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Αγαπητέ/αγαπητή  αναγνώστη/αναγνώστρια… 

Η εφημερίδα που κρατάς στα χέρια σου αποτελεί την τρίτη μηνιαία εφημερίδα της τάξης μας, ένα δημιούργημα των 

μαθητριών, των  μαθητών  και της δασκάλας του ΣΤ3! Με εναύσματα τις διάφορες ενότητες των βιβλίων μας που 

μελετήσαμε μέσα στον Δεκέμβριο, διάφορα θέματα που άπτονταν του ενδιαφέροντός μας αλλά φυσικά και την υπέροχη 

περίοδο των Χριστουγέννων, συγκεντρώσαμε υλικό και το μετατρέψαμε σε εφημερίδα. Το παρόν έντυπο υλικό αποτελεί 

αποτέλεσμα πολλής δουλειάς αλλά ακόμα μεγαλύτερης διάθεσης και αγάπης. Η ζωγραφιά τόσο του εξωφύλλου όσο και 

του οπισθόφυλλου αποτελούν δημιουργίες των παιδιών της τάξης μας. Σε ευχαριστούμε που μας στήριξες κι ελπίζουμε 

να το απολαύσεις… 

 

                              ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ  

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ (1900-1971) 

Ο Γιώργος Σεφέρης που γεννήθηκε στα Βουρλά, μια πόλη της  Σμύρνης στην Τουρκία  (με πραγματικό όνομα Γεώργιος Σεφεριάδης-το όνομα 

Σεφέρης προέρχεται από την τούρκικη λέξη “sefer” που σημαίνει εκστρατεία ή απλώς ταξίδι), ήταν  Έλληνας διπλωμάτης και ποιητής και ο 

πρώτος Έλληνας που τιμήθηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας. Τον ενδιέφεραν επίσης από νεαρή ηλικία η φωτογραφία και η μουσική. Είναι ένας από 

τους σημαντικότερους Έλληνες  ποιητές και εκ των δύο μοναδικών Ελλήνων 
βραβευμένων με Νόμπελ, μαζί με τον Οδυσσέα Ελύτη. Έγραψε πολλά έργα: 

ποιητικές συλλογές, μυθιστορήματα, δοκίμια, μεταφράσεις. Μάλιστα ήταν ο 

πρώτος στην Ελλάδα που αποπειράθηκε να γράψει λίμερικ, ποιήματα σύντομα,  

σατιρικά ή απλώς κωμικά, "δίχως νόημα" (το 1975 εξέδωσε μια συλλογή από 

λίμερικ, με τον τίτλο ‘’ Ποιήματα με ζωγραφιές σε μικρά παιδιά’’). 

 Η γλώσσα του Σεφέρη πυκνή και καίρια, συμπυκνώνει στην ποίησή του αυτό  

που ο ίδιος ονόμασε επιγραμματικά «καημό της ρωμιοσύνης». Η ζωντανή 

γηγενής παράδοση συμπορεύεται με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή παιδεία. Στο 
πρόσωπό του, στην ποιητική, δοκιμιακή και μεταφραστική του εργασία, η 

νεοελληνική γραμματεία αναγνωρίζει έναν από τους κλασικούς του 20ου αιώνα.  

 

ΗΛΙΑΣ ΒΕΝΕΖΗΣ (1904- 1973) 

Είναι το φιλολογικό ψευδώνυμο του Ηλία Μέλλου που γεννήθηκε στις Κυδωνίες της Μ. Ασίας. Κατά τη μικρασιατική καταστροφή του 1 922 

πιάστηκε αιχμάλωτος και στάλθηκε στα εργατικά τάγματα της Ανατολής. Κατάφερε τελικά να επιβιώσει και 
κατέφυγε μαζί με άλλους πρόσφυγες στη Μυτιλήνη. Το 1923 έφθασε στην Αθήνα, όπου και εγκαταστάθηκε. 

Εργάστηκε ως ανώτερος υπάλληλος στην Εθνική Τράπεζα. Στα χρόνια της κατοχής συνελήφθηκε από τους 

Γερμανούς και στάλθηκε σε στρατόπεδο συγκεντρώσεως στο Χαϊδάρι. Κατόρθωσε όμως κι αυτή τη φορά να 

επιζήσει. Το 1957 εξελέγη ακαδημαϊκός. 

Ο Ηλίας Βενέζης έγραψε μυθιστορήματα, διηγήματα, θεατρικά έργα και ταξιδιωτικές εντυπώσεις. Ολόκληρο το 

έργο του το σφράγισε η οδυνηρή περιπέτεια του ιδίου και ολόκληρου του Ελληνισμού στη Μικρά Ασία.  

Στο έργο του η “Αιολική Γη” που θεωρείται ως κορωνίδα των έργων του, ο συγγραφέας περιγράφει με 

λυρικότητα την όμορφη ζωή των παιδικών και εφηβικών του χρόνων στη Μ. Ασία. Η "Αιολική Γη",  που 

απόσπασμά της έχουμε στο βιβλίο μας, δεν είναι ακριβώς μυθιστόρημα αλλά μια σειρά από επεισόδια όπως 

τα βλέπουν τα μάτια ενός παιδιού, του Πέτρου, που η περιπέτειά του φαίνεται κάτι το φυσιολογικό.  

 

  ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΝΑΝ ΠΟΛΛΑ ΥΠΟΣΧΟΜΕΝΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

Πολλά παιδιά από μικρή ηλικία μαθαίνουν να κλωτσούν μια μπάλα. Κάποια γιατί την έχουν πάρει ως δώρο, κάποια γιατί παίζουν παρ έα με 

τους φίλους τους και κάποια άλλα γιατί μόνο αυτό θέλουν να κάνουν, γιατί ονειρεύονται να γίνουν ποδοσφαιριστές σαν τους μεγάλ ους αστέρες 
των γηπέδων. Γι’ αυτό και αποφασίζουν από νεαρή ηλικία να διδαχθούν τα μυστικά του αθλήματος πηγαίνοντας σε ακαδημίες ποδοσφα ίρου. 

