Έτσι ο Άγιος δί-
χως άλλη επιλογή τον κάλεσε

στο δικό του I phone 8 και του
είπε αν µπορεί να τον βοηθήσει.
Αυτός του απάντησε πως θα κά-
νει ότι µπορεί για να σώσει τα
Χριστούγεννα και µε τις πληρο-
φορίες που έδωσε ο Christian, ο
Άγιος είχε καταλάβει που βρί-
σκονταν οι καλικάτζαροι. Μετά
από 2-3 ηµέρες ήταν πια η πα-
ραµονή κι ο Άγιος Βασίλης µε
τον Ρούντολφ το πιστό του ελάφι
και τον Christian που ήταν το
µόνο παιδί που είχε το πνεύµα
των Χριστουγέννων κατάφεραν
να πάρουν πίσω τα δώρα από
τους   καλικάτζαρους καταστρώ-
νοντας ένα ιδιοφυές σχέδιο εις
βάρος των καλικάτζαρων που
δεν γνώριζαν τίποτα σχετικά µε
αυτό.

Έτσι λοιπόν σώθηκαν τα Χρι-
στούγεννα από ένα µικρό πανέ-
ξυπνο παιδί και το πνεύµα των
Χριστουγέννων.

ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::
ΓΓιιώώρργγοοςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς  ΣΣΤΤ΄́ττάάξξηη

Ο Christian και τα Χριστούγεννα

Η επιστολή της ∆΄ τάξης προς τον ∆ήµαρχο 
∆ηµοτικό Σχολείο Άρνισσας 
Οδός Άρνισσας  Τηλ\ φαξ 2381031234
e-mail dimarnissa@sch.gr.    
Τόπος Ηµεροµηνία Άρνισσα 22-11-2017 
Αγαπητέ κύριε δήµαρχε , είµαστε οι µαθητές της ∆΄τάξης του ∆ηµοτι-

κού σχολείου Άρνισσας .Σας  γράφουµε , αυτή την επιστολή για να σας α-
ναφέρουµε ορισµένα  προβλήµατα  ρύπανσης στο χωριό µας .Στην περιο-
χή που ονοµάζεται ‘’ Παράδεισος’’ και βρίσκεται δίπλα στην λίµνη και στο
νέο Νηπιαγωγείο υπάρχουν πολλά σκουπίδια .Τα χόρτα στην περιοχή δεν
έχουν κοπεί εδώ και χρόνια µε αποτέλεσµα να χειροτερεύει η εικόνα της
περιοχής .Ακόµη υπάρχουν σκουριασµένες και σπασµένες κούνιες που
µπορεί να προσελκύσουν παιδιά τα οποία θα κινδυνεύουν .Επίσης τους
καλοκαιρινούς µήνες που εµφανίζονται φίδια , η περιοχή γίνεται ακόµη
πιο επικίνδυνη .

Σας παρακαλούµε λοιπόν να κάνετε τις  απαραίτητες ενέργειες , έτσι
ώστε να καθαρίσει η περιοχή από σκουπίδια και χόρτα και να είναι ένας
καθαρός και ασφαλείς πάρκο .Περιµένουµε απάντηση σας .

Κείµενο  ∆’ τάξη  
∆ακτυλογράφηση  Γκέσιου Βασιλική ΣΤ΄

Το καζάνι
Μια µέρα που είχαµε Μελέτη πήγαµε από το σχολείο στο κα-

ζάνι, για να δούµε πως φτιάχνουν το τσίπουρο. Είδαµε πως αλ-
λάζουν το καζάνι και το σωλήνα και πως αδειάζουν το βαρέλι
µέσα, µαζί µε αλάτι και λάδι. Το βαρέλι είχε µέσα πατηµένα
σταφύλια. Το καζάνι το ανοίγανε µε γάντια, γιατί έκαιγε. Μας
είπαν πως από το σωλήνα περνούσε ο ατµός και µετά έπεφτε
σε έναν κουβά το τσίπουρο. Ευχαριστούµε τον παππού Γιώργο
Καρυπίδη για όσα µας είπε.

Οι µαθητές της Β` τάξης



To αγαπηµένο µου ζώο
Το αγαπηµένο µου ζώο είναι

ένα σκυλάκι. Έχει ασπρόµαυ-
ρο τρίχωµα, τα µάτια του είναι
µαύρα, είναι κοντό το όνοµα
του είναι Μπούµπις.

Του αρέσει να γαυγίζει να
τρέχει, να παίζει µε το άλλο
σκυλί και να τρώει. Του αρέσει
να παλεύει να τροµάζει την
γάτα. Κάποιες φορές είναι ά-
γριο αλλά συνήθως δεν είναι.
Μου αρέσει, γιατί κάνει πολλά
πράγµατα.

