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Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ του περιοδικοφ, οι 

Βιβλιοπόντικεσ και όλοι οι εκπαιδευτικοί, ςασ ευχόμαςτε 

Καλι Χρονιά και Χρόνια Πολλά!! Με χαρά ςασ 

καλωςορίηουμε ςτο ολοκαίνουριο τεφχοσ Ιανουαρίου του 2013!   

Οι Βιβλιοπόντικεσ ανανεωμζνοι μετά τισ Χριςτουγεννιάτικεσ 

διακοπζσ τουσ, γεμάτοι όρεξθ και ξεκοφραςτοι κα ςασ εντυπωςιάςουν για 

άλλθ μια φορά με τθν ποικιλία των κεμάτων τουσ!   

Μετά από πολφ ςκζψθ, φανταςία, ζρευνα και δουλειά και όπωσ 

πάντα με τθν κακοδιγθςθ των δαςκάλων τουσ, οι Βιβλιοπόντικεσ κάκε 

τάξθσ επζλεξαν από μόνοι τουσ το κζμα που κα ςασ παρουςιάςουν.    

Μπορείτε να διαβάςετε παραμφκια, ιςτορίεσ, ποιιματα που 

ζγραψαν οι ίδιοι οι μακθτζσ, πλθροφορίεσ που βρικαν για τουσ Σρείσ 

Ιεράρχεσ, ςκζψεισ για το χιόνι που είδαν  ζκπλθκτοι οι Βιβλιοπόντικεσ να 

πζφτει όταν άνοιξαν τα ςχολεία, εντυπϊςεισ από τθν επίςκεψθ ςτο 

Μζγαρο Μουςικισ Ακθνϊν, ενδιαφζρουςεσ και πρωτότυπεσ 

βιβλιοπαρουςιάςεισ, κα μάκετε για το «ελλθνικό πλεοφμενο νθςί»….. και 

για τον «Αϊ- Βαςίλθ που δεν ιρκε ποτζ»…. και άλλα πολλά ενδιαφζροντα 

κζματα! 

Οι ςυντάκτεσ του περιοδικοφ, οι Βιβλιοπόντικεσ των Γ, Δ, Ε και Στ 

τάξεων ςασ εφχονται καλι διαςκζδαςθ!   

Εμείσ οι δάςκαλοι κζλουμε να ςυγχαροφμε για άλλθ μια φορά  

όλουσ τουσ μακθτζσ μασ για τθν ωραία προςπάκειά τουσ!  

 

 

Πεξηερόκελα 

 
Ποιήμαηα για δώπα από  

μαθηηέρ ηος Γ1….ζει. 3 

 

Η αγαπημένη μος 

βιβλιοθήκη μαθήηπια ηος 

Γ2… ζελ. 6 

 

Ο εοπηαζμόρ ηων ηπιών 

Ιεπαπσών και άλλα 

θέμαηα, μαθηηέρ ηηρ Γ 

ηάξηρ  ζει. 8 

 

Βιβλιοπαποςζιάζειρ,  

μαθηηέρ ηος Δ1...ζει. 30 

 

Ένα μπεπδεμένο 

παπαμύθι και ηο 

πλεούμενο νηζί,  μαθηηέρ 

ηος Δ2..............ζει. 39 

 

«Ο Αϊ- Βαζίληρ πος δεν 

ήπθε ποηέ», καζεηέο ηνπ 

Ση2….. ζει. 45 

 

Η γωνιά ηηρ ξεκούπαζηρ 

…..ζει. 50 

 

Η γωνιά ηηρ ποίηζηρ…. 

ζει. 52 

 

 

Συνεργάςτθκαν:  

τα τμιματα  

Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, Ε1, Ε2, ΣΤ2 
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Φίλοι μασ, γεια ςασ και πάλι, εμείσ οι 

μαθητέσ του Γ1 ςτο τεύχοσ αυτό θα ςασ 

παρουςιάςουμε δύο ποιήματα που 

γράψαμε ςτην τάξη μασ με θέμα τα δώρα 

που μασ αρέςουν πολύ!!    
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Στο μικρό Χριςτοφλθ δϊρα 

 

Στο μικρό Χριςτοφλθ δϊρα 

Φζραν μάγοι και βοςκοί 

Δϊρα από τθν καρδιά μασ 

Ο Χριςτοφλθσ καρτερεί 

 

Κι ζχω πζντε ςτρατιωτάκια 

Και μπιςκότα τρία κουτιά 

Και για τα φτωχά αδερφάκια 

Ζχω αγάπθ ςτθν καρδιά 

 

Πλα κα τουσ τα χαρίςω 

Σιμερα τρανι γιορτι 

Κι ο Χριςτοφλθσ μεσ τθ φάτνθ 

Ρόςο πόςο κα χαρεί 

 

Κωνςταντίνοσ Κουλ.  
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Δώρα παίρνουμε πολλά 

Γιατί ήμαςτε καλά παιδιά 

Όταν παίζουμε μ’ αυτά 

Νοιώθουμε τρελή χαρά! 

 

Κι όταν έρχεται η μαμά 

Ήμαςτε μια χαρά παιδιά 

Σαν κλείςω τα ματάκια μου 

Βλέπω όνειρα πολλά πωσ θα έρθει 

Η επόμενη Πρωτοχρονιά! 

 

Κι όταν έρχεται η Πρωτοχρονιά 

Τρέχω να ανοίξω τα δώρα με χαρά 

 

Σαν αρχίςει το ςχολείο 

Και βλέπω το δάςκαλό μου 

Σκέφτομαι τα δώρα αυτά 

Στο μυαλό μου! 

 

Αλεξάνδρα Ντιμ. 

Βάγια Κυρ. 

Δέςποινα Φραντζ. 

Τα δώρα 
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Γεια ςασ φίλοι μασ! Είμαςτε οι μακθτζσ του Γ2 και 

ςτο τεφχοσ αυτό αποφαςίςαμε να μασ 

εκπροςωπιςει θ ςυμμακιτριά μασ Χριςτζλα 

Μυτ. που ζγραψε ζνα πολφ ωραίο και 

ςυγκινθτικό κείμενο για τθν αγαπθμζνθ τθσ 

βιβλιοκικθ και τουσ αξιολάτρευτουσ φίλουσ τθσ, 

τα βιβλία! Ελπίηουμε να ςασ αρζςει όπωσ άρεςε 

και ςε όλουσ εμάσ! 
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«Θ βιβλιοκικθ μου και οι αξιολάτρευτοι φίλοι μου» 

 

Θ βιβλιοκικθ μου είναι πολφ ωραία.  Είναι φτιαγμζνθ από ξφλο 

πεφκου, ζχει πολλά ράφια και ζναν όμορφο ςκαλιςτό ιλιο να 

ανατζλλει χαροφμενοσ ςε μια γωνιά τθσ.   

Εκεί ηουν τα χριςιμα βιβλία μου. Τθν αγαπϊ πολφ.  Είναι ζνα 

πολφτιμο δϊρο για μζνα γιατί τθν ζχουν φτιάξει με αγάπθ οι γονείσ 

μου.  Θυμάμαι πόςθ χαρά ζνοιωςα όταν τθν είδα.  Τα ράφια τθσ ιταν 

γεμάτα με βιβλία.  Τι ομορφιά! Στεκόμουν ϊρεσ απζναντί τθσ, τθν 

κοιτοφςα και τθ καφμαηα! Τι γλυκό κζαμα! Από τότε μου κρατάει και 

τθσ κρατάω ςυντροφιά.  Τθν προςζχω, κακαρίηω τα ράφια τθσ και 

εκείνθ με εξυπθρετεί.  Με βοθκάει γιατί βρίςκονται πάνω τθσ τα βιβλία 

μου και θ υδρόγειοσ ςφαίρα μου.  Κάκε φορά απλϊνω το χζρι μου και 

παίρνω ζνα βιβλίο από τθ κζςθ του.  Και το πιο ςπουδαίο! Ξζρω ποφ 

βρίςκεται ακριβϊσ το κάκε μου βιβλίο.  Μπορϊ να το βρω με κλειςτά 

τα μάτια.  Ρολλζσ φορζσ περνοφν διάφορεσ ςκζψεισ από το μυαλό μου! 

Αν δεν τθν είχα, τα βιβλία μου κα ιταν ςκόρπια, ςκονιςμζνα από’ δω 

κι εκεί, και ίςωσ να μθν τα αγαποφςα, να ιταν για μζνα εντελϊσ 

αδιάφορα. 

Τελικά μια βιβλιοκικθ, αυτό το άψυχο ζπιπλο, πόςο φωσ και 

αξία μπορεί να δϊςει ςτθ ηωι ενόσ μακθτι.  Εμείσ ασ φροντίςουμε να 

ζχουμε λοιπόν μόνο καλά βιβλία ςτα ράφια τθσ που μασ μορφϊνουν, 

μασ ψυχαγωγοφν και μασ κάνουν ευτυχιςμζνουσ.  

                                                                    Χριςτζλα Μυτ. 
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Φίλοι αναγνϊςτεσ γεια ςασ!!.... εδϊ κα βρείτε τισ 

εργαςίεσ που γράψαμε εμείσ οι μακθτζσ και των δυο 

τμθμάτων τθσ Δϋ τάξθσ.  Σασ περιγράφουμε τθν 

επίςκεψι μασ ςτο Μζγαρο Μουςικισ, τθν ζκπλθξθ που 

νοιϊςαμε από το χιόνι που ζπεςε τθν πρϊτθ μζρα που 

γυρίςαμε ςτο ςχολείο και πολλζσ πλθροφορίεσ για τον 

εορταςμό των Τριϊν Ιεραρχϊν.  Καλι ανάγνωςθ από 

τουσ Βιβλιοπόντικεσ τθσ Δϋ τάξθσ!  
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ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΤΙΚΗ 

Το νθςί των κθςαυρϊν 

Χιόνι!!! 

Το δϊρο του Γενάρθ 

Άγιοσ Αντϊνιοσ 

Ο πολιοφχοσ μασ 

Τα ςχολεία γιορτάηουν 

Οι τρεισ Ιεράρχεσ 
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Η ηάμε καο ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 

επηζθέθζεθε ην Μέγαξν Μνπζηθήο θαη 

παξαθνινύζεζε ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε «Σν λεζί 

ησλ ζεζαπξώλ».    Δπεηδή είλαη κηα επίζθεςε πνπ 

ζα παξαθνινπζήζνπλ θαη νη ππόινηπεο ηάμεηο, ζα 

ζέιακε λα κνηξαζηνύκε καδί ζαο θάπνηεο ζθέςεηο 

θαη ζπλαηζζήκαηα. Να θάλνπκε κηα κηθξή θξηηηθή 

γηα όζα είδακε θαη αθνύζακε. 

     «Σν ζρνιείν κνπ πξηλ δύν κέξεο 

πξαγκαηνπνίεζε κηα επίζθεςε ζην Μέγαξν 

Μνπζηθήο. 

      Φύγακε από ην ζρνιείν ζηηο 9.00 θαη κεηά από 

κηα ώξα θηάζακε ζην ρώξν ηνπ Μεγάξνπ. 

     Δληππσζηάζηεθα από ην πόζν κεγάιν ήηαλ ην 

θηίξην. Δίρε πάξα πνιιέο αίζνπζεο, κεγάινπο 

δηαδξόκνπο θαη ρώξνπο πνπ ζα κπνξνύζεο λα 

ραζείο αλ δελ πξόζερεο. 

     ηηο αίζνπζεο πνπ επηζθεθζήθακε, 

ελζνπζηάζηεθα από ην πώο ήηαλ δηαθνζκεκέλεο 

αλάινγα κε ηελ πινθή ηνπ έξγνπ. Μηα ζθάια είρε 

κεηαηξαπεί ζε έλα κεγάιν πεηξαηηθό θαξάβη κε 

ζθνηληά, ζεκαίεο, ηηκόλη θαη ό,ηη άιιν ζα κπνξνύζε 

λα έρεη θαη έλα αιεζηλό πεηξαηηθό θαξάβη. 

    Παξαθνινπζήζακε κηα παξάζηαζε γεκάηε 

ελδηαθέξνλ θαη αγσλία. Μνπ άξεζε ην πώο νη 

εζνπνηνί έπαηδαλ ην ξόιν ηνπο θαη ην παξακύζη 

θαηλόηαλ λα είλαη αιεζηλό. Δληππσζηάζηεθα κε ηηο 

ζηνιέο θαη ηηο πεξνύθεο. 

    Μνπ άξεζε ε επίζθεςή κνπ ζην Μέγαξν θαη 

πεξηζζόηεξν ην έξγν θαη ζα ήζεια λα ην 

επηζθεθηώ μαλά αλ κπνξέζσ. 

      

  ππξηδέληα 

 

Σελ Σεηάξηε 19 Γεθεκβξίνπ 2012 

επηζθεθζήθακε ην Μέγαξν Μνπζηθήο κε ηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηε δαζθάια καο. 

 Σν είρα δεη πνιιέο θνξέο ζηελ ηειεόξαζε θαη 

νη γνλείο κνπ κνπ είραλ πεη όηη είλαη ε κεγαιύηεξε 

κνπζηθή ζθελή ζηελ Αζήλα καο. 