Έναν τέτοιο μικρό μας φίλο και συμμαθητή θα σας παρουσιάσουμε μέσα από αυτή τη συνέντευξη φιλοξενώντας τον Κοσμά Τερζή, μαθητή του 

Στ 1. 
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ΕΡ.: Από ποια ηλικία αποφάσισες να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο και σε ποια ομάδα αγωνίζεσαι;  

ΑΠ.: Ασχολούμαι από τα τέσσερά μου με το ποδόσφαιρο και αυτή τη στιγμή αγωνίζομαι στον «Ερμή» 

Ζωγράφου. 

ΕΡ.: Υπάρχουν δυσκολίες στο να συνδυάζεις προπονήσεις, αγώνες και σχολείο;  

ΑΠ.: Ναι, γιατί θέλω να είμαι συνεπής τόσο στις προπονήσεις όσο και στα μαθήματά μου. Όταν αγαπάς 

κάτι, βρίσκεις τρόπο να τα καταφέρνεις. 

ΕΡ.: Μπορείς να θυμηθείς μια ευχάριστη και μια δυσάρεστη στιγμή που έζησες στο ποδόσφαιρο;  

ΑΠ.: Ευχάριστη στιγμή ήταν ότι το 2022 καταφέραμε να φτάσουμε σαν ομάδα στον τελικό κυπέλλου 

παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Ευτυχώς, ως τώρα τουλάχιστον, δεν υπάρχει κάποια δυσάρεστη στιγμή.  

ΕΡ.: Γνωρίζω ότι έχεις αντιμετωπίσει στο γήπεδο έναν καλό σου φίλο. Πώς αισθάνθηκες;  

ΑΠ.: Πράγματι, έχω παίξει αντίπαλος με έναν φίλο μου. Η αλήθεια είναι πως ένιωσα λίγο περίεργα αλλά 

ταυτόχρονα και πολύ ωραία. 

ΕΡ.: Θυμάσαι το πρώτο σου γκολ; 

ΑΠ.: Εννοείται! Ήταν το 2020 σε αγωνιστική περίοδο με αντίπαλο το Ικόνιο.  

ΕΡ.: Τι άλλο σου αρέσει να κάνεις στον ελεύθερό σου χρόνο; 

ΑΠ.: Στον ελεύθερο χρόνο μου μού αρέσει και πάλι να παίζω μπάλα. 

ΕΡ.: Μια τελευταία ερώτηση: ποιοι είναι οι στόχοι σου για το μέλλον; 

ΑΠ.: Ο μελλοντικός μου στόχος είναι να παίξω ποδόσφαιρο στην «Εθνική Ελλάδος». 

Καλή επιτυχία φίλε Κοσμά! Σε ευχαριστούμε πολύ…   

 

 

                        ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ 

 ΜΑΓΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ 

Ήταν 9 Δεκεμβρίου του 2011 όταν ο Άι Βασίλης μεταμόρφωσε τον ιστορικό-βιομηχανικό Μύλο 
Ματσόπουλου, στα Τρίκαλα, στο μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο θεματικό πάρκο της Ελλάδας, τον 

«Μύλο των Ξωτικών». 

 
Τα παλιά φουγάρα πήραν μπροστά και από τότε δουλεύουν ασταμάτητα, με μοναδικό σκοπό να 

προσφέρουν χαρά σε μικρούς και μεγάλους.   Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, κάτι καινούριο 

συμβαίνει στον Μύλο των Ξωτικών… Μια νέα ιστορία που θα ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους σε 

έναν κόσμο παραμυθένιο και μαγικό!  
 

Ένα μικρό κοριτσάκι, η Αλίκη, ενώ έπαιζε στην εξοχή με την αδερφή της είδε ένα άσπρο κουνέλι να 

τρέχει, φωνάζοντας πως έχει αργήσει. Η Αλίκη το ακολούθησε ως 

την όχθη ενός ποταμού, κι έπειτα μπήκε στη φωλιά όπου είχε μπει 
προηγουμένως ο Ασπροκούνελος. Όμως  ανακαλύπτει πως δεν υπάρχει βαρύτητα και αιωρείται μέσα στη 

φωλιά. Όταν έφτασε στο δάπεδο της φωλιάς, είδε μια μικροσκοπική πόρτα που είχε το χάρισμα να μιλάει. 

Θέλοντας να περάσει την πόρτα, το πόμολο τη συμβούλευσε να πιει ένα φίλτρο που θα την έκανε μικρή, ώστε 

να χωρέσει από την πόρτα και να βρει τον Ασπροκούνελο.  
 

Μέσα από παραμυθένιες διαδρομές συνάντησε διάφορους ήρωες: τον Καπετάν Ντόντο, τον Τρελοκαπελά,  

την Κάμπια, τη Βασίλισσα Ντάμα Κούπα με τα τραπουλόχαρτα φρουρούς της, τον Λαγό, τον Γάτο και πολλούς 
άλλους και κατέληξε στην Κουνελότρυπα, πήδηξε μέσα και βρέθηκε στον Μύλο των Ξωτικών, όπου όλα ήταν 

όμορφα, χρωματιστά, στολισμένα και φωτεινά για τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Βασίλης, τα ξωτικά και όλοι οι 

ήρωες του πάρκου την υποδέχθηκαν με χαρά, την  κέρασαν σοκολάτες και διάφορα γλυκίσματα και 