Κείµενο : Αναστασία 
Κισκίνη – Γ` τάξη

∆αχτυλογράφηση: Γιώργος
Καραθανάσης – ΣΤ` τάξη  

Το αγαπηµένο µου ζώο είναι
ο Γατόπαρδος γνωστό ως τσι-

τάχ. Η εµφάνιση του είναι
µαύρες µικρές βούλες και κί-
τρινο σώµα. Είναι µεγαλόσω-
µο και έχει µια µακριά ουρά.

Οι συνήθειες του είναι να
τρέχει µε 150 χµ. την ώρα
.Τρώει ζώα, η συµπεριφορά
του είναι άγρια ,το ίδιο και αυ-
τός. ∆ιάλεξα αυτό το ζώο, για-
τί τρέχει γρήγορα ,είναι όµορ-
φο και άγριο.

Κείµενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ναταλία
Μπόγια – ΣΤ` τάξη 

Η αρκούδα
Είµαι η καφέ αρκούδα. 
Κινδυνεύω να χαθώ 
Και κανένας δεν µε σώζει 
Απ’ τον κίνδυνο αυτό.

Με κυνηγούν οι κυνηγοί. 
Για την γούνα µου τη ζεστή 
Με τη βία να χορεύω µου

µαθαίνουν
Και στο τσίρκο µε πηγαί-

νουν.

Τα δέντρα µας τα κόβουν. 
Στα  δάση βάζουνε φωτιά 
Έτσι εγώ δεν έχω 
Ούτε τροφή, ούτε φωλιά.

Κείµενο: Όλγα 
Παπαγιαννίδου – Γ` τάξη

∆αχτυλογράφηση: Τατιάνα
Παπαγιαννίδου – ΣΤ` τάξη

Η χελώνα καρέτα-καρέτα
Η θαλάσσια χελώνα καρέ-

τα-καρέτα είναι ερπετό. Ζει
στην θάλασσα εδώ και εκα-
τοµµύρια χρόνια, από την επο-
χή των δεινοσαύρων. 

Το καβούκι της έχει σχήµα
καρδιάς. Τρώει καβούρια, α-
στερίες, µέδουσες, αχινούς,
σφουγγάρια και καλαµαράκια. 

Από τα τέλη Μαΐου και µετά
οι θηλυκές χελώνες βγαίνουν
στην στεριά µόνο για να γεν-
νήσουν. Γεννούν πάντα στην
παραλία οπού γεννήθηκαν και
οι ίδιες.  Οι χελώνες βγαίνουν
από την θάλασσα µόνο την νύ-
χτα, ανοίγουν τρύπες στην
άµµο, γεννούν εκεί τα αυγά
τους και τα σκεπάζουν. Σε κά-
θε τρύπα αφήνουν περίπου
120 αυγά. Μένουν εκεί θαµµέ-
να στην άµµο δύο µήνες και τα
ζεσταίνει ο ήλιος. Οι χελώνες
κρύβουν τα αυγά τους καλά,
για να µην τα βρει κάποιο ζώο
και τα φάει. 

Μόλις τα χελωνάκια βγουν
από τα αυγά, τρέχουν προς
την θάλασσα. Πολλά δεν προ-
λαβαίνουν να φτάσουν στο
νερό, γιατί τα τρώνε τα θα-

λασσοπούλια. Όµως, και αυτά
που φτάνουν στο νερό κινδυ-
νεύουν από τα µεγάλα ψάρια.
Ελάχιστα µικρά καταφέρνουν
να γίνουν µεγάλες χελώνες.

Οι κίνδυνοι για τις θαλάσ-
σιες χελώνες είναι πολλοί.
Πιάνονται στα µεγάλα δίχτυα
και πνίγονται επειδή δεν µπο-
ρούν να πάρουν αέρα. Τρώνε
πλαστικές σακούλες γιατί νο-
µίζουν πως είναι µέδουσες και
πεθαίνουν. Αν οι παραλίες έ-
χουν φώτα και κάνουν φασα-
ρία τότε δεν µπορούν να γεν-
νήσουν

Πηγή: Σύλλογος για την
προστασία της θαλάσσιας χε-
λώνας.

Κείµενο: Αναστασία 
Κισκίνη – Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ
Κέκης - ΣΤ` τάξη

Κόκκινο ελάφι
Στα τέλη του 2ο αιώνα τα ε-

λάφια περιορίστηκαν στη χερ-
σόνησο της  Σιθωνίας, στην  ο-
ρεινή περιοχή της Ροδόπης
και στην Πάρνηθα. Σήµερα ο
πληθυσµός  της Σιθωνίας  εξα-
φανίστηκε. Το κόκκινο ελάφι
είναι το µεγαλύτερο φυτοφά-
γο ζώο της  Ελλάδας. Ως ανα-
πόσπαστο στοιχείο της ελλη-
νικής φύσης  µπορεί να παίζει
ουσιαστικό ρόλο στη διαµόρ-
φωση και την εξέλιξη των οι-
κοσυστηµάτων ειδικά στις µέ-
ρες µας  που η ελεύθερη κτη-
νοτροφία σταδιακά εγκατα-
λείπεται.