Ήηαλ πνιύ κεγάιν θηίξην. Άλζξσπνη κε 

κνπζηθά όξγαλα ππήξραλ παληνύ. Καη ήηαλ κε 

θνπζηνύκηα θαη γξαβάηεο! Σν Μέγαξν Μνπζηθήο 

απ’ όηη θαηάιαβα, πξέπεη λα έρεη πνιιέο αίζνπζεο 

πνπ παίδνπλ δηάθνξεο κνπζηθέο θαη κνπζηθά έξγα. 

ε κηα αίζνπζα από απηέο είδακε ην έξγν «Σν 

λεζί ησλ ζεζαπξώλ». Ήηαλ πνιύ σξαίν έξγν θαη 

νη εζνπνηνί έπαηδαλ πνιύ θαιά. 

Σν Μέγαξν Μνπζηθήο κνπ άξεζε πνιύ. Ήηαλ 

πνιύ εληππσζηαθό θηίξην θαη ζα ήζεια λα 

μαλαπάσ θαη άιιεο θνξέο.    

 

                        Παλαγηώηεο 

 

 

Ση κνπ άξεζε ζην Μέγαξν Μνπζηθήο; Μνπ 

άξεζε πην πνιύ ν ρώξνο θαη όρη ε παξάζηαζε γηαηί 

δελ είρε πνιύ σξαία ζθεληθά ζηελ πξώηε αίζνπζα. 

Σν Μέγαξν Μνπζηθήο είλαη έλα πνιύ κεγάιν 

θηίξην θαη από όηη είδα θαη μέξσ έρεη αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ, εζηηαηόξην θαη αίζνπζα κε βξαβεία 

ή θάηη ηέηνην.  

Πάλησο ζα ήζεια λα μαλαπάσ πάξα πνιύ. 

 

                            Ηιίαο  
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Το Μζγαρο Μουςικισ ιταν ζνασ πολφ όμορφοσ 

χϊροσ, πολφ κακαρόσ και με πολλζσ αίκουςεσ.  

Αυτό που μου ζκανε εντφπωςθ ιταν οι 

μεταμφιζςεισ τουσ, οι κινιςεισ τουσ, ζτςι όπωσ 

μιλοφςαν και κυρίωσ που ζπαιηαν τόςο καλά 

διάφορα μουςικά όργανα. 

Λδιαίτερθ εντφπωςθ μου ζκανε ζτςι όταν και 

καλά ςκοτϊνονταν, πϊσ κάκονταν ακίνθτοι μζχρι 

να ζρκει θ ςτιγμι που χωρίσ να το καταλάβουμε 

ζφευγαν από τθ ςκθνι. 

Επίςθσ όταν πολεμοφςαν με τα ςπακιά και ο 

τρόποσ που μιλοφςε ο ναυαγόσ ςτο νθςί. 

 

                      Κωνςταντίνοσ Τς. 

 

 

Τθν Τετάρτθ 19 Δεκεμβρίου πιγαμε θ Δϋ τάξθ 

ςτο Μζγαρο Μουςικισ και είδαμε τθν παράςταςθ 

«Το νθςί των κθςαυρϊν», ζνα πολφ ωραίο ζργο με 

πολφ δράςθ και φανταςία. 

Αλλάξαμε τρεισ φορζσ αίκουςα. Στθν πρϊτθ 

κακόμαςταν ςε τραπζηια και οι θκοποιοί 

ανζβαιναν πάνω τουσ και πολεμοφςαν. Στθ 

δεφτερθ κακίςαμε πάνω ςε χαλί και το πλοίο ιταν 

μια ςκάλα, ενϊ ςτθν τρίτθ αίκουςα κακίςαμε πάνω 

ςε μαξιλάρεσ και είδαμε το τζλοσ τθσ παράςταςθσ. 

 

Βαλεντίν 

 

 

 

Στο Μζγαρο Μουςικισ ζχω πάει αρκετζσ 

φορζσ και μου αρζςει που ζχει πολλζσ ςκάλεσ και 

αίκουςεσ. 

Αυτι θ παράςταςθ είχε ςχζςθ με πειρατζσ που 

ζπαιηαν ανάμεςά μασ και είχε πλάκα. 

Μασ μετζφεραν ςε τρεισ διαφορετικζσ 

αίκουςεσ. Αυτζσ οι αίκουςεσ ζμοιαηαν με μαγαηί, 

με πλοίο και με ζρθμο νθςί. Μα ιταν τόςο αςτείο 

που οι θκοποιοί περνοφςαν από δίπλα ςου ι από 

πάνω ςου!!! 

Θ παράςταςθ κράτθςε πολλι ϊρα και ςτο 

διάλειμμα αγοράςαμε κάτι από τον πάγκο με τα 

ςάντουιτσ και τα αναψυκτικά. 

Τελικά θ παράςταςθ ιταν πολφ ωραία, 

πρωτότυπθ και με πολφ ωραία μουςικι. 

 

                Κωνςταντίνοσ Ραςχ. 
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Χκεσ το πρωί πιγαμε ςτο Μζγαρο Μουςικισ για να δοφμε τθ κεατρικι παράςταςθ 

«Το νθςί των κθςαυρϊν». 

Στθ διαδρομι με το λεωφορείο περάςαμε από το ποτάμι, είδαμε εργοςτάςια και 

πολλά εςτιατόρια. Αυτι θ διαδρομι που κράτθςε μια ϊρα είναι πολφ μεγάλθ και δεν 

χωράει ςτο γραπτό μου! Πταν φτάςαμε ανακουφιςτικαμε γιατί τελείωςε θ τόςο μεγάλθ 

διαδρομι. 

Ρριν αρχίςει το ζργο κακίςαμε ςε μια αίκουςα όπου υπιρχαν πολλά τραπζηια και 

παγκάκια και όλοι νομίςαμε ότι ιταν απλά θ αίκουςα του φαγθτοφ, μια και ςε αυτι 

φάγαμε. 

Κάποια ςτιγμι όμωσ, τα φϊτα ζςβθςαν και ακοφςαμε φωνζσ από πίςω. Απορθμζνοι 

κοιτοφςαμε με … μανία. Ρραγματικά βγικαν οι πειρατζσ, πολφ τρομακτικοί. Τουλάχιςτον 

για εμζνα. 

Τϊρα ςασ πάω ςτθ μζςθ τθσ παράςταςθσ, που ςυνεχιηόταν ςε μια άλλθ αίκουςα, ςτθν 

αίκουςα του πλοίου, που εμείσ τθ αποκαλοφςαμε 3D αίκουςα. Εδϊ ιταν το πλοίο 

Λςπανιόλα, όπου ζπαιηαν και νζα πρόςωπα, όπωσ ο Ράτροκλοσ τθσ τθλεόραςθσ. 

Αυτόσ όμωσ που εγϊ πραγματικά λάτρεψα ιταν ο Τηον ο αφθγθτισ, που ιταν ζνα 

παιδί. Εντφπωςθ τρομερι μου ζκαναν και τα τραγοφδια τθσ παράςταςθσ. Ριο πολφ μου 

άρεςε «Θ καςζλα του νεκροφ». Πχι μόνο μου άρεςε, το λάτρεψα! 

Μετά από λίγο μασ πιγαν ςτθν καλφτερθ αίκουςα, ςτο νθςί. Αυτό που ποτζ δεν κα 

ξεχάςω είναι που ταυτόχρονα με όςα βλζπαμε να γίνονται ςτθ ςκθνι τα βλζπαμε και από 

μια τεράςτια οκόνθ ςτον τοίχο. Πςο για τα θχθτικά εφζ… 

Θ αγαπθμζνθ μου ςκθνι είναι θ ςκθνι με τον ςπθλαιάνκρωπο πειρατι ο οποίοσ είχε 

ζνα πολφ αςτείο όνομα. Ακόμα γελάω που τα ςκζφτομαι. Μιλοφςε ςχεδόν με γρίφουσ, 

ξζρετε τϊρα, όπωσ οι ςπθλαιάνκρωποι ι καλφτερα όπωσ οι Λνδιάνοι ςτισ ταινίεσ. 

Ο αποχωριςμόσ από το Μζγαρο ιταν … ςκλθρόσ. Εμείσ όλοι κζλουμε να ξαναζρκουμε 

να το δοφμε. Και φεφγοντασ από εκεί μπορεί κάποια ςτιγμι να ξεχάςουμε πϊσ ιταν το 

Μζγαρο απ’ ζξω, δεν κα ξεχάςουμε όμωσ ποτζ αυτι τθ μοναδικι παράςταςθ!!! 

 

                                                                  Βικτωρία 

Τελικά το ζργο μασ άρεςε πολφ.  

Ελπίηουμε να ςασ κάναμε να ανυπομονείτε να το δείτε κι εςείσ. 

Ρεριμζνουμε και τισ δικζσ ςασ κριτικζσ για τθν παράςταςθ. 

ΡΟΣΟΧΘ!!!  ΜΘΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ!!!! 
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8 Λανουαρίου και τα ςχολεία ανοίγουν και πάλι. Το κρφο από τισ προθγοφμενεσ 

μζρεσ είχε δυναμϊςει, αλλά τίποτα δεν μασ είχε προετοιμάςει για το δϊρο που μασ 

περίμενε.  

Κάταςπρεσ νιφάδεσ χορεφουν από το πρωί και μασ κάνουν να κζλουμε να 

χορζψουμε κι εμείσ ςτθν αυλι του ςχολείου μασ! Κακόμαςτε ςτα κρανία μασ και κάνουμε 

μάκθμα, όταν ο Δθμιτρθσ ανοίγει τθν κουρτίνα. Τι να δοφμε… Χιονίηει για τα καλά!!! Τα 

κεραμίδια ςτισ πρϊτεσ τάξεισ είναι κάταςπρα!  

Ππωσ καταλαβαίνετε, δεν είμαςτε πια ςτα κρανία μασ, αλλά είμαςτε όλοι όρκιοι 

ςτα παράκυρα και χαηεφουμε τον απρόςμενο μα πολφ αγαπθμζνο επιςκζπτθ! Είναι θ 

ςτιγμι που ζχουμε ξεχάςει όλα τα προβλιματα: τα δικά μασ, των μεγάλων, του κόςμου…  

Μαγεμζνοι κοιτάμε. Ρόςο κα κζλαμε να είμαςτε εκεί ζξω να χορεφουμε κι εμείσ 

μαηί με τισ νιφάδεσ!  

Κακζνασ μασ λζει και κάτι για το χιόνι.  Άλλοσ ότι μοιάηει με βαμβάκι, άλλοσ με… 

«Ελάτε, λζει θ κυρία, ελάτε, πάρτε ζνα χαρτάκι και γράψτε κάτι για το χιόνι. Π,τι ςασ 

ζρχεται ςτο μυαλό, ζτςι όπωσ το βλζπετε να πζφτει». 

Κι εμείσ πιάςαμε χαρτί και μολφβι και δείτε τι γράψαμε. 
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Σο χιόνι είναι πολφ ωραίο γιατί μποροφμε να 

παίξουμε χιονοπόλεμο και να φτιάξουμε 

χιονάνκρωπουσ! 

 

Παναγιϊτθσ  

Σο χιόνι μου κυμίηει Χριςτοφγεννα και χαρά 

και μοιάηει με ποφπουλα! 

 

Κωνςταντίνοσ Παςχ. 
Θα ικελα πάρα πολφ όταν χιονίηει να κάνω ςε 

ζνα βουνό ι λόφο ςκι! 

 

Ανδρζασ  

 

Θα ικελα να κακόμουν με τισ φίλεσ μου 

απζναντι από το τηάκι του ςπιτιοφ μου, να 

πίναμε ηεςτι ςοκολάτα και να βλζπαμε το 

χιόνι να πζφτει! 

 

Άννα 

 

Παίηω με το χιόνι. Είναι τζλεια όταν πζφτει το 

χιόνι! 

 

Αντϊνθσ  
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Βλζποντασ το χιόνι είναι ςα να πιραν οι 

άγγελοι χνουδάκια και παίηοντασ τα πετάνε 

κάτω ςτθ γθ. 

 

Δθμιτρθσ Χ. 

 

Βλζποντασ το χιόνι νομίηω ότι είναι 

ψίχουλα από φαγθτό που τα ρίχνει ο 

Θεόσ για τουσ φτωχοφσ που δεν 

ζχουν να φάνε. 

 

Άντηελα 

Μου αρζςει να ζρχεται κατά πάνω μου 

με ταχφτθτα! 

 

Κωνςταντίνοσ Παπ. 

Θζλω να παίξω χιονοπόλεμο με τουσ 

φίλουσ μου! Είναι ςα να ανάβουμε 

άςπρα λαμπάκια! 

 

Ηλίασ  

Είναι ςαν να πζφτουν βαμβάκια 

από τον ουρανό! 

 

Κωνςταντίνοσ Σς. 

Μου κυμίηει ποφπουλα! 

 

Γιάννθσ 

Θα παίξουμε χιονοπόλεμο! Σόςο 

πολφ χιόνι δεν ζχει ξαναπζςει!!! 

 

Βαλεντίν 

Επιτζλουσ! Σρία χρόνια ζχει να 

χιονίςει! Και μάλιςτα τθν πρϊτθ 

μζρα ςτο ςχολείο! 