αποφάσισε να μείνει μαζί τους τα φετινά Χριστούγεννα και να τους αφηγηθεί τις περιπέτειες που έζησε σε 
αυτό το ονειρικό ταξίδι. 
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Το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο της Ελλάδας, ανοίγει τις πύλες του ξανά και θα λειτουργήσει από τις  25 
Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου 2023. Σας περιμένει μαζί με την Αλίκη να δραπετεύσετε για λίγο από την καθημερινότη τα, να μπείτε 

στον κόσμο του παραμυθιού, να ταξιδέψετε στο βασίλειο των παιχνιδιών, στον κόσμο των μαριονετών και ξακουστών παιχνιδοποιών κ αι να 

διασκεδάσετε με πληθώρα εκδηλώσεων και χριστουγεννιάτικων σταθμών: μουσικές παραστάσεις, θεατρικά δρώμενα, συναυλ ίες, θέατρο 

σκιών, αnimateurs, σόου μαγείας, βιβλιοπαρουσιάσεις, χορευτικά, παγοδρόμιο, εργοστάσιο σοκολάτας, χριστουγεννιάτικη αγορά και  πολλά 
άλλα. Μην ξεχάσετε να περάσετε και από το μεγάλο μουσικό κουτί, να το κουρδίσετε και να δείτε την μπαλαρίνα των παιχνιδιών να χορεύει 

για εσάς! Ο Αλευρόμυλος των Ξωτικών, το μεγάλο κτίριο του Μύλου, η μεγάλη κόκκινη κορδέλα φέτος ζωντανεύουν από μια μεγάλη 

σκανταλιάρικη παρέα. Γέμισε σοκολάτα, με τοίχους από καραμελένια τουβλάκια και μπισκοτένια παράθυρα, ένα σοκολατένιο ποτάμι που 

τρέχει ορμητικά και πίσω από τον σοκολατένιο καταρράκτη, το παλάτι της ξακουστής νεράιδας Ζαχαρένιας που κάθεται στον γλυφιτζ ουρένιο  

θρόνο της και μασουλάει πού και πού τα ροζ τσιχλοφουσκένια της μαλλιά. Μην ξεχαστείτε και δεν έρθετε! Εσεί ς θα χάσετε...  

Φυσικά αν φτάσετε ως τον Μύλο των Ξωτικών, δεν μπορείτε να φύγετε χωρίς να επισκεφτείτε τις γύρω περιοχές. Πρώτο σταθμό σας 

προτείνουμε την πόλη των Τρικάλων, μια  ιδιαίτερα γραφική με χαρακτηριστικά αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος περιοχή, που διασχίζεται 

από τον ποταμό Ληθαίο, ο οποίος αποτελεί παραπόταμο του Πηνειού. Η πόλη των Τρικάλων είναι χτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη  Τρίκκα ή 
Τρίκκη, η οποία ιδρύθηκε γύρω στην 3η χιλιετία π.Χ. και ονομάστηκε έτσι από τη νύμφη Τρίκκη, κόρη του Πηνειού ή κατ' άλλους 

του Ασωπού ποταμού. Η πόλη ήταν σημαντικό κέντρο της αρχαιότητας, καθώς εδώ έζησε και έδρασε ο  Ασκληπιός, ο θεός της Ιατρικής, που 

σήμερα αποτελεί έμβλημα του Δήμου Τρικκαίων, ο οποίος ήταν και βασιλιάς της πόλης.  

Βασικό σημείο ενδιαφέροντος στα Τρίκαλα είναι το Βυζαντινό Κάστρο της πόλης, που κατασκευάστηκε από 

τον Ιουστινιανό πάνω στην αρχαία Ακρόπολη της Τρίκκης κατά τον 6ο μ.Χ. αιώνα, με τριπλό τείχος. 
Ανακατασκευάστηκε αργότερα από τους  Οθωμανούς, οι οποίοι το 17ο αιώνα τοποθέτησαν και ένα τεράστιο  

ρολόι πάνω σε πύργο, που συνοδευόταν από μια καμπάνα βάρους 650 κιλών. Το 1936 τοποθετήθηκε άλλο 

ρολόι από τον δήμαρχο Θεοδοσόπουλο και παραμένει ως σήμερα το σήμα κατατεθέν της πόλης. 

Επίσης,το Τζαμί του Οσμάν Σαχ, που ονομάζεται και Κουρσούμ 
Τζαμί από την τουρκική λέξη κουρσούμ, που σημαίνει μόλυβδος, 

καθώς ο θόλος του είναι μολυβοσκέπαστος. Βρίσκεται κοντά στον 

Ληθαίο ποταμό και πίσω από το τζαμί σώζεται το  μαυσωλείο του 

Οσμάν Σαχ, ανιψιού του σουλτάνου Σουλεϊμάν. Κατά την παράδοση 
ο Οσμάν Σαχ έκτισε το τζαμί, επειδή στα Τρίκαλα θεραπεύτηκε από 

αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Κοντά στο τζαμί βρίσκεται και 

το Χαμάμ του Οσμάν Σαχ, ένα οθωμανικό λουτρό. Μετά από 
μετατροπές στη μορφή του κτιρίου, φιλοξενήθηκαν οι φυλακές της 

πόλης από το 1893 έως το 2006. Πλέον το χαμάμ αναπαλαιώθηκε και είναι επισκέψιμο, ενώ στον πάνω 

όροφο του κτιρίου στεγάζεται το Μουσείο Τσιτσάνη, που λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2017, 

φιλοξενώντας μουσειακή συλλογή και στοιχεία για τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη Βασίλη Τσιτσάνη. Οι 
τέσσερις αίθουσες του Μουσείου αποτελούν χώρο πολιτισμού, καθώς διοργανώνονται εκδηλώσεις, 

συναυλίες, παραστάσεις και εκθέσεις. Συναυλίες διοργανώνονται και στον αύλειο χώρο του Μουσείου.   