Κείµενο: ∆αυίδ Τσιτιρίδης
– Γ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ναταλία
Μπόγια – ΣΤ` τάξη
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Το δελφίνι
Στις ελληνικές θάλασσες ζουν 4 είδη δελφινιών: το ρινο-

δέλφινο, το ζωνοδέλφινο, το κοινό δελφίνι και σπανιότερα
το σταχτοδέλφινο. Οι φυσικοί εχθροί των δελφινιών είναι
ελάχιστοι. Στην Μεσόγειο τα δελφίνια κινδυνεύουν από τη
θαλάσσια ρύπανση από τα αλιευτικά εργαλεία, την αλιεία
και την εσκεµµένη θανάτωση τους.

Κείµενο: Βασιλεία Λιάση – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης – ΣΤ` τάξη
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Ποίηµα σχετικό µε το ποίη-
µα του Ευγένιου Τριβιζά

« Η λαίµαργη φάλαινα που
έφαγε τη θάλασσα»,

µε το οποίο ασχολήθηκαµε
στο µάθηµα της Γλώσσας

Κατάπιε όλα τα  λαγουδάκια
όλα τα πουρναράκια, 
όλα τα δεντράκια, 
όλα τα σκιουράκια, 
όλα τα σκαντζοχοιράκια,
τους τάρανδους, τις αλε-

πούδες 
και τα µυρµηγκάκια!
Τα µελίσσια , τα ψαράκια
Και του ουρανού τα πουλάκια!
Ξαφνικά διακρίνει να πλη-

σιάζει απειλητικά
µε όπλα δολοφονικά
ένας κυνηγός!

« Ωχ- αισθάνθηκε- τι µεγά-
λη ατυχία!

Έρχεται να µε τσακίσει, 
να µε γδάρουν, να µε κά-

νουνε παλτά και γούνες!
Τι φόβος! Τι τρόµος!
Γιατί διαπράττω ανοησία!».

Πού να αποφασίσει να κρυ-
φτεί;

Ούτε δέντρα, ούτε ποτάµια,
Ούτε θάµνοι!
Αποφάσισα επιτέλους!
«Πριν πεθάνω, θέλω αυτό 
το αχανές δάσος να ανα-

γεννηθεί!».
Έτσι είπε η αρκούδα και ά-

νοιξε το στόµα 
και βγήκαν τα λαγουδάκια, 
τα πουρναράκια, 
τα δεντράκια,
τα σκιουράκια, 
τα σκαντζοχοιράκια, 
οι τάρανδοι, οι αλεπούδες
και τα µυρµηγκάκια!
Σκαρφάλωσε σε ένα δέ-

ντρο, 
καλύφτηκε και δεν σκοτώ-

θηκε!
Και από τότε της κόπηκε η

πλεονεξία 
και καταναλώνει το µέλι α-

πό τα µελίσσια
χωρίς λαιµαργία!
Κείµενο – ∆ακτυλογράφηση:
Γιώργος Σαµαράς – ΣΤ` τάξη

Η πολύ λαίµαργη αρκούδα 
που έφαγε το δάσος 

Ο πολύ λαίµαργος βάτραχος
που έφαγε τον αχυρώνα 

Κάποτε ένα βατραχάκι στου αχυρώνα την σιωπή 
Άρχιζε να καταπίνει µπροστά του ότι βρει.
Τον φώναζαν όλοι Bags κι ο καηµενούλης τους έ-

λεγε: 
«Άλλο δεν θα φας;»
Λιγουρευόταν τα πάντα κι µια ηµέρα γιορτινή
Κουραµπιέδες και ζαχαρωτά δεν υπήρχαν πια ε-

κεί!
Έπειτα κατάπινε σπίτια και πολυκατοικίες, αυλές

σπιτιών,
δέντρα και µονοκατοικίες.
Βλέπετε ήθελε κι άλλο χώρο να βοσκήσει
Έτσι τα κατάπινε όλα χωρίς να τα αφήσει!
Στο τέλος δεν υπήρχαν µέρη που δεν θα πήγαινε

ο Bags
Τον κόσµο θα κατάπινε κι θα έκανε κουάξ!!!
Ευτυχώς ήρθε ο κυνηγός τον βάρεσε και πέθανε 
Κι όλα ήρθαν στην αρχική τους θέση. 
Σπίτια, δέντρα αυλές σπιτιών και µονοκατοικίες 
Έφτασαν πίσω στους δικούς τους ιδιοκτήτες.
Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Γιώργος Μιχαηλίδης 

Ο πολύ λαίµαργος 
ελέφαντας που έφαγε 

τη ζούγκλα
Κατάπιε όλα τα βλίτα, όλες τις

τουλίπες, 
όλες τις µαργαρίτες, όλες τις

παπαρούνες, 
όλες τις ε-

λιές,  όλες
τις βελανι-
διές,  

τα βάτα,
τα εντοµο-
φάγα  και της
ζούγκλας τα
σαρκοφάγα! 