 

Βικτωρία  
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Ζτςι που βλζπω το χιόνι κζλω να 

φτάςει τουλάχιςτον δυο 

μζτρα!!! Θα ιταν τζλεια!!! 

 

Άγγελοσ 

Θα ικελα πολφ να το ςτρϊςει. Ο 

αδερφόσ μου το ζχει ξαναηιςει και 

ςτο ςχολείο ζπαιηε με τουσ φίλουσ 

του χιονοπόλεμο και ςίγουρα αυτό 

κα ζχει πάρα πολφ πλάκα! 

 

Θάλεια 

Όταν χιονίηει βγαίνω με τουσ φίλουσ 

μου και παίηουμε χιονοπόλεμο και 

φτιάχνουμε μεγάλο χιονάνκρωπο! 

 

Μανόλθσ  

Πόςο μου αρζςει που 

χιονίηει! Ο ουρανόσ είναι 

τόςο όμορφοσ! 

 

Μαρία   

Αχ! Χιόνι! Μου κυμίηει 

Χριςτοφγεννα! Θζλω να 

φτιάξω ζνα χιονάνκρωπο! 

 

Δθμιτρθσ Π.  

Μακάρι να είχε χιονίςει τα 

Χριςτοφγεννα! Μ’ αρζςει πολφ! 

Να είναι βράδυ, να χιονίηει και να 

βλζπω το φεγγάρι το ωραίο! 

Σζλειο! 

 

πυριδζνια 
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Η ηζηνξία ηεο πόιεο καο 

ράλεηαη ζηα βάζε ησλ αηώλσλ. Τν 

Πεξηζηέξη καο παξέκεηλε έλα κηθξό 

ρσξηό κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’20.  

Τν 1922 όκσο αγθάιηαζε κε 

αγάπε ηνπο Μηθξαζηάηεο 

πξόζθπγεο θη εθείλνη  ηνπ έδσζαλ 

λέα πλνή. Δθείλνη έθεξαλ καδί ηνπο, από ηελ αγαπεκέλε θαη αιεζκόλεηε 

παηξίδαηνπο, ηελ εηθόλα ηνπ Αγίνπ Αλησλίνπ.  

Τν εθθιεζάθη Αγ. Γεκήηξηνο, πνπ ήηαλ θηηαγκέλν κε μπινζαλίδεο 

θαη πνπ πην πέξα ππήξρε έλαο λεξόκπινο, δέρηεθε ζηελ αγθαιηά ηνπ ην 

θεξηό από ηε Μηθξά Αζία Άγην Αληώλην.  

Έηζη απηή ε ηνπνζεζία πήξε ην όλνκα Άγηνο Αληώληνο, κέρξη θαη 

ζήκεξα. Πνιύ αξγόηεξα ην κηθξό απηό εθθιεζάθη έγηλε ρηηζηό από 

ηδηώηεο θαη κάιηζηα είλαη θαη ν πνιηνύρνο ηεο πόιεο καο αθνύ είλαη ζηελά 

δεκέλνο κε ηελ ηζηνξία ηεο. 

 Πνηνο είλαη όκσο απηόο ν άγηνο πνπ είλαη 

πνιηνύρνο ηεο πόιεο καο; Από πνύ έξρεηαη θαη ηη 

μέξνπκε γηα ηε δσή ηνπ;  

Ο Μέγαο Αληώληνο είλαη Άγηνο ηεο 

Οξζόδνμεο Δθθιεζίαο θαη έλαο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο αζθεηέο. Έδεζε ζηα ρξόληα ησλ 

απηνθξαηόξσλ Γηνθιεηηαλνύ θαη Μαμηκηαλνύ κέρξη 

θαη ηελ επνρή ηνπ Μεγάινπ Κσλζηαληίλνπ θαη ησλ 

παηδηώλ ηνπ.  

Τν βίν ηνπ έγξαςε ν Μέγαο Αζαλάζηνο, κε ηνλ 

νπνίν γλσξηδόηαλ πξνζσπηθά. 
 

Ρρϊτα χρόνια 

Ο Αληώληνο ν Μέγαο γελλήζεθε γύξσ ζην 251 ζηελ πόιε Κνκά ηεο 

Άλσ Αηγύπηνπ, θνληά ζηε Μέκθηδα, από πινύζηνπο αιιά επιαβείο γνλείο. 

Οξθάλεςε ζε ειηθία πεξίπνπ 20 εηώλ θαη από ηνπο δύν γνλείο ηνπ θαη 

απέκεηλε κε ηελ κηθξόηεξε αδεξθή ηνπ. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Antvnios_agios.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BF%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/251
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%BC%CF%86%CE%B9%CE%B4%CE%B1
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Μόρφωςη 

Έκαζε κόλνο ηα γξάκκαηα πνπ ζεσξνύζε βαζηθά. Ήηαλ 

γλώζηεο ηεο Αγίαο Γξαθήο, πνπ ηελ είρε απνζηεζίζεη. Έμη κήλεο 

κεηά ην ζάλαην ησλ γνληώλ ηνπ ν Αληώληνο άθνπζε ζηελ 

εθθιεζία ηελ Δπαγγειηθή πεξηθνπή ηνπ πινπζίνπ λένπ, ζηελ 

νπνία αλαθέξεηαη όηη ν Χξηζηόο είπε ζηνλ πινύζην λέν : πώληζον 

ηα ςπάπσονηά ζος και δορπηωσοίρ. Σπγθηλεκέλνο από ηελ 

επαγγειηθή πεξηθνπή, δηέλεηκε ηελ πεξηνπζία ηνπ ζηνπο θησρνύο. Δπίζεο, 

εκπηζηεύηεθε ηελ αδεξθή ηνπ ζ' έλα κνλαζηήξη. 

Αςκητικοί αγώνεσ 

Ο ίδηνο απνζύξζεθε ζηελ έξεκν όπνπ έδεζε αζθεηηθά, 

ηξώγνληαο ειάρηζην ςσκί θάζε κέξα. Έπεηηα από 

είθνζη νιόθιεξα ρξόληα ζθιεξήο αζθήζεσο 

πλεπκαηηθνύ αγώλα, αθαηάπαπζηεο πξνζεπρήο θαη 

θνβεξώλ πεηξαζκώλ, παξνπζηάζηεθε γηα πξώηε θνξά 

ζε αλζξώπνπο. Η απνδνρή πνπ είρε ήηαλ επξύηαηε θαη 

κάιηζηα έξρνληαλ ζε απηόλ γηα λα ηνπο ζεξαπεύζεη 

αθόκα.  

Αξγόηεξα πήγε θνληά ζηα εξείπηα ελόο θξνπξίνπ θαη θαηνίθεζε ζε 

ζπήιαην ρσξίο λα ηνλ βιέπεη θαλέλαο θαη ρσξίο λα δέρεηαη θαλέλαλ παξά 

κόλν έλαλ γλσζηό ηνπ, ν νπνίνο ηνπ έθεξλε θάζε έμη κήλεο ςσκί γηα 

νιόθιεξν ην εμάκελν. Νπρζεκεξόλ έθαλε αζθεηηθνύο αγώλεο κε ηνπο 

νπνίνπο λέθξσζε ηα ζθηξηήκαηα ησλ παζώλ, έθηαζε ζην βαζκό ηεο 

απάζεηαο, ππεξβαίλνληαο ηα όξηα ηεο αλζξώπηλεο θύζεο. 

Μάχη κατά τησ ειδωλολατρίασ και θαύματα 

Τν 311, ζηνπο θνβεξνύο δησγκνύο ησλ ρξηζηηαλώλ πνπ 

νξγαλώζεθαλ ηελ επνρή ηνπ Μαμηκηαλνύ εγθαηέιεηςε ην 

εξεκεηήξηό ηνπ θαη έδσζε ηε ζθιεξή κάρε ηνπ πηζηνύ 

θαηά ηεο εηδσινιαηξίαο θαη ηεο απάηεο. Τν ίδην έγηλε 

ζαξάληα ρξόληα αξγόηεξα όηαλ ζε ειηθία εθαηό ρξνλώλ 

θαηήιζε γηα κηα αθόκε θνξά, ζηελ Αιεμάλδξεηα, γηα λα 

θαηαπνιεκήζεη ηελ αίξεζε ηνπ Αξείνπ. Δίρε αιιεινγξαθία κε ην Μεγάιν 

Κσλζηαληίλν θαη ηνπο γηνπο ηνπ νη νπνίνη ηνλ ζέβνληαλ βαζύηαηα θαη 

δεηνύζαλ ηηο ζπκβνπιέο ηνπ.  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%AF%CE%B1_%CE%93%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AE
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9_%28%CE%B8%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%B1%29&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%89%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/wiki/311
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82
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Αποδημία εισ κύριον 

Ο Μέγαο Αληώληνο θνηκήζεθε ην 356κ.Χ. Πξόβιεςε κε ζαπκαζηή 

αθξίβεηα ην ζάλαηό ηνπ, ν νπνίνο ζπλέβεθε ζε ειηθία 105 εηώλ. Η κλήκε 

ηνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ.  

 

 

Μία από ηηο ηειεπηαίεο επηζπκίεο ηνπ Οζίνπ ήηαλ 

λα κε θαλεξσζεί ν ηόπνο ηεο ηαθήο ηνπ. Ωζηόζν, νη 

κνλαρνί πνπ αζθήηεπαλ θνληά ηνπ έιεγαλ όηη θαηείραλ 

ην ηεξό ιείςαλό ηνπ, ην νπνίν επί Ινπζηηληαλνύ (ην 

561κ.Χ.), θαηαηέζεθε ζηελ Δθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Ισάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη από εθεί 

αξγόηεξα, ην 635κ.Χ., κεηαθέξζεθε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε. 

Γηδαρέο 

Ο βίνο ηνπ θαη ε ππνδεηγκαηηθή ζπλέπεηά ηνπ, απνηεινύλ αηώληα 

πεγή, απ' όπνπ κπνξνύλ νη άλζξσπνη θάζε επνρήο λα αληιήζνπλ δσληαλά 

δηδάγκαηα. Η πξνζεπρή θαη ε λεζηεία απνηεινύλ έλα κέξνο 

από ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ κνλαρνύ, βνεζεηηθά κέζα 

απαξαίηεηα γηα ηελ αλζξώπηλε ηειείσζε. 

Γίδαζθε ζηνπο καζεηέο ηνπ λα κελ ζεσξνύλ ηίπνηε 

αλώηεξν από ηελ αγάπε ηνπ Χξηζηνύ θαη λα κε λνκίδνπλ όηη 

ζηεξνύληαη θάηη αμηόινγν κε ηελ απνρή από ηα θνζκηθά αγαζά. 

Θύκηδε επίζεο όηη ε αλζξώπηλε δσή είλαη εθήκεξε, ζε αληίζεζε 

κε ην κέιινληα αηώλα. Καηέιεγε ιέγνληαο όηη δε ζα πξέπεη λα 

θνπηάδνπκε γηα ηελ απόθηεζε πξόζθαηξσλ αγαζώλ αιιά γηα 

ηελ απόθηεζε αηώλησλ αγαζώλ, πνπ είλαη αξεηέο όπσο ε 

ζσθξνζύλε, ε θξόλεζε, ε αγάπε θαη ε ζύλεζε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΟΛΥΤΛΚΛΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΝΤΩΝΛΟΥ 
 

Τον ηθλωτιν Θλίαν τοισ τρόποισ μιμοφμενοσ, τω Βαπτιςκι ευκείαισ ταισ τρίβοισ επόμενοσ, 

Ράτερ Αντϊνιε, τθσ εριμου γζγονασ οικιςτισ, και τθν οικουμζνθν εςτιριξασ ευχαίσ ςου.  

Διο πρζςβευε Χριςτϊ τω Κεϊ, ςωκιναι τασ ψυχάσ θμϊν. 

υνεργάςτθκαν: 

Ειρινθ  

Νικολζτα  

http://www.saint.gr/photos/standard/0117/AgiosAntonios01.jpg
http://el.wikipedia.org/wiki/356
http://el.wikipedia.org/wiki/17_%CE%99%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/561
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%AC%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/635
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7
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Σηα ρξόληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Αιέμηνπ 

Κνκλελνύ μέζπαζε κία έξηδα, ε νπνία πξνο 

ζηηγκήλ απείιεζε ηελ ελόηεηα ηεο 

Χξηζηηαλνζύλεο.   

    Η άξηηα ζενινγηθή θαηάξηηζε, νη 

αξεηέο, ην ήζνο, ε κεγαινθπΐα, ηα 

πνηκαληηθά θαη δηνηθεηηθά ραξίζκαηα, ε 

βαζηά πίζηε θαζώο θαη ην πνιύπιεπξν θαη 

ηεξάζηην ζπγγξαθηθό έξγν ησλ Τξηώλ 

Ιεξαξρώλ, Μεγάινπ Βαζηιείνπ, Γξεγνξίνπ 

Θενιόγνπ θαη Ισάλλνπ Χξπζνζηόκνπ, 

έγηλαλ ε αηηία θηινληθίαο ησλ ρξηζηηαλώλ 

γηα ην πνηνο εθ ησλ ηξηώλ αγίσλ είλαη 

ζεκαληηθόηεξνο.   