 

 Επιπρόσθετα, η παλιά πόλη, η οποία αποτελείται από τις συνοικίες  Βαρούσι και παλιά Μανάβικα, έχει γραφικά 
σοκάκια, πολυάριθμες εκκλησίες, όμορφα αρχοντικά με περίτεχνους 

αρχιτεκτονικούς ρυθμούς και μερικές από τις καλύτερες ταβέρνες και καφέ-μπαρ της 

πόλης. Φυσικά δε θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε και τον  Ληθαίο ποταμό που 

διασχίζει το κέντρο και χωρίζει την πόλη στα δύο και την  Κεντρική Γέφυρα, η οποία 
ενώνει την κεντρική πλατεία με τον πεζόδρομο της Ασκληπιού, κατασκευασμένη το  1886 από Γάλλους 

μηχανικούς. Χαρακτηριστικό και το άγαλμα του Ασκληπιού πάνω στην ομώνυμη γέφυρα του Ληθαίου.  

Σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων θα επισκεφθείς έναν μαγικό, καθηλωτικό, κατανυκτικό  
τόπο, τα Μετέωρα. Το όνομα  αποδίδεται στον κτήτορα της μονής Μεγάλου Μετεώρου, τον 

Άγιο Αθανάσιο τον Μετεωρίτη, ο οποίος ονόμασε «Μετέωρο» τον  Πλατύ Λίθο στον οποίο 

ανέβηκε πρώτη φορά το 1344. Αποτελούν ένα σύμπλεγμα από σκοτεινόχρωμους βράχους 

από ψαμμίτη (πέτρωμα) οι οποίοι υψώνονται έξω από την Καλαμπάκα στη Θεσσαλία και 
έχουν πάνω στις κορυφές τους χτισμένα μοναστήρια (είναι σήμερα το δεύτερο 

σημαντικότερο μοναστικό συγκρότημα στην Ελλάδα, ύστερα από το Άγιο Όρος). Τα Μετέωρα,  

λόγω και της μορφολογίας τους, προσέφεραν στη διάρκεια της  Τουρκοκρατίας ιδανικό 

καταφύγιο για τον μοναχισμό και διέσωσαν μνημεία του πολιτισμού και έργα της 
μεταβυζαντινής τέχνης. Στις αρχές του 19ου αιώνα 

πολλά μοναστήρια λεηλατήθηκαν από τον στρατό 

του Αλή Πασά των Οθωμανών. Στη δεκαετία του 1920 λαξεύτηκαν κλίμακες και σήραγγες στους 

βράχους καθιστώντας τις μονές προσβάσιμες από το γειτονικό οροπέδιο κι έτσι η παραδοσιακή 
μέθοδος επικοινωνίας και ανεφοδιασμού τον μονών με ανεμόσκαλες, σκοινιά, τροχαλίες και 

καλάθια, σταδιακά εγκαταλείφθηκε. Από τα τριάντα μοναστήρια που υπήρξαν ιστορικά, σήμερα 

λειτουργούν μόνον έξι, τα οποία, από το  1988 περιλαμβάνονται στον κατάλογο μνημείων 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO  (της Μεταμόρφωσης, του Βαρλαάμ, του Αγίου Νικολάου του 

Αναπαυσά, του Ρουσάνου, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Στεφάνου). 

 



5 
 

 

                                  ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ… 

Α)  ΑΤΛΑΣ: ΩΚΕΑΝΟΣ, ΟΡΟΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΣΠΟΝΔΥΛΟΣ 
 
Ο Ατλαντικός Ωκεανός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός της Γης και καλύπτει το ένα 

πέμπτο της επιφάνειάς της. Εκτείνεται κατά μήκος μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής στα 

ανατολικά και της Αμερικής στα δυτικά ενώ συνδέεται στα βόρεια με τον Αρκτικό Ωκεανό, με 

τον Ειρηνικό Ωκεανό στα νοτιοδυτικά, τον Ινδικό Ωκεανό στα νοτιοανατολικά και τον Νότιο 
Παγωμένο Ωκεανό στον νότο. Επίσης, τα νερά του είναι κατά μέσο όρο τα πιο αλμυρά από 

όλους τους κύριους υδάτινους όγκους στον πλανήτη.  

Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία το όνομα προέρχεται από τον μυθικό  Άτλαντα ,  

γιο του Ιαπετού, ενός από τους δυνατότερους και επιδεξιότερους  Τιτάνες, ο οποίος μετά την 

ήττα του από τον Δία στην Τιτανομαχία, τιμωρήθηκε να κρατάει στους ώμους του τον ουρανό 
για πάντα. Μάλιστα, επειδή τη "θεία τιμωρία" αυτή την υπέμενε με θαυμαστή και 

παραδειγματική εγκαρτέρηση, έλαβε το όνομα Άτλας (εκ του προσθετικού  α και του τλάν = 

τα πάντα υπομένοντας). Τόσο η οροσειρά του Άτλαντα (εκτείνεται σε όλη τη βορειοδυτική 

Αφρική) όσο και ο Ατλαντικός ωκεανός έχουν πάρει το όνομά τους από αυτόν. Επιπλέον, είναι 
και όνομα οστού, πιο συγκεκριμένα του πρώτου σπονδύλου που ενώνει το κρανίο με τη 

σπονδυλική στήλη. Ονομάστηκε έτσι, γιατί χρησιμεύει για τη στήριξη του κεφαλιού και 

φέρνει στον νου τον μυθολογικό Άτλαντα. 