Έφαγε µε φόρα
τα ζώα ένα ένα και
µε µεγάλη λαι-
µαργία 

τα ερπετά και των
ποταµών τα θηλαστικά!

Και πράγµα που δεν πρέπει δεν
άφησε ούτε, ιπποπόταµο 

δεν άφησε ούτε ρινόκερο ! Κι έ-
µεινε µονάχος τελικά 

Σε µια µεγάλη ερηµιά! «Τα έφα-
γα όλα -είπε – µε 

βαριά καρδιά, ώρα τώρα να χω-
νέψω 

τα λάµα και τις καµήλες » είδε
ξαφνικά να έρχονται από 

µακριά µε πιστόλια τροµερά 6-7
λαθροθήρες!

«Αχ – σκέφτηκε – τι τραγικό.
Έρχονται να µε σκοτώσουν

να µε χωρίσουν από τους χαυ-

λιόδοντες µου!
Τι τα ήθελα τα φαγοπότια;Τι

τροµάρα; Τι τρεµούλα!
Αχ µανούλα µου, γλυκιά µανού-

λα!» Τι µπορεί να κάνει τώρα;
Ούτε βλάστηση για να κρυ-

φτεί!« Αχ –φώναξε – τι φρίκη
Έφαγα την βλάστηση που µε έ-

κρυβε!
∆εν άφησα ούτε φίδι. Ήτανε µε-
γάλο λάθος

Να φάω και το τελευταίο
ράµφος! ∆εν υπάρχει άλλος

τρόπος!
Προτού µε κάνουν

λιώµα πρέπει αυτή η ε-
ρηµιά

Να ξαναγεµίσει» εί-
πε ο ελέφαντας,

Και άνοιξε το στόµα
και βγήκαν τα βλίτα
Και τα βάτα, οι τουλί-

πες
οι µαργαρίτες και οι παπαρού-

νες,
Τα χόρτα, τα εντοµοφάγα και

της ζούγκλας τα σαρκοφάγα.
Έκανα ο ελέφαντας ένα σάλτο

στη ζούγκλα χώθηκε κρύφτηκε
και σώθηκε 

Και από τότε του κόπηκε η λαι-
µαργία και τρώει τις κόµπρες µία
µία.

Κείµενο: Ευαγγελία Πισλίνα –
ΣΤ` τάξη

∆ακτυλογράφηση: Ναταλία 
Μπόγια – ΣΤ` τάξη
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Το αγαπηµένο µου παιχνίδι
Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι ένα µηχανάκι. Μια µέ-

ρα, όταν ήµουν µικρός µου το έκανε δώρο ο µπαµπάς
µου. 

Αποτελείται από σίδερο, τιµόνι, δύο πλαστικές ρόδες
και έχει πράσινο χρώµα. Με αυτό το παιχνίδι παίζω πολύ
ώρα αφού τελειώσω τα µαθήµατά µου.

Είναι το αγαπηµένο µου παιχνίδι γιατί είναι δώρο του
µπαµπά µου.

Κείµενο: Πασχάλης Παλάκας – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης – ΣΤ` τάξη

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι ένα σκυλάκι. Μου το
αγόρασε η µητέρα µου όταν ήµουν τριών χρονών.

Είναι φτιαγµένο από µέσα πλαστικό και από έξω µαλλί.
Το από µέσα είναι µάλλινο κι απαλό. Έχει µία µαύρη πλα-
στική µύτη, ένα πλαστικό στόµα που µέσα έχει δυο δό-
ντια από την αριστερή και την δεξιά πλευρά, έχει τρία πό-
δια γιατί το ένα του έχει βγει. Πιο παλιά γάβγιζε αλλά τε-
λείωσαν οι µπαταρίες και έτσι τώρα δεν έχει φωνή. Παίζω
µε το παιχνίδι µου µωρό και µαµά, κτηνιατρείο και ξενο-
δοχείο.

Νιώθω χαρά, γιατί µπορώ να περνάω τον χρόνο µου µα-
ζί µε το σκυλάκι µου.

Κείµενο: Ηλιάνα Μπόγια – Γ` τάξη
∆ακτυλογράφηση: Ναταλία Μπόγια – ΣΤ` τάξη

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι ένα µηχανάκι. Το απέ-
κτησα όταν ήµουν σε µικρή ηλικία από τους γονείς µου.
Είναι πλαστικό, έχει χρώµα κόκκινο και έχει κίτρινες α-
στραπές. Έχει και ένα ανθρωπάκι. Με το παιχνίδι µου παί-
ζω όταν τελειώνω τα µαθήµατα. Αν χαλάσει θα λυπηθώ
πολύ.