    Η δηακάρε έιαβε γξήγνξα κεγάιεο 

δηαζηάζεηο, ώζηε ηα πιήζε ρσξίζηεθαλ ζε ηξεηο νκάδεο, ηνπο Βαζηιείηεο, 

Γξεγνξίηεο θαη Ισαλλίηεο. 

Οη ίδηνη νη άγηνη έδσζαλ ηέινο ζηε δηακάρε εκθαληδόκελνη ζην 

ζενζεβή, ελάξεην θαη πξνηθηζκέλν κε πινύζηα ραξίζκαηα ηεξάξρε Ισάλλε 

Μαπξόπνδα, επίζθνπν Δπρατηώλ, ιέγνληάο ηνπ όηη κεηαμύ ηνπο δελ 

ππήξρε αληηδηθία θαη λα ελεξγήζεη ηα δένληα γηα λα ζηακαηήζεη ε 

επηθίλδπλε γηα ηελ ελόηεηα ηεο Δθθιεζίαο δηακάρε.   

    Ο Λωάννθσ ςυνζνωςε τθν μνιμθ και των τριϊν Λεραρχϊν ςε μία 

κοινι εορτι ςτισ 30 Λανουαρίου και ζγραψε γι αυτιν ειδικι ακολουκία, 

θ οποία ψάλλεται ωσ τισ θμζρεσ μασ. Ζτςι ζλθξε θ φιλονικία. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ασ γνωρίςουμε όμωσ λίγο καλφτερα τουσ τρεισ Λεράρχεσ… 

 

 Από το 1838 κακιερϊνεται θ γιορτι των Τριϊν Λεραρχϊν ωσ γιορτι 

των Γραμμάτων και τθσ Ραιδείασ.  
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Γεννικθκε το 330 μ.Χ. ςτθν Νεοκαιςάρεια του 

Ρόντου. Ανικε ςε οικογζνεια ευςεβϊν ανκρϊπων. Ο 

πατζρασ του ιταν ιτορασ και Διδάςκαλοσ, θ μθτζρα 

του, θ Εμμζλεια ιταν κόρθ μάρτυρα του Χριςτιανιςμοφ, 

θ δε  γιαγιά του (μθτζρα του πατζρα του) Μακρίνα ιταν 

μακιτρια του Γρθγορίου του  Καυματουργοφ.   

 Θ ευςεβισ μθτζρα του και γιαγιά του ζπαιξαν 

αποφαςιςτικό ρόλο ςτθν αγωγι του Βαςιλείου. Τα 

πρϊτα γράμματα του τα δίδαξε ο πατζρασ του. Μετά 

φοίτθςε ςτισ Σχολζσ τθσ Καιςαρείασ τθσ Καππαδοκίασ θ 

οποία υπιρξε θ δεφτερθ πατρίδα του, και του 

Βυηαντίου. Τζλοσ ςτθν Φιλοςοφικι Σχολι των Ακθνϊν. 

Μετά από τζςςερα και πλζον χρόνια μυικθκε ςχεδόν όλεσ τισ γνϊςεισ του καιροφ 

εκείνου. Σποφδαςε θτορικι, Φιλοςοφία, Γεωμετρία, Αςτρονομία, Λατρικι, Γραμματικι…  

 Επζςτρεψε ςτθν Καιςαρεία το 366 μ.Χ. περίπου, βαφτίςτθκε και αποφάςιςε να 

ακολουκιςει τον Μοναχικό Βίο. Για να γνωρίςει το πραγματικό πνεφμα του Μοναχιςμοφ, 

επιςκζφτθκε τουσ πιο διάςθμουσ Αςκθτζσ τθσ Συρίασ, Ραλαιςτίνθσ, Μεςοποταμίασ, 

Αιγφπτου.  

 Τζλοσ, αφοφ μοίραςε τθν περιουςία του ςτουσ φτωχοφσ, αποςφρκθκε ςε ζρθμθ 

περιοχι  κοντά ςτθν Νεοκαιςάρεια του Ρόντου. Εκεί τον επιςκζφτθκε ο φίλοσ του 

Γρθγόριοσ ο Ναηιανηθνόσ.  

 Το 362 μ.Χ. ο Επίςκοποσ Καιςαρείασ Ευςζβιοσ, καλεί τον Βαςίλειο κοντά του και 

τον χειροτονεί Διάκονο, μετά ςε Ρρεςβφτερο (Λερζα) για να τον ζχει βοθκό ςτθν εξάςκθςθ 

των ποιμαντορικϊν του κακθκόντων. Το 370 μ.Χ. ζγινε Επίςκοποσ μετά τον κάνατο του 

Ευςζβιου.  
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Θ κοινωνικι του δράςθ ιταν τεράςτια και 

ιδιαίτερα οι φιλανκρωπίεσ του. Πταν ξζςπαςε λιμόσ 

(=πείνα) το 368 μ.Χ. ςτθν Καιςαρεία όχι μόνο βοθκοφςε 

το ποίμνιό του αλλά ίδρυςε ςυγκρότθμα φιλανκρωπικϊν 

ιδρυμάτων: Φτωχοκομείο, Γθροκομείο, Ορφανοτροφείο, 

Νοςοκομείο, το οποίο και υπιρξε το πρϊτο οργανωμζνο 

Νοςοκομείο τθσ εποχισ αυτισ θ περίφθμθ ΒΑΣΛΛΕΛΑΔΑ. 

Ο υπζρ αςκθτικόσ βίοσ του Βαςιλείου και θ 

ακοφραςτθ Εκκλθςιαςτικι και Κοινωνικι Δράςθ του 

κλόνιςαν τθν ευαίςκθτθ υγεία του, και πζκανε τθν 1θ 

Λανουαρίου του 379 μ.Χ. ςε θλικία 49 ετϊν. 

 Ιδθ από τθν εποχι που ηοφςε τον αποκαλοφςαν 

Μζγα για τθν πίςτθ του, τθν ςοφία του, τθν ςωφροςφνθ 

του και ιδιαίτερα για τθν φιλανκρωπία του και 

γενναιοδωρία του.   

Ο Άγιοσ Βαςίλειοσ ι κοινϊσ Αγιοβαςίλθσ για τον 

λαό ενςαρκϊνει, προςωποποιεί το πνεφμα του Νζου Χρόνου. Ραίρνει μορφι οδοιπόρου 

με ςφνεργα ςχολείου “Αγιοβαςίλθσ ζρχεται… βαςτάει πζνα και χαρτί, χαρτί και 

καλαμάρι…” Επίςθσ ςαν ηευγoλάτθσ για να ευλογιςει τθν ςπορά και τθν παραγωγι: “Άγιε 

Βαςίλθ Δζςποτα καλό ηευγάρι κάνεισ”. 

Μάλιςτα τθν νφχτα γυρίηει από ςπίτι ςε ςπίτι και ρωτάει τα ηϊα αν τα 

περιποιοφνται οι άνκρωποι, γι’ αυτό οι νοικοκυραίοι τα φροντίηουν από νωρίσ καλφτερα 

τθν παραμονι του Νζου ζτουσ, να τα βρει ευχαριςτθμζνα ο Άγιοσ και να τα ευλογιςει. 
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Γεννικθκε το 328 μ.Χ. κοντά ςτθ Ναηιανηό ςτο 

χωριό Αριανηό. Ο πατζρασ του Γρθγορίου ζγινε και 

αυτόσ Επίςκοποσ Ναηιανηοφ. Θ μθτζρα του ευςεβισ 

χριςτιανι Νόνα ζκανε χριςτιανό τον άνδρα τθσ και αυτι 

πρϊτθ δίδαξε το παιδί τθσ τον Χριςτιανιςμό.  

Ρρϊτοι Διδάςκαλοι του Γρθγορίου ιταν ο 

εξάδελφόσ του και ο κείοσ του από τθν μθτζρα του 

Αμφιλόχιοσ. Κατόπιν φοίτθςε ςτισ Σχολζσ τθσ 

Καιςαρείασ τθσ Καππαδοκίασ και Καιςαρείασ Ρόντου, 

ςτθν Ραλαιςτίνθ και Αλεξάνδρεια όπου και γνϊριςε 

μεγάλεσ χριςτιανικζσ προςωπικότθτεσ όπωσ τον Μζγα 

Ακανάςιο και τον  Μζγα Αντϊνιο. 

Τζλοσ ιλκε ςτθν Ακινα το 350 μ.Χ. και φοίτθςε 

ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι ςτθν οποία ιλκε και ο Βαςίλειοσ 

τον οποίον ιδθ γνϊριηε από τθν Καιςαρεία, και θ φιλία 

τουσ αναπτφχκθκε ςτον ανϊτατο βακμό. Ο Γρθγόριοσ 

παρακολοφκθςε μακιματα θτορικισ και Φιλολογίασ. Ευδόκθςε τόςο πολφ ςτισ ςπουδζσ 

του ϊςτε ςτο τζλοσ του ζδωςαν κακθγθτικι ζδρα όπου δίδαξε 1 - 2 χρόνια.  

 Νοςτάλγθςε όμωσ τθν πατρίδα του και γφριςε πίςω. Εργάςτθκε για λίγο καιρό ωσ 

ρθτοδιδάςκαλοσ και μετά βαφτίςτθκε και αποςφρκθκε από τα εγκόςμια.  

Ζφυγε και πιγε ςτθν ζρθμο κοντά ςτον Ρόντο ςτον ιςάδελφό του Βαςίλειο 

μελετϊντασ και γράφοντασ προςευχόμενοσ.  

 Τζςςερα χρόνια αργότερα γφριςε ςτθν Ναηιανηό. Το 361 - 362 χειροτονικθκε 

Ρρεςβφτεροσ (ιερζασ) μετά από παράκλθςθ του πατζρα του ο οποίοσ ιταν Επίςκοποσ τθσ 

περιοχισ.  

  Μετά από λίγο επζςτρεψε και πάλι ςτον Ρόντο. 
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Από τθν Βϋ Οικουμενικι Σφνοδο ο Γρθγόριοσ 

ανακθρφχκθκε Αρχιεπίςκοποσ Κωνςταντινουπόλεωσ. 

Επειδι αμφιςβθτικθκε θ εκλογι του από δφο 

Επιςκόπουσ, τουσ Επίςκοπο Αιγφπτου και Επίςκοπο 

Μακεδονίασ, αποςφρκθκε ςτο πατρικό του κτιμα 

ςτθν Αριανηό. Σπάνια ζκτοτε απομακρυνόταν ι 

ταξίδευε παρά ςε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ όπωσ π.χ. 

τθν 1θ Λανουαρίου του 382 μ.Χ. όπου πιγε ςτθν 

Καιςαρεία και εκφϊνθςε τον επιτάφιο λόγο ςτον 

φίλο του Μζγα Βαςίλειο.  

Ρζκανε το 391 μ.Χ. αφινοντασ τθν περιουςία 

του ςτθν Εκκλθςία τθσ Ναηιανηοφ. 

Ωσ κλαςικά εκπαιδευμζνοσ ομιλθτισ και φιλόςοφοσ του Ελλθνιςμοφ κατάφερε να 

ςυνδυάςει τον Ελλθνιςμό με τθν πρϊτθ εκκλθςία τθσ βυηαντινισ αυτοκρατορίασ. Ο 

Γρθγόριοσ είχε ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ διαμόρφωςθ τθσ Τριαδικισ κεολογίασ τόςο 

μεταξφ των ελλθνόφωνων όςο και των λατινόφωνων κεολόγων και ζγινε γνωςτόσ ωσ 

«Τριαδικόσ Κεολόγοσ» 

 Θ μνιμθ του εορτάηεται ςτισ 25 Λανουαρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι τρεισ Ιεράρχεσ 

ςυλλειτουργοφν με αγγζλουσ 
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Γεννικθκε το 344 μ.Χ. ςτθν Αντιόχεια τθσ 

Συρίασ. Από πολφ μικρόσ ζμεινε ορφανόσ από 

πατζρα. Τον μεγάλωςε με χριςτιανικι αγωγι θ 

μθτζρα του Ανκοφςα. Διδάςκαλοί του ιταν ο 

Φιλόςοφοσ Ανδραγάκιοσ και ο ριτορασ Λιβάνειοσ ο 

οποίοσ ιταν ειδωλολάτρθσ. 

Σε θλικία 20 ετϊν βαφτίςτθκε Χριςτιανόσ. 

Σποφδαςε ςτθν Κεολογικι Σχολι Αντιοχείασ. 

Μετά από 6 χρόνια Αςκθτικισ ηωισ, 

αναγκάςτθκε να γυρίςει ςτθν Αντιόχεια για λόγουσ 

υγείασ, όπου χειροτονείται το 381 μ.Χ. ςε Διάκονο 

και το 386 ςε Ρρεςβφτερο (Λερζα).  

Για χρόνια κθρφςςει τον Κείο Λόγο. Λόγω τθσ 

ρθτορικισ του ικανότθτασ ονομάςτθκε  

“Χρυςόςτομοσ”: Το 397 μ.Χ. εκφωνεί τουσ 

περίφθμουσ 21 λόγουσ του “εισ τουσ ανδριάντασ”. Με τουσ λόγουσ του αυτοφσ ενκαρρφνει 

τουσ Αντιοχείσ οι οποίοι είχαν καταςτρζψει τουσ ανδριάντεσ του Αυτοκράτορα ςτθν πόλθ 

τουσ, λόγω τθσ αφξθςθσ των φόρων και φοβοφνταν τθν τιμωρία τουσ από αυτόν. Στον 

τελευταίο του λόγο τθσ θμζρασ του Ράςχα, τουσ ανακοίνωςε με χαρά τθν 

αμνθςτία που είχε δϊςει ο Αυτοκράτορασ.  