Από την άλλη πλευρά, στους πρώτους Έλληνες ναυτικούς κατά την αρχαία ελληνική 

μυθολογική λογοτεχνία, όπως η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, αυτός ο ωκεανός, που περιελάμβανε 

τα πάντα, ήταν γνωστός ως «Ωκεανός», ένας γιγαντιαίος ποταμός που περικύκλωνε τον τότε 
γνωστό κόσμο, σε αντίθεση με τις πολύ γνωστές στους Έλληνες κλειστές θάλασσες: 

τη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.   

 

Β) ΕΥΡΩΠΗ: ΜΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΜΕ ΜΥΘΙΚΟ ΟΝΟΜΑ 

Η Γηραιά Ήπειρος, η 4η μεγαλύτερη ήπειρος του πλανήτη πήρε το όνομα της από ένα νεαρό κορίτσι 

που αγάπησε ένας Έλληνας θεός. Αλήθεια, ξέρετε την ιστορία της;  

Η Ευρώπη ήταν η κόρη του Αγήνορα και της Τηλέφασσας. Ήταν ένα όμορφο, νεαρό κορίτσι που μια 

μέρα βγήκε στην εξοχή να μαζέψει λουλούδια και εκεί συνάντησε τον Δία, τον αρχηγό των θεών, με 

τη γνωστή αδυναμία στις όμορφες κοπέλες. Φυσικά, θαμπώθηκε από την ομορφιά της. 

Ο Δίας μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο για να την πλησιάσει και το κορίτσι, γοητευμένο από την 
ομορφιά του ζώου, πήγε να το χαϊδέψει. Λίγο αργότερα, βεβαιωμένη ότι ο ταύρος δεν ήταν άγριος, 

ανέβηκε στην πλάτη του και τότε ο ταύρος άρχισε να τρέχει πολύ γρήγορα. Η Ευρώπη έβαλε τα 

κλάματα, αλλά ο Δίας ήταν αποφασισμένος να την κάνει δική του. Ο ταύρος με το κορίτσι στη ράχη, 

διέτρεξαν σχεδόν όλη τη σημερινή Ευρώπη και με την βοήθεια θαλάσσιων θεοτήτων πέρασαν τη θάλασσα και έφτασαν στην Κρήτη. Από την 
ένωσή τους γεννήθηκαν στη Γόρτυνα, τρεις γιοι, ο βασιλιάς  Μίνωας (βασιλιάς της Κρήτης), ο Ραδάμανθυς και ο Σαρπηδόνας. Στο σημείο αυτό 

οι κάτοικοι της Γόρτυνας λάτρευαν έναν ιερό πλάτανο, όπου και έκαναν θυσίες. Αντιστοίχως, ο Δίας χάρισε στην Ευρώπη τρία δώρα: 

τον Τάλω (έναν άγρυπνο μεταλλικό γίγαντα-φύλακα που αργότερα προστάτευε την Κρήτη από κάθε επιδρομή), ένα κυνηγόσκυλο που δεν 

έχανε ποτέ το θήραμά του και ένα όπλο που δεν αστοχούσε ποτέ μα ποτέ.  

Η διαχρονικότητα του μύθου και η ποικιλία στο είδος και τη μορφή των αναπαραστάσεών του σε ψηφιδωτά, αρχαία αγγεία, νομίσματα, πόρτες, 

κλασικούς πίνακες ζωγραφικής και γλυπτά έχει εντυπωσιάσει πολλές περιοχές του ευρωπαϊκού και μεσογειακού χώρου. Ως «Αρπαγή τη ς 

Ευρώπης» φέρεται επίσης ψηφιδωτό μωσαϊκό δάπεδο το οποίο αναπαριστά τον μύθο της αρπαγής της Ευρώπης από τον Δία μεταμορφωμένο 
σε ταύρο, χρονολογείται γύρω στον 4ο αιώνα π..Χ. και βρέθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Σπάρτης. Σήμερα φυλάσσεται σε πολύ καλ ή 

κατάσταση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της πόλης. Το συγκεκριμένο μάλιστα ψηφιδωτό απεικονίζεται και στην ελληνική έκδοση του κέρματος 

των δύο ευρώ. 

 

Γ) ΠΟΙΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ  EIFFEL TOWER Η ΕΛΛΑΔΑ; 

Ο πύργος του Άιφελ δεν υπάρχει μόνο στη Γαλλία, υπάρχει και στην Ελλάδα! Συγκεκριμένα είναι στα Φιλιατρά του 

Δήμου Τριφυλίας, δυτικά του νομού Μεσσηνίας, ο οποίος πρόκειται για αντίγραφο του διάσημου πύργου που 
βρίσκεται στο Παρίσι. Αυτός ο πύργος είναι ένας μίνι πύργος του Άιφελ καθώς είναι 300 περίπου μέτρα πιο 

χαμηλός από αυτόν του Παρισιού, δηλαδή αγγίζει μόλις τα 26 μέτρα ενώ αυτός του Παρισιού τα 325 μέτρα και 
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βάρος 10.100 τόνους. Ο πύργος της Ελλάδας ανακατασκευάστηκε το 2007 και συμβολίζει την συνερ γασία των δύο λαών. 

Παρ΄ ότι πολλοί δεν τον γνωρίζουν, ο ελληνικός πύργος του Άιφελ κατασκευάστηκε το 1960, με δωρεά του Ελληνοαμερικανού διακεκρ ιμένου 

γιατρού και γλύπτη (καταγόμενο από τα Φιλιατρά) Χαράλαμπου Φουρναράκη ή αλλιώς Χάρυ Φουρνιέ, 

όπως ήταν το καλλιτεχνικό του παρατσούκλι, έναν παράξενο και ονειροπόλο καλλιτέχνη που μέσα σε 

λίγα χρόνια γέμισε κυριολεκτικά την περιοχή του με διαφόρων ειδών αλλόκοτες καλλιτεχνίες.  