Κείµενο: Χρήστος Γάτσος – Γ` τάξη
∆αχτυλογράφηση: Γιώργος Καραθανάσης – ΣΤ` τάξη

Μια ξεχωριστή φυλή-οι Καλάς
Οι Καλάς είναι µια φυλή 5.000 ατόµων που ζει ανά-

µεσα στο Πακιστάν και το Αφγανιστάν, σε υψόµετρο
2.000 µέτρων. Η φυλή αυτή ισχυρίζεται πως είναι από-
γονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πως έχουν µακε-
δονική καταγωγή.

Η φυλή αυτή ζει στα νότια Ιµαλάια και συγκεκριµένα
στις περιοχές Κιτράλ του Πακιστάν και Καφριστάν του
Αφγανιστάν. Αν και είναι πακιστανοί, έχουν ξανθά
µαλλιά και γαλάζια µάτια και έτσι συχνά τους αποκα-
λούν «Μακεδόνες των Ιµαλάϊων». Επιβιώνουν καλ-
λιεργώντας καλαµπόκι και κάποια φρούτα. ∆εν κατε-
βαίνουν από τα βουνά για να µην έρθουν σε διένεξη
µε τους Πακιστανούς  καθώς δεν θέλουν να εξισλαµι-
στούν. Η φυλή θεωρεί τους εαυτούς τους απογόνους
του στρατού του Μεγάλου Αλεξάνδρου και πιστεύει
στο δωδεκάθεο. Η επιστηµονική κοινότητα το απέρρι-
ψε καθώς πήρε το DNA από 25 Καλάς και δεν βρήκε
κάτι κοινό στο DNA των Καλάς και στο DNA των Ελ-
λήνων. Η ελληνική κυβέρνηση όµως τον Ιούλιο του
1996 δηµιούργησε ένα σχολείο προκειµένου τα παι-
διά των Καλάς να πηγαίνουν σχολείο, όµως η πακι-
στανική κυβέρνηση απαγόρεψε την µάθηση στα κορί-
τσια των Καλάς και προσπάθησε να εξισλαµίσει τους
Καλάς αλλά µε πιέσεις της Ελλάδας δεν εξισλαµίστη-
καν οι Καλάς. 

Οι Καλάς επιστηµονικά ανήκουν στις ινδο-ιρανικές
φυλές, αν και η λαογραφία της µοιάζει πιο πολύ µε
την ελληνική και η άποψη των Καλάς είναι πως ήρθαν
εκεί το 330π.Χ.Η γλώσσα των Καλάς λέγεται Καλάσα
και οµιλείται και µέχρι το 2004 δεν υπήρχε αλφάβητο
των Καλάσα και τότε ένας Καλάς γλωσσολόγος, ο Τά-
τζ Κάν Καλάς σε έρευνες µε τον Αυστραλό γλωσσο-
λόγο Γκρέγκορ Κούπερ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
µιο Θεσσαλονίκης δηµιούργησαν ένα αλφάβητο που
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί στα σχολεία τους η ο-
ποία είχε επιρροές από την ελληνική γλώσσα.

Μερικά παραδείγµατα της επιρροής από τα ελληνι-
κά:

Νόµ=Όνοµα
Χεµάν=Χειµώνας
Ίλα=Έλα 
∆οντούγια=∆όντια
Χαιρέτα=Χαίρεται

Κείµενο-∆ακτυλογράφηση: Μιχαήλ Κέκης ΣΤ΄
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Το ναυάγιο
Πέρσι το καλοκαίρι εγώ και η οικογένεια µου πήγαµε διακο-

πές στη Λευκάδα. Ένα ζεστό πρωϊνό αποφασίσαµε να πάµε
κρουαζιέρα στο νησί Σκορπιός το οποίο είναι το νησί του Ωνάση.

Μόλις µπήκαµε στο πλοίο παρατηρήσαµε ότι είχε πάρα πολύ
κόσµο σίγουρα παραπάνω από όσους επιτρεπόταν. Το καράβι
ξεκίνησε και η θάλασσα ήταν τόσο ήρεµη που ούτε καταλάβαµε
πότε φτάσαµε στο νησί Σκορπιός. Μας άφησαν για λίγη ώρα σε
µια παραλία να κάνουµε ένα µπάνιο και συνεχίσαµε την κρουα-
ζιέρα µας.  Στην συνέχεια πήγαµε στην σπηλιά Παπά-Νικολή.
Την ώρα που ο ξεναγός εξηγούσε που βρισκόµασταν ξαφνικά

αισθανθήκαµε ένα τράνταγµα. Το πλοίο είχε χτυπήσει στα βρά-
χια και άρχισε να βουλιάζει όλοι πανικοβληθήκαµε και αρχίσαµε
να φωνάζουµε, άλλοι πηδούσαν στην θάλασσα , άλλοι έψαχναν
σωσίβια και οι υπεύθυνοι ετοίµαζαν τις βάρκες και κάλεσαν βοή-
θεια µέσω ασυρµάτου. Εµείς ανεβήκαµε σε µια βάρκα και περι-
µέναµε να έρθουν να µας βοηθήσουν.