 Το 397 μ.Χ. γίνεται Ρατριάρχθσ Κων/πόλεωσ - τον είχε καλζςει ο 

Αυτοκράτορασ Αρκάδιοσ. Επί τθσ εποχισ του Λωάννθ του Χρυςοςτόμου 

μεγαλϊνει το Ρατριαρχείο τθν επιρροι του ςτισ γφρω επαρχίεσ, 

αυξάνοντασ παράλλθλα τθν φιλανκρωπικι και τθν Λεραποςτολικι του 

δράςθ.  

 Ο Λωάννθσ ο Χρυςόςτομοσ ηοφςε λιτά απζφευγε τισ δθμόςιεσ 

εμφανίςεισ, φρόντιηε για τουσ αρρϊςτουσ και τουσ φτωχοφσ. Συγχρόνωσ 

κατθγοροφςε κάκε κατάχρθςθ και υπερβολι.  

Επειδι είχε ζλκει ςε ριξθ με τθν Αυτοκράτειρα Ευδοξία ο Χρυςόςτομοσ, τθσ 

οποίασ ζκανε ζλεγχο από άμβωνοσ για τθν άςτατθ ηωι τθσ, εξορίςτθκε.  

  

http://www.thranio.gr/sxolikes-giortes/ierarxes/eikones/ierarxes-14.zip
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Ο Λωάννθσ αναγκάςτθκε να παραδοκεί με τθν κζλθςι του ςτουσ απεςταλμζνουσ 

του Αυτοκράτορα, για να ματαιϊςει άλλεσ ςυμφορζσ ςτο ποίμνιό του. Μετά από 70 μζρεσ 

πορείασ εξορίςτθκε ςτο Κουκουςόν τθσ Αρμενίασ. Από τον 

τόπο τθσ εξορίασ του εξακολουκοφςε να αλλθλογραφεί με το 

ποίμνιό του. 

 Οι εχκροί του όμωσ από αντίδραςθ κατάφεραν 

να διαταχκεί νζα μεταφορά του ςτθν Ριτυοφντα, ανατολικι 

όχκθ τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ. Ο Λωάννθσ δεν άντεξε τισ 

ταλαιπωρίεσ, πζκανε ςτον δρόμο ςτα Κομανά του Ρόντου ςτισ 

14 Σεπτεμβρίου 407 μ.Χ.  

 Το 438 μ.Χ. μεταφζρκθκε θ ςωρόσ του ςτθν Κωνςταντινοφπολθ. Θ μνιμθ 

του εορτάηεται ςτισ 13 Νοεμβρίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι απόψεισ του Ιωάννθ του Χρυςοςτόμου για τθν παιδεία: 

 

 Η αγάπη είναι το βασικό γνώρισμα του παιδαγωγού. 

 Πρέπει να μας απασχολεί ο σκοπός της αγωγής, η 

προσωπικότητα του παιδαγωγού, οι μέθοδοι 

διδασκαλίας, η ελκυστικότητα του μαθήματος, οι 

αντιληπτικές ικανότητες των μαθητών. 

 Ο μαθητής δεν πρέπει να δέχεται παθητικά την 

προσφερόμενη ύλη, αλλά να συμμετέχει ενεργητικά 

και να διατυπώνει απορίες. 

 Ο παιδαγωγός πρέπει να έχει επιστημονικό οπλισμό 

και να είναι ηθικά ακέραιος. 

 Μιλά επίσης για την αξία της γυμναστικής και της 

μουσικής στην αγωγή των παιδιών. 
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Όπως οι μέλισσες διαλέγουν το νέκταρ από τα λουλούδια έτσι και 

εσείς να διαλέγετε αυτά που διαβάζετε. Να κρατάτε τα καλά και 

τα ωφέλιμα. 

 

ΜΕΓΑ ΒΑΙΛΕΙΟ 

 

Πώς το καταλαβαίνετε, να έχετε εσείς περισσεύματα και ο άλλος 

να πεινά; 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΟ Ο ΘΕΟΛΟΓΟ 

 

Ένας και μόνο άνθρωπος με θεϊκή φωτιά στην καρδιά μπορεί να 

διορθώσει ολόκληρη πόλη.  

 

ΙΩΑΝΝΗ Ο ΧΡΤΟΣΟΜΟ 
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Φτιάξε κι εςφ μια κάρτα με του Σρεισ Ιεράρχεσ 
Μπορείσ να εκτυπϊςεισ ςε χοντρό χαρτί τθν κάρτα, να τθν χρωματίςεισ και ςτθν πίςω 

πλευρά να γράψεισ κάποια από τα ςοφά λόγια των Τριϊν Ιεραρχϊν. Τζλοσ τςάκιςε 

ςτισ γαλάηιεσ γραμμζσ και κα ζχεισ ζνα όμορφο ςτολίδι για το γραφείο ςου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ΑΠΟΛΤΣΙΚΙΟ ΣΡΙΩΝ ΙΔΡΑΡΥΩΝ 

Σνπο ηξεηο κεγίζηνπο θσζηήξαο ηεο ηξηζειίνπ ζεόηεηνο , 

τουσ τθν οικουμζνθν ακτίςι δογμάτων κείων πυρςεφςαντασ, 

τουσ μελιρρφτουσ ποταμοφσ τθσ ςοφίασ τουσ τθν κτίςινπάςαν κεογνωςίασ 

νάμαςι καταρδεφςαντασ, Βαςίλειον τον μζγαν 

και τον κεολόγον Γρθγόριονςυν τω κλεινϊ Λωάννθ , 

τω τθν γλϊτταν χρυςορριμονι, πάντεσ οι των λόγων αυτϊν εραςταί 

ςυνελκόντεσ φμνοισ τιμιςωμεν αυτοί γαρ τθ Τριάδι 

υπζρ θμϊν αεί πρεςβεφουςι 
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Και μια μεςοςτιχίδα…  

 

 

 

1. Από αυτό το χωριό καταγόταν ο Γρθγόριοσ 

2. Θ πόλθ που ζφτιαξε ο Βαςίλειοσ 

3. Ιταν επίςκοπόσ τθσ ο Βαςίλειοσ 

4. Θ μθτζρα του Γρθγορίου 

5. Ζγινε τθσ Κωνςταντινοφπολθσ ο Χρυςόςτομοσ 

6. Ονομάςτθκε ο Λωάννθσ 

7. Θ μθτζρα του Βαςιλείου 

8. Θ μθτζρα του Λωάννθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

1      Ι            

2      Ε            

3                  

4      Α            

5                  

6      Χ            

7      Ε            

8      Σ            

Συνεργάςτθκαν: 

Άγγελοσ 

Άκθσ  

Bαςίλθσ Κρ. 

Γιάννθσ 
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Φίλοι μασ γεια ςασ! Είμαςτε θ μεγάλθ 

παρζα του Ε1.  Στο τεφχοσ αυτό ςασ 

ετοιμάςαμε μια πολφ ιδιαίτερθ 

παρουςίαςθ των βιβλίων που ζχουμε 

διαβάςει.  Ελπίηουμε να ςασ 

παρακινιςουν οι παρουςιάςεισ μασ για 

να τα διαβάςετε κι εςείσ!    

  



31 

 

 

 
 

 

Αναγνώστες: Αφροδίτη, Βασίλης, Νεφέλη  

Τίτλος βιβλίου: Για την Πατρίδα 

Συγγραφέας: Πηνελόπη Δέλτα 

Εκδοτικός οίκος: Εστία 

Έτος έκδοσης: 1909 

 

Το περιεχόμενο του βιβλίου σε μία πρόταση: 

Κατά το 965 μ.Χ. όταν οι Έλληνες πολεμούσανε με τους 

Βουλγάρους, οι Έλληνες δυστυχώς ηττήθηκαν και οι 

Βούλγαροι αιχμαλώτισαν πολλούς Έλληνες στρατιώτες 

και τους πήγαν στη Βουλγαρία. Μέσα από τις φύλακες ο 

Αλέξιος και ο Ασώτης  κατάφεραν και απέδρασαν με τη 

βοήθεια μιας Βουλγάρας. Όταν φτάσανε στη 

Βασιλεύουσα ο Αλέξιος παντρεύτηκε την Θέκλα και μαζί 

πήγανε στο Δυρράχιο να παραδώσουν ένα γράμμα από 

τον αυτοκράτορα στον κυβερνήτη του Δυρραχίου, που 

τότε ήταν στην κατοχή της Βουλγαρίας. Μέχρι να 

φτάσουν όμως, συναντούν λύκους, κατασκόπους και 

στρατιώτες. Ταυτόχρονα, κάνουνε φίλους και γνωρίζουνε 

μονές όπως του Άγιου Γρηγόρη.  



32 

 

Πού εξελίσσεται η ιστορία; 

Η ιστορία εξελίσσεται στη Βουλγαρία, έπειτα στη 

Κωνσταντινούπολη, ύστερα στην Μακεδονία που 

ήταν στην κατοχή της Βουλγαρίας και τέλος στην 

Βόρεια Ήπειρο. 

 

Σε ποια χρονική περίοδο εξελίσσεται: 

Εξελίσσεται το 965 μ.Χ 

 

Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές; Να περιγράψεις 

τους βασικούς ήρωες: 

Ο Αλέξιος που θυσιάστηκε για τη Πατρίδα και για 

τη γυναίκα του την Θέκλα. 

Η Θέκλα παρόλο που άντρας της πέθανε ,τελείωσε 

την αποστολή που είχε αναθέσει ο αυτοκράτορας 

σ’ αυτόν. 

 

Ποιο είναι το ουσιώδες σημείο της υπόθεσης: 

Είναι το σημείο που πεθαίνει ο Αλέξιος διότι 

θυσιάστηκε για την ελευθέρωση της Πατρίδας και 

για την αγάπη της γυναίκα του. 

 

Ποιο είναι το μήνυμα, αν υπάρχει κατά τον 

αναγνώστη, που δίνει το βιβλίο ;     

Το μήνυμα είναι η αγάπη για την Πατρίδα. 

 

Ποια είναι η άποψη της ομάδας των 

βιβλιοπαρουσιαστών για το βιβλίο; 

Είναι τέλειο διότι αγγίζει την παιδική ψυχή και 

τονώνει την αγάπη για την Πατρίδα. 

Αν πρότεινα αυτό το βιβλίο σε κάποιον φίλο μου 

τι θα του έλεγα ώστε να το διαβάσει κι αυτός ; 
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Ήταν  εξαιρετικό διότι είχε πολύ δράση. 

 

Με ποιον από τους ήρωες του βιβλίου θα ήθελα 

να ήμαστε μαζί Γιατί; 

Με τον Αλέξιο γιατί θυσίασε και την ζωή του για 

το καλό της Πατρίδας. 

 

Αν έγραφα εγώ αυτό το βιβλίο, σε ποιο/α σημεία 

θα άλλαζα την  υπόθεση; 

Όχι γιατί το βιβλίο είναι μια χαρά έτσι όπως 

είναι. 

 

Ποια άλλα βιβλία μου θύμισε; Γιατί;    

Κανένα άλλο γιατί είναι μοναδικό!!!!  

 

Ο συγγραφέας θα μπορούσε να  δώσει και άλλους 

τίτλους για το βιβλίο ; 

Ναι : 

 Όλα  για την Πατρίδα  

 Η θυσία  

 

Θα ήθελα να δώσω ένα διαφορετικό τέλος στο 

βιβλίο αυτό: 

Ότι ο Χρυσίλιος δεν είχε πεθάνει και ότι πήρε το 

γράμμα από τον αυτοκράτορα της 

Κωνσταντινούπολης.                                                                                                        
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Θέις κα ζαξ γκςνίζς ημ βηβιίμ πμο δηάβαζα !!! 

 
Ονόματα Αναγνωςτϊν: Ελευκερία Καψ., Ζφθ Καλ. 

Τίτλοσ βιβλίου: Τρελαντϊνθσ 

Συγγραφζασ: Ρθνελόπθ Δζλτα 

Εκδοτικόσ οίκοσ: Εςτίασ  Α.Ε. 

Ζτοσ ζκδοςθσ:1975 

 

Το περιεχόμενο του βιβλίου ςε μια πρόταςθ: 

Το ςυγκεκριμζνο βιβλίο αναφζρεται ςε ζνα από τα καλοκαίρια που 

πζραςε ο Αντϊνθσ με τα τρία αδζρφια του. 

 Ποφ εξελίςςεται θ ιςτορία; 

Θ ιςτορία εξελίςςεται ςε ζνα από τα εξοχικά ςπίτια του Τςίλερ ςτθν 

περιοχι του Ρειραιά. 

Σε ποια χρονικι περίοδο εξελίςςεται; 

Θ ιςτορία εξελίςςεται ςτουσ μινεσ του ηεςτοφ καλοκαιριοφ 

Ροιοι είναι οι πρωταγωνιςτζσ; Να περιγράψεισ τουσ βαςικοφσ ιρωεσ. 

