
Παροιμίεσ του Δεκέμβρη 

 

Μαριτίνα Ταγαρά 

 Δεκζμβριοσ, Χριςτοφ γζν-

νθςθ και καλόσ μασ χρόνοσ! 

 Το τραγοφδι με τον τρφγο, 

το Δεκζμβρθ παραμφκια. 

 Να᾽ ναι Χριςτοφγεννα ςτε-

γνά, τα Φϊτα χιονιςμζνα, χαρά ς᾽ 

εκείνο το γεωργό ποφ ᾽χει πολλά 

ςπαρμζνα. 

 Αγία Βαρβάρα μίλθςε κι ο 

Σάββασ απεκρίκει: 

- Μάηεψε ξφλα κι άχυρα και 

ςφρτε και ςτο μφλο, γιατί Άγιοσ Νι-

κόλασ ζρχεται ςτα χιόνια φορτωμζ-

νοσ. 

 Απ᾽ τα Νικολοβάρβαρα αρ-

χίηει ο χειμϊνασ. 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 

Μινα Ζιάκου  

 

Ακλθτιςμόσ είναι ςωματικι ά-

ςκθςθ με ςυγκεκριμζνο τρόπο και 

ςκοπό τθν καλφτερθ επίδοςθ ςε 

ακλθτικοφσ αγϊνεσ. Παράλλθλα, ο 

ακλθτιςμόσ είναι και κοινωνικόσ 

κεςμόσ. Στθν Αρχαία Ελλάδα κεω-

ροφνταν κοινωνικό και πολιτιςμικό 

αγακό με παιδαγωγικό χαρακτιρα. 

Στθ Σπάρτθ χρθςιμοποιοφνταν για 

τθν ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ των 

νζων. 

Υπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ 

ακλθμάτων όπωσ: ολυμπιακά α-

κλιματα, ομαδικά, ατομικά, χειμε-

ρινά, ςτίβοσ, πολεμικζσ τζχνεσ κ.ά., 

αλλά και πολλά ακλιματα όπωσ: 

ενόργανθ γυμναςτικι, ςκοποβολι, 

τοξοβολία, πυγμαχία, κολφμβθςθ, 

ορειβαςία, μαρακϊνιοσ και τόςα 

άλλα… 

Η ομάδα μασ από αυτι τθ ςτιλθ 

κα ςασ ενθμερϊνει για τισ ακλθτι-

κζσ διακρίςεισ μακθτϊν του ςχο-

λείου μασ, για τθ διοργάνωςθ ςχο-

λικϊν αγϊνων κι ό,τι άλλο ςχετικό. 

 Διάςτημα 

Το άςτρο τησ Βηθλεέμ 

Εβελίνα Καρπουρολιά,  Γιάννοσ Κριτςιδιμασ & Γιϊργοσ Κφτροσ 

 

Tισ πλθροφορίεσ για το άςτρο τθσ Βθκλεζμ τισ αντλοφμε μόνο από το 

κατά Ματκαίον Ευαγγζλιο. Τι ιταν όμωσ, πραγματικά το αςτζρι που ζ-

βλεπαν οι Μάγοι;  

Πολλοί επιςτιμονεσ ςτθ διάρκεια τθσ Ιςτορί-

ασ επιχείρθςαν να δϊςουν μια απάντθςθ. 

 Ζτςι, θ πρϊτθ κεωρία που αναπτφχκθκε, ι-

ταν πωσ το άςτρο που ακολοφκθςαν οι Μάγοι 

ιταν ζνασ μετεωρίτθσ. Αυτι θ κεωρία φαίνεται μάλλον απίκανθ, κακϊσ 

οι μετεωρίτεσ είναι πολφ ςυνθκιςμζνοι και δε κα μποροφςαν να προκα-

λζςουν αναςτάτωςθ ςε μορφωμζνουσ αςτρονόμουσ εκείνθσ τθσ εποχισ. 

Η επόμενθ πικανότθτα που εξετάςτθκε, ιταν να επρόκειτο για κά-

ποιον κομιτθ. Ζναν κομιτθ όμωσ τον παρατθροφν όλοι, ενϊ το άςτρο τθσ 

Βθκλεζμ το ζβλεπαν μόνο οι τρεισ ςοφοί. 

Οφτε ωσ υπερκαινοφανισ αςτζρασ (ςουπερνόβα) μπορεί να κεωρθκεί 

το αςτζρι τθσ Βθκλεζμ, κακϊσ τζτοιοι αςτζρεσ είναι ορατοί από όλουσ.  

Οφτε κάποιοσ πλανιτθσ μποροφςε να είναι ˙ οι αςτρονόμοι ιξεραν να 

ξεχωρίηουν πότε ζνασ απλόσ πλανιτθσ ζλαμπε περιςςότερο από το ςυ-

νθκιςμζνο. 

Oι πλανιτεσ Δίασ και Κρόνοσ ςτθ διάρκεια του 7 π.Χ. ζλαβαν μζροσ ςε 

μια τριπλι ι μεγάλθ ςυηυγία. Προςπζραςαν δθλαδι ο ζνασ τον άλλο ςτισ 

27 Μαῒου, ςτισ 5 Οκτωβρίου και τθν 1θ Δεκεμβρίου. Τζτοιεσ ςφνοδοι ό-

μωσ ςυμβαίνουν ςυχνά άρα μάλλον οφτε ωσ ςφνοδοσ πλανθτϊν μπορεί 

να κεωρθκεί θ μακρόχρονθ λάμψθ που ζφερε το μινυμα τθσ Γζννθςθσ. 

Τότε τι ιταν το άςτρο που οδιγθςε τουσ Μάγουσ ςτο νεογζννθτο Σω-

τιρα; 

Ο διευκυντι του Ευγενίδειου Πλανθταρίου κ. Διονφςιοσ Σιμόπουλοσ 

υποςτθρίηει ότι: «…δυςτυχϊσ μζχρι τϊρα καμιά από τισ ειςθγιςεισ που 

ζχουν προτακεί δεν μπορεί να ικανοποιιςει πλιρωσ” 

Σιμερα θ Γζννθςθ του Χριςτοφ αντιμετωπίηεται ωσ ζνα καφμα. Πολλοί 

μάλιςτα πιςτοί κεωροφν και τθν εμφάνιςθ του Άςτρου τθσ Βθκλεζμ ωσ 

ακόμθ ζνα καφμα. 

                         Από το άρκρο: «Το αςτζρι τθσ Βθκλεζμ» www.xfd.gr 

ΜΥΘΟΙ ΤΟΥ ΑΙΣΩΠΟΥ 

Το μυρμήγκι και το περιςτέρι 

Ράνια Φλεβάρθ 

 

Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν ζνα μυρμθγκάκι που πιγε να πιει νερό 

ςτο ποτάμι. Έπεςε όμωσ μζςα και κα πνιγόταν αν ζνα περιςτζρι που το 

είδε από ψθλά δεν το ζςωηε. 

Μετά από καιρό, είχαν πάει ςτο δάςοσ κυνθγοί. Ένασ, ςικωςε το όπλο 

του και ςθμάδευε το περιςτζρι. Για καλι του τφχθ όμωσ το μυρμθγκάκι 

τον είδε κι αμζςωσ πιδθςε ςτο μανίκι του και τον δάγκωςε. ζτςι ο κυνθ-

γόσ αςτόχθςε και το περιςτζρι ςϊκθκε! 

Πάντα κάνε το καλό, ευκαιρία ςαν δοκεί κι ζτςι μια μζρα κα ςου α-

νταποδοκεί! 