Ύστερα από λίγη ώρα ήρθε ένα άλλο πλοίο και συνεχίσαµε
την κρουαζιέρα µας µε εκείνο.

Το ταξίδι αυτό θα µου µείνει αξέχαστο γιατί παρόλο που φο-
βήθηκα αρκετά, ήµουν πολύ χαρούµενος που πέρασα µια τέτοια
περιπέτεια.

∆αχτυλογράφηση κειµένου: Γιώργος Καραθανάσης - ΣΤ΄ τάξη

ΑΡΙΣΤΟ-
ΤΕΛΗΣ 
ΩΝΑΣΗΣ

Ο Αριστοτέλης
Ωνάσης γεννή-
θηκε στην
Σµύρνη στις 20
Ι α ν ο υ α ρ ί ο υ
1906. Έφυγε α-
πό τον τόπο τους
λόγω της Μι-
κρασιατικής κα-

ταστροφής. Και το 1923 πήγε µε-
τανάστης στην Αργεντινή. Λίγα
χρόνια αργότερα παντρεύτηκε την
κόρη του µεγαλοεπιχειρηµατία
Σταύρου Λίβανου, Αθηνά- Τίνα και
µαζί της απέκτησε δύο παιδιά: τον
Αλέξανδρο και την Χριστίνα. Λίγα
χρόνια αργότερα χώρισαν. Σύντο-
µα βγήκε στην επιφάνεια το επιχει-
ρηµατικό του ταλέντο, ιδίως στον
τοµέα των πετρελαιοφόρων. Το
1956 αγοράζει από το ελληνικό
δηµόσιο το προνόµιο εκµετάλλευ-
σης των Ελληνικών Συγκοινωνιών
και µε αυτό ιδρύει την Ολυµπιακή
Αεροπορία. Σύντοµα εξαπλώνεται
και σε όλο τον κόσµο. Το 1974 κλί-
νει συµφωνία µε το ελληνικό δη-
µόσιο το οποίο παίρνει την Ολυ-
µπιακή Αεροπορία µετά τον θάνατό
του. Το 1957 γνωρίζει την µεγάλη
ντίβα της όπερας Μαρία Κάλλας και
την ερωτεύεται παράφορα. Λίγα
χρόνια µετά αγοράζει ένα µικρό ά-
γονο νησί του Ιονίου τον Σκορπιό
και τον µετατρέπει σε έναν επίγειο
παράδεισο. ∆υστυχώς στις 15 Μαρ-
τίου 1975 πεθαίνει από οξεία µυα-
σθένεια που εκδηλώθηκε από την
θλίψη του για τον άδικο χαµό του
γιού του σε αεροπορικό δυστύχη-
µα. Θάβεται δίπλα στον τάφο του
γιού του και της αδελφής του.

Το όνοµα του έχει ταυτιστεί µε
τον πλούτο, αλλά και µε το να µπο-
ρεί ένας άνθρωπος να δηµιουργεί
µια τεράστια περιουσία από το τίπο-
τα.

ΠΠηηγγέέςς::  ΒΒιικκιιππααίίδδιιαα
ΚΚεείίµµεεννοο--∆∆αακκττυυλλοογγρράάφφηησσηη::  
ΜΜππόόγγιιαα  ΣΣττααυυρροούύλλαα  --  ΕΕ΄́  ττάάξξηη

GOLDEN STATE WARRIORS
Η οµάδα ιδρύθηκε το 1946,ως

PhiladelphiaWarriors ,στην Φιλαδέλφεια
της Πενσιλβάνια, όπου κέρδισε το πρωτά-
θληµα στην εναρκτήρια σεζόν του
Basketball Assocation of America (BAA)
που στην συνέχεια εξελίχθηκε σε National
Basketball Assocation (NBA) µετά από την
συγχώνευση του µε την National
Basketball League (NBL) . Το 1962,ο σύλ-
λογος µεταφέρθηκε στο Σαν Φραντσίσκο και µετονοµάστηκε San Francisco Warriors
µέχρι το 1941 όταν το όνοµα άλλαξε οριστικά σε Golden State Warriors .Από το
1966, η οµάδα παίζει τους εντός έδρας αγώνες στο Oracle Arena.