Σήμερα, δυστυχώς μερικές από αυτές δε σώζονται γιατί πολλοί βιάστηκαν να τις χαρακτηρίσουν 

κακόγουστες δίνοντας έτσι τη θέση τους σε άλλα γλυπτά και μνημεία. Παρ’ όλα αυτά, ο επισκέπτης 

μπορεί ακόμη να δει από κοντά -εκτός του πύργου- την Υδρόγειο Σφαίρα του Φουρνιέ (που δυστυχώς 

είναι σε αρκετά κακή κατάσταση) και βρίσκεται έξω από το γυμνάσιο της πόλης,  όπως επίσης και 

το Κάστρο των Παραμυθιών, τη λησμονημένη μικρή Disneyland του γειτονικού χωριού Αγρίλης.  

Να αναφέρουμε εδώ πως έχουν υπάρξει αντιδράσεις από τους Γάλλους λόγω του αντιγράφου.  

Μάλιστα, τον Μάρτιο του 2012 ο δήμαρχος του Παρισίου είχε κάνει αναφορά στην UNESCO για τον 

Πύργο του Άιφελ στα Φιλιατρά ζητώντας την άμεση απομάκρυνση του ομοιώματος, που όπως 
υποστήριξε πρόκειται για καρικατούρα αισχίστης μορφής και υψίστης αισθητικής προσβολής στον 

γαλλικό πολιτισμό και την παγκόσμια αρχιτεκτονική διανόηση. Φυσικά κάτι τέτοιο δε συνέβη ποτέ, ενώ 

η απάντηση του εκπρόσωπου  της Ελληνικής Πρεσβείας στο Παρίσι τότε ήταν λιτή λέγοντας απλά πως 
«αυτή είναι η προσωπική γνώμη του δημάρχου του Παρισιού και δεν έχει καμία νομική σημασία και 

υπόσταση». 

 

                 ΕΝΟΤΗΤΑ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΖΩΑ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πλούσια άγρια ζωή. Η ύπαρξη πολλών οικοτόπων καθώς και πολλών περιοχών χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, και 

μέχρι προσφάτως προστατευμένες από τον νόμο, επέτρεπε την ασφαλή διαμονή και συνύπαρξη διαφορετικών ειδών άγριων ζώων. Είτε στα 

βουνά είτε εναέρια ή μέσα στο νερό θα συναντήσουμε πολλά ιδιαίτερα ζώα, το καθένα ξεχωριστό με το ν δικό του τρόπο και φυσικά όλα τους 
το ίδιο σημαντικά για τη διατήρηση του φυσικού μας περιβάλλοντος. Δυστυχώς όμως, εξαιτίας φυσικών καταστροφών αλλά κυρίως εξαιτίας  

του ανθρώπου, πολλά είδη ζώων στην Ελλάδα βρίσκονται υπό εξαφάνιση.  

Τα ζώα υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι λίγα. Λίγες επίσης δεν είναι και οι απειλές που δέχονται καθημερινά τα ζώα και οι 

οποίες συνεχώς αυξάνονται. Παρακάτω θα αναφερθούν δέκα ελληνικά ζώα- είτε στη στεριά είτε στο νερό-που απειλούνται με εξαφάνιση 

καθώς και οι ανθρώπινοι κίνδυνοι που διατρέχουν.  

1. Καφέ αρκούδα: το μεγαλύτερο είδος αρκούδας μετά την πολική. H αρσενική μπορεί να φτάσει έως 

και τα 200 κιλά με μέσο μήκος τα 2 μέτρα. Ο αριθμός των καφέ αρκούδων στην Ελλάδα είναι 450 ζώα 

σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του 2019. Τα περισσότερα ζώα κατοικούν στην οροσειρά της 
Πίνδου και στην οροσειρά της Ροδόπης καθώς προτιμούν δάση δρυός, οξιάς και κωνοφόρων. Είναι 

παμφάγο ζώο αλλά κυρίως τρέφεται με φυτικές τροφές. Κάποιες φορές προσθέτει στη διατροφή της 

έντομα, αμφίβια και κτηνοτροφικά ζώα. 

Ο πιο σημαντικός κίνδυνος που διατρέχουν οι αρκούδες, είναι η καταστροφή των οικοτόπων τους κυρίως λόγω κατασκευής οδικών έργων ή 

λόγω της υπερβολικής, παράνομης υλοτομίας (=κοπής δέντρων). Άλλες απειλές είναι οι πυρκαγιές, η τοποθέτηση ανεμογεννητριών κα ι η 

δημιουργία άλλων κατασκευαστικών έργων όπως για παράδειγμα φράγματα. Μεγάλη απειλή είναι και η λαθροθηρία ή η θανάτωσή τους από 

κτηνοτρόφους. 

2. Λύκος: σαρκοφάγο θηλαστικό ζώο που συνήθιζε να κατοικεί σε όλο σχεδόν το βόρειο ημισφαίριο 

και αποτελεί ένα ακόμα είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν δύο βασικά είδη: ο γκρίζος λύκος που είναι 

και ο πιο συνηθισμένος και ο κόκκινος λύκος. Υπολογίζονται περίπου 700 γκρίζοι λύκοι διαχωρισμένοι 

σε μικρές αγέλες. Ο μεσογειακός λύκος μπορεί να φτάσει το 1,5 μέτρο σε μήκος και βάρος από 20 έως 
40 κιλά. Όταν δεν υπάρχει αρκετή φυσική λεία, ο λύκος συνηθίζει να βρίσκεται σε περιοχές όπου 

υπάρχει κτηνοτροφία (πρόβατα, κατσίκια κ.λ.π.). Πλέον έχει εξελιχθεί και μπορεί να κυνηγήσει άλλα 

μικρά ζώα ή να τραφεί ακόμα και με σκουπίδια κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς.  