Οι πρωταγωνιςτζσ είναι θ Αλεξάνδρα θ μεγαλφτερθ και ακολουκοφν ο 

Αντϊνθσ, θ Ρουλουδιά και ο Αλζξανδροσ.(Ρεριγραφι τουσ, δεν 

αναφζρεται ςτο βιβλίο) 

Ροιο είναι το ουςιϊδεσ ςθμείο τθσ υπόκεςθσ; 

Θ ουςία του κειμζνου ςτρζφεται προσ τον χαρακτιρα του Αντϊνθ, ο 

οποίοσ δεν ζλεγε ποτζ ψζματα. 

Ροιο είναι το μινυμα, αν υπάρχει κατά τον αναγνϊςτθ, που δίνει το 

βιβλίο; 

Το μινυμα που μασ περνάει αυτό το βιβλίο κατά τθ γνϊμθ μασ είναι 

πωσ ζνασ άνκρωποσ πρζπει να ζχει μζςα του τόλμθ, κάρροσ, 

αποφαςιςτικότθτα και να ξζρει να ςυγχωράει όπωσ ο Αντϊνθσ. 

Ροια είναι θ άποψθ τθσ ομάδασ των βιβλιοπαρουςιαςτϊν για το 

βιβλίο;  

 Θ γνϊμθ μασ γι’ αυτό το βιβλίο είναι πωσ όταν το διαβάςαμε μασ 

περνοφςε αιςιόδοξα μθνφματα. Επιπλζον είχε και αρκετι περιπζτεια. 

Αν πρότεινα αυτό το βιβλίο ςε κάποιον/α  φίλο/θ μου τι κα του/τθσ 

ζλεγα ϊςτε να το διαβάςει κι αυτόσ/θ ; 
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Κα πρότεινα αυτό το βιβλίο ςε κάποιον/α γιατί είναι ανάλαφρο, ζχει 

χιοφμορ, περιπζτεια και διαβάηοντασ το μπορεί να περάςεισ ευχάριςτα 

τθν ϊρα ςου.  

Με ποιον από τουσ ιρωεσ του βιβλίου να ιμαςτε μαηί Γιατί; 

Ζφθ Καλ.: Κα ικελα να είμαι φίλθ με τον Αντϊνθ, γιατί μου αρζςει 

που δεν λζει ποτζ ψζματα και γιατί ζχει πολφ κάρροσ.  

Ελευκερία Καψ.: Κα ικελα να είμαι φίλθ με τον Αντϊνθ και εγϊ γιατί 

πιςτεφω πωσ οι χαραχτιρεσ μασ ταιριάηουν απόλυτα διότι όςο να’ ναι 

κανείσ δεν μπορεί να πει πωσ δεν κάνω ςκανταλιζσ.   

Αν ζγραφα εγϊ αυτό το βιβλίο , ςε ποιο/α ςθμεία κα άλλαηα τθν 

υπόκεςθ; 

Δεν κα άλλαηα τίποτα γιατί αυτό το βιβλίο ζχει χιοφμορ, περιπζτεια 

και ότι χρειάηεται ζνα βιβλίο για να ομορφφνει τα γεγονότα που 

διθγείται. 

Ροια άλλα βιβλία μου κφμιςε; Γιατί; 

Δεν μου κφμιςε κανζνα γιατί οΤρελαντϊνθσ είναι ζνα βιβλίο ξεχωριςτό 

από τα άλλα. 

Ο ςυγγραφζασ κα μποροφςε να δϊςει και άλλουσ τίτλουσ για το 

βιβλίο: 

Κα μποροφςε να το ονομάςει π.χ. α) Το καλφτερο καλοκαίρι του 

Αντϊνθ β)Ο Αντϊνθσ και τα αδζρφια του γ) Θ αταξίεσ του Αντϊνθ. 

Κα ικελα να δϊςω ζνα διαφορετικό τζλοσ ςτο βιβλίο αυτό: 

Ναι, γιατί θ τιμωρία του Αντϊνθ να μθν δει τουσ γονείσ του όταν 

ζρχονταν από τθν Αίγυπτο ιταν πολφ ςκλθρι τιμωρία. 

Με αφορμι αυτό το βιβλίο, γράφω το δικό μου κείμενο: 

Ο Αντϊνθσ ιταν πολφ ςκάνταλοσ και πολφ άτακτοσ γι’ αυτό ζβριςκε 
κάκε μζρα το μπελά του. Ηοφςε ςτον Ρειραιά με τα τρία αδζρφια του, 
τθν Αλεξάνδρα, τθν Ρουλουδιά και τον Αλζξανδρο. Πμωσ είχε και κάτι 
ξεχωριςτϊ από τα άλλα παιδιά: Ραρ’ όλεσ τισ ςκανταλιζσ που ζκανε 
δεν δίςταηε να λζει πάντα τθν αλικεια κι αυτό προκαλοφςε το 
καυμαςμό των αδερφϊν του. Επίςθσ ιταν και πολφ καλόκαρδοσ και αν 
τφχαινε να τςακωκεί και να μαλϊςει με τ’ αδζρφια του τουσ 
ςυγχωροφςε αμζςωσ. 
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Τα ψθλά βουνά 
Μια παρζα εικοςιπζντε παιδιϊν ενόσ χωριοφ, αποφάςιςαν να πάνε διακοπζσ ςτο 

βουνό το καλοκαίρι. Ο δάςκαλόσ τουσ, τουσ είχε πει ότι τα παιδιά τθσ τελευταίασ τάξθσ του 

δθμοτικοφ ςχολείου είναι ικανά να τα καταφζρουν αν ςυνεργαςτοφν ςαν ομάδα και με 

υπευκυνότθτα. 

Με τθν βοικεια των λοτόμων, των βλάχων και του κυρ Στζφανου που ιταν ο 

μπαμπάσ ενόσ από τα παιδιά, του Ανδρζα, που ιταν τολμθρόσ και του άρεςαν τα 

δφςκολα, ξεκίνθςαν το ταξίδι τουσ. 

Ρζραςαν πολλζσ περιπζτειεσ, ζκαναν πράγματα που δεν είχαν ξανακάνει ποτζ και 

που δεν πίςτευαν ποτζ ότι κα τα κάνουν. Συνεργάςτθκαν, ζκαναν μια μικρι κοινωνία, 

ζφτιαξαν ζργα, όπωσ μικρά μονοπάτια που βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοινωνίασ τουσ. 

Μζχρι και ςχολείο ζφτιαξαν και προςζφεραν τισ γνϊςεισ τουσ ς’ ζνα βλαχόπουλο. 

Ζμακαν πολλά καινοφργια πράγματα από ανκρϊπουσ που γνϊριςαν αλλά και από 

δυςκολίεσ που πζραςαν. Με κάρροσ όμωσ αντιμετϊπιςαν αυτζσ τισ δυςκολίεσ και 

κάποιουσ από τουσ κακοφσ ανκρϊπουσ που ςυνάντθςαν. Απομυκοποίθςαν ιςτορίεσ με 

ςτοιχειά, γίνανε πιο δυνατοί και καρραλζοι. Ωρίμαςαν.  

Ταυτόχρονα ιρκαν πολφ κοντά ςτθ φφςθ και κατάλαβαν πόςο μεγάλθ ςθμαςία 

ζχει θ προςταςία τθσ για τουσ ανκρϊπουσ αλλά και για όλα τα πλάςματα. 

Ζνωςαν τισ δυνάμεισ τουσ, βοικθςαν ο ζνασ τον άλλον και κατάφεραν να 

πραγματοποιιςουν το όνειρό τουσ, δθλαδι να ηιςουν μόνοι ςτθν φφςθ για ζνα ολόκλθρο 

καλοκαίρι, αλλά και να αφιςουν ζργα που οι μεγάλοι δεν κατόρκωςαν ποτζ να κάνουν. 

Και αυτό γιατί κοίταηαν μόνο το ςυμφζρον τουσ και όχι το κοινό καλό ι απλά δεν τουσ 

ενδιζφερε το ςωςτό και το δίκαιο. 

 

Γιϊργοσ Καμπ. 
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Του Ηαχαρία Ραπαντωνίου  
Χάρθσ Μαρμ. –Ε1  

 
 

Το βιβλίο Τα Ψθλά 
Βουνά είναι βαςιςμζνο ςε 26 
παιδιά που περνάνε 
αμζτρθτεσ περιπζτειεσ ςε ζνα 
βουνό. Τουσ βοθκάνε οι 
ντόπιοι, οι Βλάχοι και οι 
κάτοικοι των διπλανϊν 
πόλεων. 

Μακαίνουν τθν ιςτορία 
του βουνοφ και γνωρίηουν 
νζουσ φίλουσ.  
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Χάνονται,  ξαναβρίςκονται, τραγουδάνε, φτιάχνουν δρόμουσ, 

μακαίνουνε ςτον Βλάχο φίλο τουσ, τον Λάμπρο Γλϊςςα, 

τραυματίηονται, αρρωςταίνουν και ξαναγίνονται καλά. Πταν 

κα γυρίςουν ςτα ςπίτια τουσ κα είναι πιο ϊριμα και πιο 

υπάκουα.  

 

Δεν γίνονται φίλοι μόνο με ανκρϊπουσ, 

αλλά και με τα πλάςματα γφρω.  

Εκεί πζρα μακαίνουν να ςυνεργάηονται 

και να οργανϊνονται. 
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Φίινη αλαγλώζηεο γεηα ζαο! Δίκαζηε ε 

παξέα ηνπ Δ2 θαη ζα ζαο παξνπζηάζνπκε 

ηηο εξγαζίεο πνπ εηνηκάζακε κε κεγάιε 

ραξά, γηα ην ηεύρνο απηό.  «Ένα 

μπερδεμένο παραμύθι» θαη «Το 

πλεούμενο νηζί»!!... Διπίδνπκε λα ηηο 

απνιαύζεηε όπσο εκείο! 
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ΕΝΑ ΜΡΕΔΕΜΕΝΟ ΡΑΑΜΥΘΙ ΜΕ ΤΘ ΦΑΙΘ ΚΑΙ ΤΘ ΒΙΚΥ 

 

Ιταν Κυριακι μεςθμζρι και θ Φαίθ με τθ Βίκυ 

διάβαηαν παραμφκι ςτο δωμάτιο του ςπιτιοφ τουσ. 

Ξαφνικά κακϊσ κοιτοφςαν μια εικόνα ζνιωςαν μια 

περίεργθ λάμψθ. Ζνα  δυνατό φωσ περιζλουςε το χϊρο 

και τα δυο κορίτςια ζνιωςαν να μεταφζρονται κάπου 

αλλοφ. 

Μόλισ ςταμάτθςε αυτι θ εκτυφλωτικι λάμψθ 

άνοιξαν τα μάτια τουσ και είδαν ότι δεν βρίςκονταν 

πλζον μζςα ςτο ςπίτι τουσ .Είχαν βρεκεί κάπου αλλοφ. 

Μπροςτά τουσ ζβλεπαν ζνα καταπράςινο δάςοσ, με 

ψθλά δζντρα, όμορφα ποτάμια και γαλάηιεσ λίμνεσ. 

Είχαν μείνει άφωνεσ! 

Σε λίγα λεπτά είδαν από μακριά να ζρχεται προσ 

το μζροσ τουσ ζνα αγοράκι με ξφλινο ςϊμα και μεγάλθ 

μφτθ! Δεν μποροφςαν να πιςτζψουν ότι είχαν μπροςτά 

τουσ τον Ρινόκιο! 

-Γεια ςασ κορίτςια, είπε ο Ρινόκιο. 

-Γειααα! Είςαι ςτα αλικεια ο Ρινόκιο; ρϊτθςαν 

και τα δφο κορίτςια μαηί. 
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-Ναι εγϊ είμαι και ςασ καλωςορίηω ςτθ χϊρα των 

παραμυκιϊν. 

-Ρϊσ βρεκικαμε εδϊ; ρϊτθςε θ Βίκυ. 

-Τθν ϊρα που διαβάηατε το παραμφκι θ Φαίθ 

ζκανε μια ευχι από μζςα τθσ, να μποροφςε να ζβλεπε 

τουσ ιρωεσ από κοντά. Εμείσ ακοφςαμε τθν ευχι τθσ 

και ςασ φζραμε εδϊ για να μασ γνωρίςετε. 

-Είναι τζλεια, είπε θ Βίκυ. Ανυπομονοφμε να 

γνωρίςουμε κι άλλουσ ιρωεσ! 

-Ελάτε μαηί μου, μόνο που πρζπει να ςασ δϊςω να 

πιείτε ζνα μαγικό φίλτρο πρϊτα, για να μπορζςετε να 

τουσ δείτε. Εμζνα  με βλζπετε γιατί είμαι ο φφλακασ 

τθσ ειςόδου τθσ  παραμυκοχϊρασ. 

Τα κορίτςια ιπιαν μζςα από ζνα φφλλο δζντρου 

ζνα κίτρινο, γλυκό υγρό, ζκλειςαν τα μάτια τουσ και 

όταν τα ξανάνοιξαν είδαν μπροςτά τουσ να τουσ 

χαιρετοφν όλοι οι γνωςτοί ιρωεσ: θ Κοκκινοςκουφίτςα 

που κρατοφςε ςτο χζρι τθσ ζνα καλακάκι, ο 

Κοντορεβικοφλθσ που άφθνε πίςω του πζτρεσ για να 

μθ χάςει το δρόμο, θ Χιονάτθ και οι εφτά νάνοι, τα 



42 

 

τρία γουρουνάκια, τα εφτά κατςικάκια με το λφκο, ο 

Τηακ τθσ μαγικισ φαςολιάσ. 