Κείµενο: Τάσος Γεωργίου-Έ τάξη
∆ακτυλογράφηση: Τάσος Γεωργίου-Έ τάξη

Ανέκδοτα
Ο Τοτός πήγε σε ένα παγωτατζίδικο  και

ρωτάει τον παγωτατζή .
-Έχετε παγωτό βατόµουρο 
- όχι λέει ο παγωτατζής 
Την άλλη µέρα ξαναρωτάει τον παγωτατζή .
- Έχετε παγωτό βατόµουρο
- Όχι .Ξαναλέει ο παγωτατζής .
Ο Τοτός συνέχιζε να πηγαίνει για τρεις

µέρες  να ρωτάει το ίδιο πράγµα. Τελικά ο
παγωτατζής λυπήθηκε τον Τοτό και παρήγ-
γειλε 5 κιλά παγωτό βατόµουρο. Έτσι  µετά
από µία µέρα ο Τοτός πάει στο παγωτατζή-
δικο και ρωτάει τον παγωτατζή .

- Έχετε παγωτό βατόµουρο.
- Ναι. Απαντάει ο παγωτατζής .
Και λέει ο Τοτός
- ∆εν είναι αηδία..
Κείµενο   ∆άµος  Αναστάσης   ∆΄ τάξη 

∆ακτυλογράφηση   Γκέσιου Βασιλική
ΣΤ΄ τάξη 

Αινίγµατα
➢ Είµαι τόπι κόκκινο και αν µε καθαρίσεις

άσπρο νόστιµο καρπό αµέσως θα αντικρί-
σεις. Τι είναι; Το µήλο.
➢ Ολόγλυκα και νόστιµα τα τρώνε και τα

πουλάκια και τα παιδιά στα αυτάκια τους τα
έχουν σκουλαρικάκια. Τι είναι; Το κεράσι.

➢ Πολλά πολλά αδελφάκια ,πιασµένα α-
πό τα χεράκια. Τι είναι; Το σταφύλι.
➢ Άγκαθο, καλάγκαθο καλαγκαθένιο το

µαντρί και κόκκινα τα γίδια. Τι είναι; Το ρόδι.
➢Πετσί από εδώ πετσί από εκεί από µέσα

µέλι και κεχρί. Τι είναι; Το σύκο.
➢ Πράσινο σπιτάκι κόκκινα παραθυράκια,

µέσα κατοικούνε µαύρα ανθρωπάκια. Τι εί-
ναι; Το καρπούζι.
➢ Έχω γεύση καυστική και οσµή δυνατή.

Στη φακή µέσα µε βάζουν σε σκελίδες µε
µοιράζουν. Τι είναι; Το σκόρδο.
➢ Είµαι χρυσαφί και ζουµερό έχω σχήµα

στογγυλό .Το κρέας µου να τρώτε, το δέρµα
να πετάτε. Τι είναι; Το πορτοκάλι.
➢Έχω φύλλα σα δεντρί, µα δεντρί δεν εί-

ναι. Μέσα είναι άσπρο σαν τυρί µα τυρί δεν
είναι. Έχω ποντικού ουρά µα ποντικός δεν
είναι. Τι είναι; Το ραπανάκι.

Κείµενο ∆ακτυλογράφηση 
Βασιλική Παπατραϊανού Έ τάξη
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ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Στις 6η ∆εκεµβρίου γιορ-

τάζεται ο Ζανκτ Νίκολαους
(ο Άγιος Νικόλαος) που εί-
ναι παρόµοιος του Άγιου
Βασιλείου ως προς το έθιµο
των δώρων. Στην λαογραφι-
κή του έκδοση φέρνει δώρα
στα καλά παιδιά, αλλά και έ-
να δεµατάκι βέργες για να
δείρει τα παιδάκια που δεν
ήταν φρόνιµα. Επίσης, στη
Γερµανία συναντάται συχνά
το έθιµο του λεγόµενου
Adventskranz. Πρόκειται για
ένα κηροπήγιο από κλαδιά
ελάτου που είναι πλεγµένα
έτσι ώστε να σχηµατίζουν
ένα στεφάνι. Στο στεφάνι α-
πάνω είναι τέσσερις θέσεις
µε κεριά, που συµβολίζουν
τις τέσσερις τελευταίες ε-
βδοµάδες πριν τα Χριστού-
γεννα. Κάθε Κυριακή ανά-
βουν ένα κερί παραπάνω,
µετρώντας αντίστροφα το
χρόνο που αποµένει για τον
ερχοµό των Χριστουγέν-
νων. ∆ηλαδή τέσσερις βδο-
µάδες πριν τα Χριστούγεν-
να ανάβουν ένα κερί, την ε-
πόµενη βδοµάδα δύο, την
µεθεπόµενη τρία και τελικά
την τελευταία Κυριακή πριν
τα Χριστούγεννα ανάβουν
τέσσερα κεριά