Λόγω των συχνών κτηνοτροφικών καταστροφών από λύκους, πολλές φορές χρησιμοποιούνται δηλητηριασμένα δολώματα με σκοπό την 

προστασία των κοπαδιών. Έτσι ένας μεγάλος παράγοντας θνησιμότητας του λύκου είναι αυτός. Όπως και στην αρκούδα , η καταστροφή του 
φυσικού περιβάλλοντός του έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζεται κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς, κάτι που οδηγεί πολλές φορές στον 

θάνατο. 
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3. Τσακάλι: Αυτό το μεσαίου μεγέθους θηλαστικό ζώο συναντάται κυρίως στα Βαλκάνια, στην Ασία και στην 
Αφρική. Τρέφεται κυρίως με φυτά και φρούτα ή με νεκρά ζώα.   Το κυνήγι του θα περιοριστεί κυρίως σε ψάρια, 

αμφίβια, έντομα, πτηνά, τρωκτικά και ίσως αιγοπρόβατα. Στην  Ελλάδα υπολογίζονται περίπου 1.500 τσακάλια 

διεσπαρμένα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, στην Πελοπόννησο, στη Χαλκιδική, στη Φωκίδα και στη 

Σάμο. Έχουν εντοπιστεί κάποια και στην Κερκίνη και στον Αξιό. Εκτός από την καταστροφή των περιοχών που ζει 

από τον άνθρωπο, η θνησιμότητά του οφείλεται ιδιαίτερα και στο κυνήγι του. 

4. Ευρασιατικός λύγκας: σαρκοφάγο αιλουροειδές που στην Ελλάδα έχει 

σχεδόν εξαφανιστεί. Μπορεί να φτάσει το 1,3 μέτρο σε μήκος και το βάρος του κυμαίνεται από 12 έως 35 

κιλά. Είναι το τρίτο σε μέγεθος μεγαλύτερο σαρκοφάγο στην Ευρώπη, ενώ πρώτο είναι η αρκούδα και 
δεύτερο, φυσικά, ο λύκος. Κατοικεί στην Ευρώπη και κυρίως σε μεγάλα υψόμετρα όπως στα Καρπάθια όρη. 

Επίσης μπορεί να βρεθεί στα σύνορα της Ελλάδας με την Αλβανία, τη Βουλγαρία και τη Βόρεια Μακεδονία.  

Στην Ελλάδα, τα ελάχιστα άτομα που υπάρχουν, βρίσκονται κυρίως βόρεια κοντά στα σύνορα (Βόρεια Πίνδο 

και όρος Βόρας). Λαθροθηρία, κυνήγι, πυκνό δασικό οδικό δίκτυο και απαλλοτριώσεις στα δάση είναι μερικοί 

από τους πιο σημαντικούς ανθρώπινους παράγοντες που κατέστησαν τον λύγκα ένα είδος υπό εξαφάνιση.  

 

5. Μαυρόγυπας: μεγάλο πτηνό που ζευγαρώνει δια βίου και τρέφεται κυρίως με πτώματα θηλαστικών ζώων. 

Πλέον στην Ελλάδα θα τον συναντήσουμε μόνο στον Έβρο και ο αριθμός τους φτάνει περίπου τα 100 άτομα. Είναι 

ο μεγαλύτερος γύπας της Ευρώπης με άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 3 μέτρα. Δυστυχώς ο μαυρόγυπας είναι 
ένα παγκοσμίως απειλούμενο με εξαφάνιση είδος και όχι μόνο στην Ελλάδα. Κάποιοι σημαντικοί ανθρώπινοι 

παράγοντες που προκάλεσαν τη μείωση του πληθυσμού του είναι η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και το 

κόψιμο δέντρων στα οποία φωλιάζει ο μαυρόγυπας. 

6. Αγριόγιδο: χορτοφάγο θηλαστικό απειλούμενο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και 

γενικώς στα Βαλκάνια. Στην Ελλάδα το αγριόγιδο ζει κυρίως στην Πίνδο, στη Ροδόπη, στη Στερεά Ελλάδα και 

στον Όλυμπο. Ο συνολικός αριθμός των αγριόγιδων στη χώρα είναι περίπου 700 άτομα. Το βάρος του 

κυμαίνεται από 28 έως 45 κιλά και διαφέρει από το γνωστό κρι-κρι ή τη γίδα. Η λαθροθηρία καθώς επίσης και 
η μείωση των βοσκοτόπων του αγριόγιδου είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες συρρίκνωσης του πληθυσμού 

του, η οποία οδηγεί σε γενετική αποδυνάμωση του είδους. 

7. Κόκκινο ελάφι: στην Ελλάδα το κόκκινο ελάφι θα το συναντήσουμε δυστυχώς πια μόνο στην Πάρνηθα και 

μερικά άτομα στην Ήπειρο και στη Ροδόπη. Είναι το μεγαλύτερο φυτοφάγο θηλαστικό της Ελλάδας και πλέον 
τα άτομα που ζουν στη χώρα μας είναι περίπου 600. Το παράνομο κυνήγι είναι η πιο βασική του απειλή καθώς 

επίσης οι πυρκαγιές και η μείωση των οικοτόπων του εξαιτίας της παρεμβολής του ανθρώπου σε αυτούς.  

8. Βίδρα: μικρόσωμο θηλαστικό, το οποίο στη χώρα μας συναντιέται κυρίως 

στη Στερεά Ελλάδα, στην Κέρκυρα και την Εύβοια. Κατοικεί σε όχθες ποταμών και λιμνών με προϋπόθεση να 
είναι πολύ καθαρά τα νερά. Τρέφεται κυρίως με ψάρια αλλά μπορεί να τραφεί και με αμφίβια, νερόφιδα, 

πτηνά και άλλα μικρά θηλαστικά. Οι κυριότερες απειλές προέρχονται φυσικά και πάλι από τον άνθρωπο. Η 

ρύπανση του νερού, η αποξήρανση λιμνών και ποταμών, η καταστροφή παρόχθιας βλάστησης και άλλα 

πολλά οδήγησαν στη μείωση του πληθυσμού της και απειλείται πλέον με εξαφάνιση.  