Ζτρεξαν κοντά ςτα κορίτςια, τα αγκάλιαςαν και 

άρχιςαν να τουσ διθγοφνται   πόςο όμορφα, ιρεμα και 

αγαπθμζνα περνάνε ςτθ παραμυκοχϊρα, χωρίσ 

τςακωμοφσ και προβλιματα μζςα ςε ζνα φιλικό και 

κακαρό περιβάλλον. 

Τουσ ζδειξαν τα ςπίτια τουσ, δοκίμαςαν τα 

περίεργα φαγθτά  τουσ και τα παράξενα γλυκά τουσ.  

Ιταν όλα τζλεια!!! 

Δυςτυχϊσ όμωσ δεν μποροφςαν να μείνουν άλλο 

εκεί γιατί οι γονείσ τουσ κα ανθςυχοφςαν. 

Αποχαιρζτθςαν όλουσ με ζνα μαγικό φιλί, ζνα φιλί που 

τουσ επζςτρεψε ςτθ πραγματικότθτα. 

Θ μαμά τουσ  τοφσ φιλοφςε τρυφερά ςτο μάγουλο, 

λζγοντασ τουσ ότι είναι ϊρα για το μεςθμεριανό 

φαγθτό. Θ Βίκυ με τθ Φαίθ άνοιξαν τα μάτια τουσ, 

κοιτάχτθκαν με ζνα ζντονο βλζμμα και δεν ιξεραν αν 

αυτό που ζηθςαν ιταν όνειρο ι πραγματικότθτα.  

ΒΙΚΤ-ΦΑΙΗ 
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Γζννθςθ Απόλλωνα και τθσ Άρτεμισ ςτθ 
νιςο Διλο , Diana Scultori 

 
 

Γενικι άποψθ του αρχαιολογικοφ χϊρου τθσ Διλου 

 
 

 
 

Η Διλοσ, το ιερό νθςί των αρχαίων Ελλινων 

βρίςκεται ςτισ Κυκλάδεσ, δυτικά τθσ Μυκόνου. Οι 

αρχαίοι γεωγράφοι ονόμαςαν τα νθςιά που 

βρίςκονταν ςε κυκλικι διάταξθ γφρω από τθ Διλο, 

Κυκλάδεσ.  

τθν πρϊιμθ μυκολογία, θ πρϊτθ αναφορά 

ςτθ Διλο γίνεται με τθν εμφάνιςι τθσ ωσ αόρατο 

βράχο που ζπλεε άςκοπα ςτθ κάλαςςα, και που 

ςχθματίςτθκε όταν θ Αςτερία αδελφι τθσ Λθτοφσ, 

μεταμορφϊκθκε ςε βράχο για να γλιτϊςει από το 

Δία,  ο οποίοσ αργότερα άφθςε ζγκυο τθν Λθτϊ, με αποτζλεςμα το οργιςμζνο ξζςπαςμα τθσ 

Ήρασ, θ οποία δεν άφθνε μαηί με τουσ άλλουσ κεοφσ τθ Λθτϊ να ςτακεί ς’ ζνα μζροσ για να 

γεννιςει. Ζτςι θ Λθτϊ περιπλανιόταν 

παρόλο που πλθςίαηε ο καιρόσ να 

γεννιςει.  

Ο Δίασ ζκανε ζκκλθςθ ςτον 

αδελφό του, τον Ποςειδϊνα, να τουσ 

βοθκιςει να βρουν ζνα μζροσ κάπου  

ςτθ κάλαςςα, όπου θ Λθτϊ 

κα μποροφςε να ξεκουραςτεί και να 

γεννιςει το παιδί του Δία. Ο 

Ποςειδϊνασ τότε πιρε τον αόρατο πλωτό βράχο 

Άδθλο –που δεν φανερωνόταν, δθλαδι δεν 

φαινόταν – και τον αγκυροβόλθςε ςτθ κάλαςςα 

με τζςςερισ ςτιλεσ διαμαντζνιων αλυςίδων και 

ςτθ ςυνζχεια τον μετονόμαςε ςε Διλο, δθλαδι ςε 

φανερι.  

Οι Ζλλθνεσ πίςτευαν ζντονα ςε αυτό το 

μφκο. Ήταν άλλωςτε ο λόγοσ που πολλοί γενναίοι 

κυνθγοί κθςαυρϊν ζχαςαν τθ ηωι τουσ 

προςπακϊντασ να ανακτιςουν τισ διαμαντζνιεσ 

αλυςίδεσ από το βυκό τθσ κάλαςςασ.  

 

Γιάννθσ Φ., Ε2 
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Η οδός λεόντων στη Δήλο 

Άποψη του αρχαιολογικού χώρου 

Θ  Διλοσ, ςφμφωνα με τθ μυκολογία,    ιταν   

ζνα   πλεοφμενο  νθςί, που    ζπλεε  ςτο  Αιγαίο  

Πζλαγοσ. Όταν   θ  Λθτϊ, κόρθ  του  Σιτάνα Κόιου,  

ζμεινε  ζγκυοσ  από  τον   Δία,  προκάλεςε  τθν  οργι  

τθσ  Ήρασ,  θ  οποία  τθν  καταδίωκε  και  δεν  

μποροφςε  να  βρει  καταφφγιο. Η Λθτϊ  τότε  βρικε    

καταφφγιο   ςτθ  Διλο  και  γζννθςε  τουσ  2  δίδυμουσ  

κεοφσ, τον  Απόλλωνα  και  τθν  Άρτεμθ. Σότε  θ  Λθτϊ  

υποςχζκθκε   ότι  τα παιδιά  που  κα   γεννιόντουςαν  

δεν  κα  εγκατζλειπαν    τον  τόπο που  είδαν  το  

πρϊτο  φωσ ,  χαρίηοντασ  τουσ  δόξα   και  πλοφτο. 

Ζτςι,  φςτερα από εννζα ολόκλθρεσ μζρεσ, θ Λθτϊ 

γζννθςε με τθ βοικεια τθσ κεάσ Ειλεικυίασ, που βοθκοφςε τισ εγκφουσ και ζφερε ςτον 

κόςμο τον πιο όμορφο απ’ τουσ ακανάτουσ, τον Απόλλωνα και τθ κεά του κυνθγιοφ Άρτεμθ. 

Σότε, γζλαςε θ πελϊρια Γθ και όλα γφρω 

πλθμμφριςαν φωσ. Από τότε θ Ά-δθλοσ –

ζτςι ονομαηόταν το νθςί ωσ τότε, γιατί 

ζπλεε κάτω απ’ τθ κάλαςςα και δε 

φαινόταν – ζγινε Διλοσ, δθλ. φανερι. 

Μάλιςτα, ςταμάτθςε να πλζει, αφοφ 

δζκθκε ςτο βυκό με αλυςίδεσ 

αδαμάντινεσ.  

Γι’ αυτοφσ όλουσ τουσ λόγουσ θ 

Διλοσ ζγινε ζνασ από τουσ πιο 

ςθμαντικοφσ  και τιμθμζνουσ ιεροφσ 

τόπουσ ςτθν ελλθνικι αρχαιότθτα.  

 

Δανάθ Ρ., Φϊτθσ Μ., Ε2 

 

 τθν αρχαία Ορτυγία (Διλοσ) ςφμφωνα με τθ μυκολογία 

κατζφυγε θ Λθτϊ, για να γεννιςει τον Απόλλωνα και τθν Άρτεμθ και 

να γλιτϊςει από τθν οργι τθσ κεάσ Ήρασ. Λζγεται ότι θ Λθτϊ 

γζννθςε πρϊτα τθν Άρτεμθ, ϊςτε να τθν βοθκιςει μετά για να 

γεννιςει τον Απόλλωνα. 

 Από το ψθλότερο ςθμείο, τθν κορυφι του Κφνκου, ο Δίασ 

παρακολουκοφςε τθ γζννθςθ του 

Απόλλωνα. Μζχρι τότε το νθςί ιταν μια άγνωςτθ ξζρα (άδθλοσ), θ 

οποία ζγινε φανερι και φωτεινι (Διλοσ), από όπου πιρε και τθν 

ονομαςία τθσ.  

 Η Διλοσ ιταν το μεγαλφτερο λατρευτικό κζντρο όπου 

ζρχονταν πιςτοί από όλο τον ελλαδικό χϊρο, για να προςφζρουν 

κυςίεσ ςτον Απόλλωνα και τθν Άρτεμθ.  

τθ Διλο ςταμάτθςε και ο Θθςζασ για να τιμιςει τον κεό 

Απόλλωνα, επιςτρζφοντασ από τθν Κριτθ, αφοφ εξουδετζρωςε το 

Μινϊταυρο.                Αλεξία, Ε2 
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Αγαπθτοί αναγνϊςτεσ γεια ςασ! Είμαςτε οι μακθτζσ του Στ2, ςτο 

τεφχοσ αυτό κα ςασ παρουςιάςουμε τισ ςκζψεισ μασ για ζναν 

διαφορετικό Αϊ- Βαςίλθ από αυτόν που ξζραμε ζωσ τϊρα, ζναν 

«Αϊ- Βαςίλθ που δεν ιρκε ποτζ…..»! 
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Ο Άγιος Βαζίλης που δεν έθηαζε ποηέ! 
«Αγαπεμέκε μμο Άγηε Βαζίιε, ζα ήζεια κα μμο θένεηξ θαη αοηό ημ δώνμ, θαη 

εθείκμ πμο είδα ζηεκ ηειεόναζε θαη ημ άιιμ πμο έπεη μ λάδειθμξ μμο θαη…»: 

πςξ μπμνμύκ κα ελεγήζμοκ μη γμκείξ ζηα παηδηά όηη θέημξ αθόμα θαη μ 

αγαπεμέκμξ ημοξ άγημξ θάκεη μηθμκμμία; Αοηέξ μη γημνηέξ είκαη θάπςξ 

δηαθμνεηηθέξ από ηηξ πνμεγμύμεκεξ. Τα παηδηά πμο ήδε έπμοκ δεπζεί 

πενηθμπέξ ζηα δώνα ημοξ εδώ θαη ημοιάπηζημκ έκα πνόκμ, ακοπμμμκμύκ κα 

ένζεη εθείκε ε ώνα πμο ζα λοπκήζμοκ ημ πνςί ηεξ Πνςημπνμκηάξ γηα κα 

ιάβμοκ ημ πμιοπόζεημ ζμύπεν παηπκίδη πμο πανάγγεηιακ ζημ Ασ Βαζίιε. «Δεκ 

μπμνείηε κα μαξ αγμνάζεηε αοηό ημ παηπκίδη όμςξ αοηόξ μπμνεί! Πμηέ δεκ ιέεη 

όπη ζε όηη δεηήζμοκ ηα θαιά παηδηά! Καη εμείξ είμαζηε θαιά παηδηά! Πάνα πμιιά 

παηδηά ζε δηάθμνεξ πενημπέξ ηεξ πώναξ μαξ δεκ έθμρακ βαζηιόπηηα θαη δεκ 

πήνακ δώνα. Γηαηί; Μήπςξ μπμνμύμε κα βμεζήζμομε; Καη θοζηθά, δηόηη πνέπεη 

κα ζηενίδμομε θαη κα βμεζάμε ημοξ ζοκακζνώπμοξ μαξ. Σε πμιιά μένε ηεξ 

Γιιάδαξ πναγμαημπμηήζεθακ πμιιέξ δημνγακώζεηξ γηα δςνεέξ πμιιώκ θαη 

ζεμακηηθώκ πναγμάηςκ, πμιιά ζοζζίηηα θαη θοζηθά πμιιά άιια. 

-     Τη έγηκε; Ήνζε ηειηθά μ Άγημξ Βαζίιεξ; 

-     Καηάθενε κα βνεη «ιεθηάθηα»  γηα κα πάνεη δςνάθηα ζε όια ηα παηδηά 

ηεξ Γεξ;  

Φέημξ δεκ  είκαη μηα ζοκεζηζμέκε πνμκηά. 
Σοκήζςξ θάζε Πνςημπνμκηά ηα παηδηά παίνκμοκ ηα αγαπεμέκα ημοξ δώνα! 

Ή ημοιάπηζημκ ακ δεκ έπμοκ ηεκ μηθμκμμηθή δοκαηόηεηα μη γμκείξ ημοξ, 

θάηη άιιμ ίζςξ πημ μηθνό, πημ θηεκό, πημ απιό.  
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Αιιά πάκηςξ θάηη παίνκμοκ! Φέημξ..... ηα πνάγμαηα έπμοκ αιιάλεη.

 
Αοηέξ μη γημνηέξ  ήηακ θάπςξ δηαθμνεηηθέξ από ηηξ πνμεγμύμεκεξ. 