ΙΣΠΑΝΙΑ
Ο διάσηµος πετεινός Misa

del Gallo υπενθυµίζει τον α-
λέκτορα που σύµφωνα µε
τη παράδοση, ήταν ο πρώ-
τος που ανακοίνωσε το χαρ-
µόσυνο µήνυµα της Γέννη-
σης του Ιησού. Στις 5 Ιανου-
αρίου στη διάρκεια µιας µε-
γάλης παρέλασης που ονο-
µάζεται «Cabalgata de
Reyes», άνθρωποι ντυµένοι
σαν τους Τρεις Μάγους και
άλλες µορφές της Θρησκεί-
ας πετάνε γλυκά στα παιδιά.
Η εορταστική περίοδος ο-
λοκληρώνεται στις 6 Ιανου-

αρίου την µέρα των Θεοφα-
νείων κατά τη διάρκεια της
οποίας οι Τρεις Μάγοι φέρ-
νουν τα δώρα στα παιδιά,
πάντα σύµφωνα µε την πα-
ράδοση.

ΙΤΑΛΙΑ
Στην Ιταλία η περίοδος

των Χριστουγέννων έχει τη
µεγαλύτερη διάρκεια από ό-
λες τις άλλες των χριστιανι-
κών χωρών. Αρχίζει από τις
8 ∆εκεµβρίου και ολοκλη-
ρώνεται στις 6 Ιανουαρίου
ηµέρα των Θεοφανείων. Κα-
τά τη διάρκεια αυτής της πε-
ριόδου τα σπίτια διακο-
σµούνται µε Αλεξανδρινά,

χριστουγεννιάτικα δέντρα
τη παραδοσιακή φάτνη και
άλλα πολύχρωµα διακοσµη-
τικά στολίδια. Κάποιοι συ-
νηθίζουν να νηστεύουν στις
23 και 24 ∆εκεµβρίου και
κατόπιν εορτάζουν µε ένα
παραδοσιακό γεύµα αµέ-
σως µετά τη Λειτουργία.
Στις 25 ∆εκεµβρίου µετά το
παραδοσιακό µεσηµεριανό
γεύµα, τα παιδιά συνηθί-
ζουν να απαγγέλλουν ποιή-
µατα στην οικογένεια και
στους συγγενείς τους και α-
νταµείβονται µε µικρά χρη-
µατικά δώρα.

Μια άλλη σηµαντική ηµε-
ροµηνία των εορτών είναι η

6η Ιανουαρίου κατά την ο-
ποία καταφθάνει τη νύκτα
(µεταξύ 5-6 Ιανουαρίου) η
διάσηµη Befana η παλιά κα-
λή και φτωχή µάγισσα, έρ-
χεται και τρώει καρύδια και
µπισκότα που της άφησαν
τα παιδιά και πριν πετάξει
µακριά, τους αφήνει δώρα
µέσα στις κάλτσες των δώ-
ρων κάρβουνα για τα άτα-
κτα παιδιά και γλυκά και παι-
χνίδια για τα φρόνιµα.

Πηγή  βικιπαίδεια
Κείµενο – δαχτυλογράφηση:

Μένια Πισλίνα – ΣΤ` τάξη

Τα Χριστούγεννα στο
Μεξικό

Τα Χριστούγεννα στο Με-
ξικό ξεκινάνε από τις 16 ∆ε-
κεµβρίου και φτιάχνουν για
την Πρωτοχρονιά πολύχρω-
µες σπινιάτες που τις γεµί-
ζουν µε γλυκά και σοκολά-
τες.

Το παραδοσιακό γλυκό εί-
ναι τα Μπονουέλος που εί-
ναι µικρά πιτάκια. Το φαντα-
στικό όµως γλυκό είναι τα
Ντάρσα που είναι ένα µεγά-
λο τσουρέκι . Επίσης  φτιά-
χνουν και ένα ρόφηµα µε
κακάο και γάλα και το προ-
σφέρουνε το βράδυ της
Πρωτοχρονιάς. Από τις 16
∆εκεµβρίου και για 8 νύχτες
µέχρι την παραµονή των
χριστουγέννων οι Μαριά-
τσοι δοκιµάζουν τις κιθάρες
τους για την µεγάλη γιορτή.
Σε κάποιες πόλεις του Μεξι-
κού το βράδυ των Χριστου-
γέννων κάνουν το γύρο της
πόλης, όπου µπροστά είναι
ένα αγγελάκι και ακολου-
θούν δύο παιδιά Ιωσήφ και
Μαρία, και από πίσω τους
φίλοι και γνωστοί.

(Πηγή Βικιπαίδεια)
Kείµενο –∆ακτυλογρά-

φηση: Γκέσιου Βασιλική -
ΣΤ΄ τάξη
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