Σημ ζπίηη θοθιμθμνμύκ με πμοιόβεν.. ημ δέκηνμ αζηόιηζημ θαη ημ ρογείμ 

άδεημ. Γοηοπώξ πμο ήνζε θαη αοηή ε Γηαγηά με ηα μαγεοηηθά ηάπεν ηεξ 

θαη ημ θόθθηκμ θμοηί. Πέκηε μειμμαθάνμκα, πέκηε θμοναμπηέδεξ θαη ζ' 

έκα θάθειμ ιίγε από ηε ζύκηαλε ηεξ. Μενηθά γνάμμαηα θέημξ δεκ 

θηάζακε πμηέ ζημκ Αε- Βαζίιε...μείκακ με θείκα πμο πνόκηα ηώνα δεκ 

θηάκμοκε. Μενηθά παηδηά όιμ νςηάκε.. πμύ θνύθηεθε επηηέιμοξ ημ πκεύμα 

πμο ημοξ ιέγακε.. θαη γηαηί ε Μαμά ιέεη πςξ δεκ μπμνεί κα ένζεη μ Ασ- 

Βαζίιεξ. Ακ οπάνπεη ιμηπόκ έκαξ ιόγμξ, πμο πνμζπαζώκηαξ δεκ μπμνμύμε 

θέημξ κα αγαπήζμομε ηα Χνηζημύγεκκα είκαη γηαηί δεκ είκαη Χνηζημύγεκκα 

γηα όιμοξ. Κη ακ θάηη πνέπεη κα μάζμομε μέζα ζ' όιε αοηή ηε δίκε, είκαη 

κα πανίδμομε, ό,ηη έπμομε... κα γηκόμαζηε πμο θαη πμο βμεζμί ημο Ασ- 

Βαζίιε, γηα κα πανίζμομε εθείκμ ημ πμδμζθαηνάθη πμο ιαπηάνεζε μ 

7πνμκμξ θίιμξ μμο, ή έκα δεογάνη παπμύηζηα γηα ημ θνύμ. 

Φέημξ θάπμηα παηδηά δεκ έθακακ Χνηζημύγεκκα. 
Δεκ πήνακ μύηε έκα  δώνμ  μύηε έκα μηθνό δςνάθη. Έμεηκακ με ηεκ 

ειπίδα... 
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Δεκ μαξ θαηαδέπεηαη; 

Ο ενπμμόξ ημο Ασ-Βαζίιε με άδεημ ζάθμ ηα Χνηζημύγεκκα ηεξ θνίζεξ είκαη 

έκα ζμβανό δήηεμα γηα ηεκ ροπή ηςκ παηδηώκ μαξ θαη ε άπμρε ημο εηδηθμύ 

γηα ηεκ ακηημεηώπηζε ημο ζέμαημξ είκαη επηβεβιεμέκε. Ε εθπαηδεοηηθόξ 

Καηενίκα Καηζανμύ μάξ ιέεη: «Ε μηθμκμμηθή θνίζε πμο βηώκεη θάζε 

ειιεκηθή μηθμγέκεηα επενεάδεη όπη μόκμ ημοξ εκήιηθεξ αιιά θαη ηα παηδηά. 

Όπςξ μη γμκείξ θαιμύκηαη κα κμεμαημδμηήζμοκ ηε δοζάνεζηε θαηάζηαζε 

πμο εηζέβαιε ζε θάζε πηοπή ηεξ θαζεμενηκόηεηάξ ημοξ, έηζη θαη ηα παηδηά 

ακηηιαμβάκμκηαη θαη ζομπαναζύνμκηαη ζηεκ ακαζθάιεηα θαη ημοξ θόβμοξ 

πμο είκαη δηάποημη ζημκ μηθμγεκεηαθό ημοξ πενίγονμ. Βέβαηα, είκαη θαιό ηα 

παηδηά κα είκαη εκήμενα θαη ζομμέημπα ζηηξ εθάζημηε μηθμγεκεηαθέξ 

ζοκζήθεξ, αιιά ζημκ βαζμό πμο ημοξ επηηνέπεη ε ειηθία ημοξ. Κάζε 

πνόκμ, ηηξ γημνηηκέξ αοηέξ μένεξ, όια πενημέκμοκ με ακοπμμμκεζία ημκ 

παπμοιό, αζπνμμάιιε γένμκηα. Μπμνεί μ Ασ-Βαζίιεξ ζηεκ επμπή μαξ κα 

είκαη άμεζα ζοκοθαζμέκμξ με ημκ θαηακαιςηηζμό, αιιά από ηεκ άιιε μενηά 

θένκεη ζηεκ επηθάκεηα ηεκ ακάγθε γηα θακηαζία θαη μύζμοξ πμο ακέθαζεκ 

ζογθηκμύζακ ηεκ παηδηθή ακζνώπηκε ροπή» 

Μήπςξ ήνζε μ θαηνόξ κα απμθαιύρμομε ημ μεγάιμ μοζηηθό όηη μ Ασ-

Βαζίιεξ ΔΓΝ… Μήπςξ ήνζε ε πνμκηά ζηεκ έκανλε ηεξ μπμίαξ πνέπεη κα 

γίκμοκ μη θνηθηέξ εθείκεξ απμθαιύρεηξ πενί αγημβαζηιηάηηθεξ ΑΠΑΤ… 

Μπα, όπη! Αοηήκ ηε ιέλε δεκ πνέπεη κα ηεκ λεζημμίζμομε! Θα είκαη άδηθμ 

γηα ηεκ ροπή θαη ηε θακηαζία ηςκ παηδηώκ μαξ. Γκηάλεη. Όιμη μη 

«μύζμη», πμο μαξ έθηαζακ ζημ ζεμείμ μεδέκ ηεξ μηθμκμμίαξ μαξ, 

θαηαννέμοκ. Σημκ Άγημ Βαζίιε ζα θμιιήζμομε; Τμοιάπηζημκ εθείκμξ είκαη 

ζίγμονμ όηη δεκ εοζύκεηαη γηα ηε… δηάννελε ημο μηθμγεκεηαθμύ θμομπανά 

μαξ! 

Αθμύ δήζαμε όιε ηεκ μαγεία ηςκ Χνηζημογέκκςκ, ηεξ Πνςημπνμκηάξ θαη 
ηςκ Φώηςκ θαη αιιάλαμε νοζμμύξ θαη παναζηάζεηξ, αξ πνμβιεμαηηζημύμε 
ιίγμ γηα όια αοηά θαη μ θάζε έκαξ από μαξ, αξ θναηήζεη αοηό πμο ζα 
θνίκεη πημ πνήζημμ γη’ αοηόκ, πνμθεημέκμο κα πνμζζέζεη έκα ιηζανάθη ζηεκ 
πμηόηεηα ηεξ Δςήξ ημο. 
Αξ βμεζήζμομε όιμη ιμηπόκ αοηά ηα παηδηά. Αξ ηα ζηενίλμομε. Αξ 
ειπίζμομε γηα αοηά… 

 

http://www.talcmag.gr/Sizitondas/na-yparxei-i-na-min-yparxei
http://www.talcmag.gr/Sizitondas/na-yparxei-i-na-min-yparxei
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Τεκ Γνγαζία πναγμαημπμίεζακ θαη αλημπμίεζακ μη μαζεηέξ ηεξ Ση’ 2: 

Αγγειηθή Κακδ. 

Χνύζα Καν. 

Γηάκκεξ Κον. 

Πακαγηώηεξ Μπ. 

Γιπίδμομε κα ζαξ άνεζε  
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Ζνα θλεκτρονικό παραμφκι  

 

Πατϊντασ εδϊ μπορείσ να διαβάςεισ 

το παραμφκι  

«Θ Λίμνθ των Κφκνων»  

του Ρϊςου ςυγγραφζα  

Ρ.Λ. Τςαϊκόφςκι 

 

 
  

http://www.picturebooks.gr/newadmin/books/pdfs/limni_kiknon.pdf
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Ο πρωταγωνιστής του μήνα 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιανουάριος: Η ΑΛΚΥΟΝΗ, το γαλάζιο βέλος 

Από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία  

Η Αλκυόνη εμφανίζεται στο πάρκο «Αντώνης Τρίτσης» περιστασιακά 

το φθινόπωρο καθώς και την άνοιξη. Σίγουρα, όμως, θα τη δούμε το χειμώνα 

να πετά πάνω από τις λίμνες του πάρκου, να κάθεται στις άκρες των καλαμιών 

και στα κράσπεδα των καναλιών έτοιμη να εφορμήσει στην τροφή της... Ο 

παγωμένος Ιανουάριος είναι ο μήνας που είναι περισσότερο συνδεδεμένος 

σύμφωνα με τη μυθολογία με αυτό το πουλί. Η Αλκυόνη, κόρη του άρχοντα 

των ανέμων Αίολου, μαζί με τον άντρα της, βασιλιά Κήυκο, καυχήθηκαν 

κάποια στιγμή πως είναι πιο ευτυχισμένοι από το Δία και την Ήρα. Για αυτή 

τους την ασέβεια οι θεοί αποφάσισαν να τους τιμωρήσουν μεταμορφώνοντάς 

τους σε πουλιά. Μα η μεγαλύτερη δυστυχία για την Αλκυόνη ήταν πως έπρεπε 

να γεννά τα αυγά της μέσα στην καρδιά του χειμώνα. Όταν κάποια στιγμή ο 

Δίας τους λυπήθηκε για όσα περνούσαν, έδωσε εντολή στα κύματα και τους 

ανέμους να ησυχάζουν για δεκατέσσερις μέρες το χειμώνα -τις γνωστές μας 

"Αλκυονίδες ημέρες"- για να μπορούν να επωάσουν τα αυγά τους. Όλα αυτά 

βέβαια στη μυθολογία, γιατί η Αλκυόνη γεννά κανονικά όπως τα περισσότερα 

πουλιά την άνοιξη. 

 

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=1346&aID=370
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Γνωρίζεις ποιος είναι ο ποιητής  

της ειρήνης και της αγάπης?  

 
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ  

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννήθηκε στις Κροκεές Λακωνίας την 1η Ιανουαρίου 1912. 

Έζησε τα παιδικά του χρόνια στο πατρικό του κτήμα στην Πλούμιτσα, κοντά 

στον Ταΰγετο και τα μαθητικά του στις Κροκεές και το Γύθειο, από το Γυμνάσιο του 

οποίου αποφοίτησε. Νέος εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για σπουδές και άσκησε 

διάφορα επαγγέλματα. 

Πήρε μέρος στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940-41 και ύστερα στην Εθνική 

Αντίσταση από τις γραμμές του ΕΑΜ. Την περίοδο της δικτατορίας (1967-74) έζησε 

αυτοεξόριστος σε χώρες της Ευρώπης. 

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος είναι ένας σημαντικός σύγχρονος Έλληνας ποιητής, που 

διακρίνεται για τον βαθύτατο ανθρωπισμό της ποίησής του και την ιδιομορφία των 

εμπνεύσεών του. Ποιήματά του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Υπήρξε μέλος της 

Εταιρίας Ελλήνων Λογοτεχνών, πήρε μέρος σε πολλά ποιητικά συνέδρια και τιμήθηκε 

με πολλά βραβεία. Το 1987 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας Αθηνών. Ήταν κάτοικος 

Αθηνών (οδός Φιλολάου) και ομιλούσε Γαλλικά και Ιταλικά. 

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος απεβίωσε στις 4 Αυγούστου του 1991. Ο Δήμος Αθηναίων 

απονέμει ένα λογοτεχνικό βραβείο στη μνήμη του. Το Αρχείο του έχει δωρηθεί και 

σώζεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης. Το 2012 κυκλοφόρησε 

η Ανθολογία ποίησης και πεζού λόγου, αφιέρωμα στα 100 χρόνια του Νικηφόρου 

Βρεττάκου με κείμενα από διακεκριμένους ποιητές και λογοτέχνες. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%B0%CE%B3%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%BF%CF%8A%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_1940
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B1_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%A3%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%87%CF%8E%CE%BD
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/1987
http://el.wikipedia.org/wiki/4_%CE%91%CF%85%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85
http://el.wikipedia.org/wiki/1991
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Πατώντας εδώ μπορείτε να παρακολουθήσετε το αφιέρωμα από 
τα αρχεία της ΕΡΤ, για τον ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο, με τον 

ίδιο να αφηγείται τη ζωή και το έργο του.  

 

Το όμορφο, δίπατο σπίτι, το οποίο ο Νικηφόρος Βρεττάκος 

ονειρευόταν να επιδιορθώσει από το 1972, για να γίνει 

πνευματικό κέντρο για νέους διανοούμενους, ολοκληρώθηκε 

σήμερα με σχεδόν 40 χρόνια καθυστέρηση 

   Γράμμα στὸν ἄνθρωπο τῆς πατρίδας μου 

...Μὴν μὲ μαρτυρήσεις! 

Καὶ προπαντὸς νὰ μὴν τοῦ πεῖς πὼς μ᾿ ἐγκατέλειψεν ἡ ἐλπίδα! 

Καθὼς κοιτᾷς τὸν Ταΰγετο, σημείωσε τὰ φαράγγια 

ποὺ πέρασα. Καὶ τὶς κορφὲς ποὺ πάτησα. Καὶ τὰ ἄστρα 

ποὺ εἶδα. Πές τους ἀπὸ μένα, πές τους ἀπὸ τὰ δακρυά μου, 

ὅτι ἐπιμένω ἀκόμη πὼς ὁ κόσμος εἶναι ὄμορφος!

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000004859&tsz=0&autostart=0