 

9. Φώκια: θαλάσσιο θηλαστικό που τρέφεται κυρίως με ψάρια, χταπόδια, καλαμάρια κ.ά. Στην Ελλάδα 

ζούνε περίπου 250 με 300 άτομα και είναι ένα ακόμα είδος που απειλείται με εξαφάνιση. Το είδος 

υπάρχει σχεδόν σε όλη την παράκτια και νησιωτική Ελλάδα εκτός από τον Αμβρακικό και τον Κορινθιακό 

κόλπο. Κυριότερες απειλές είναι η υπεραλίευση (άρα λιγότερη τροφή για να ζήσουν) ή η τυχαία 
παγίδευσή τους σε δίχτυα. Φυσικά η κλιματική αλλαγή με την ολοένα και συνεχόμενη άνοδο της στάθμης 

της θάλασσας θα εξαφανίσει πολλές από τις σπηλιές όπου ζούνε. Τέλος η ηχορύπανση από σκάφη και 

ταχύπλοα ή πιθανή ρύπανση από πετρελαιοπηγές είναι επίσης μεγάλοι κίνδυνοι για τις φώκιες άλλα και 

για άλλα ζώα της θάλασσας. 
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10. Δελφίνι: τα δελφίνια που κατοικούν στην Ελλάδα είναι τεσσάρων ειδών: το ρινοδέλφινο, το σταχτοδέλφινο, το κοινό δελφίνι και το 

ζωνοδέλφινο. Το ρινοδέλφινο είναι το δεύτερο πιο κοινό δελφίνι που συναντά κανείς στις ελληνικές  

θάλασσες, το σταχτοδέλφινο είναι το σπανιότερο και μεγαλύτερο δελφίνι στις ελληνικές θάλασσες  

και ξεχωρίζει καθώς δεν έχει μακρύ ρύγχος, το κοινό δελφίνι είναι αυτό που κινδυνεύει ιδιαίτερα 

να εξαφανιστεί από τις ελληνικές θάλασσες και το ζωνοδέλφινο που είναι το μικρότερο είδος 

δελφινιού. 

Στον Κορινθιακό κόλπο υπάρχει ένα μοναδικό φαινόμενο. Ζωνοδέλφινα, σταχτοδέλφινα και κοινά 
δελφίνια συνυπάρχουν σε κοινές ομάδες. Δυστυχώς όμως όλα τους είναι υπό εξαφάνιση. Τυχαίες  

και μη παγιδεύσεις κατά το ψάρεμα, υπεραλίευση της τροφής τους, μόλυνση από χημικές ουσίες, 

σκουπίδια, ηχορύπανση από ταχύπλοα και άλλα σκάφη είναι κάποιες από τις βασικές απειλές που 

δέχονται καθημερινά αυτά τα ζώα.  

Όλα τα παραπάνω είναι ζώα που προστατεύονται από τον νόμο και απαγορεύεται το κυνήγι ή η θανάτωσή τους. Όταν γνωρίζουμε πως ο  

άνθρωπος είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη μείωση των πληθυσμών ορισμένων ζώων τότε το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρχο υν λύσεις. Ο 
άνθρωπος θα πρέπει επιτέλους να σεβαστεί τα υπόλοιπα ζώα του πλανήτη. Ειδικά όταν αυτά έχουν καθοριστικό ρόλο για την ομαλή λ ειτουργία 

του φυσικού περιβάλλοντος στο οποίο διαμένει και ο ίδιος.  

Η λύση λοιπόν είναι αρχικά μία και έπειτα από αυτήν πηγάζουν άλλες πιο συγκεκριμένες. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται στην καθημερινή 
του ζωή τις επιδράσεις των πράξεών του. Αν γίνει αυτό, τότε σίγουρα θα υπάρξει ένα καλύτερο μέλλον, όχι μόνο για τα ζώα αλλά και για εμάς 

τους ίδιους. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ- ΜΟΥΣΙΚΗ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ EUROVISION 2023 

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision είναι ένας διεθνής διαγωνισμός τραγουδιού που 
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), όπου 

συμμετέχουν τραγουδιστές που εκπροσωπούν τις Ευρωπαϊκές χώρες. Κάθε συμμετέχουσα 

χώρα υποβάλλει ένα πρωτότυπο τραγούδι που εκτελείται σε ζωντανή μετάδοση στην 

τηλεόραση και το ραδιόφωνο, μέσω των δικτύων της Eurovision και του Euroradio, με τους 
πολίτες της κάθε διαγωνιζόμενης χώρας να ψηφίζουν το τραγούδι της αρεσκείας τους και με 

αυτόν τον τρόπο καθορίζεται και η νικήτρια ή ο νικητής του διαγωνισμού.  

Ο Διαγωνισμός Τραγουδιού Eurovision 2023  θα είναι η 67η έκδοση του Διαγωνισμού 

Τραγουδιού Eurovision. Θα διεξαχθεί στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού 
η Ουκρανία, η νικήτρια χώρα του διαγωνισμού του 2022  με το τραγούδι "Stefania" 

των Kalush Orchestra, δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της φιλοξενίας της εκδήλωσης λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια που 

προκλήθηκαν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στη Liverpool Arena και θα αποτελείται από δύο 
ημιτελικούς στις 9 και 11 Μαΐου και τον τελικό στις 13 Μαΐου 2023.  Θα είναι η ένατη φορά, αριθμός-ρεκόρ, που το Ηνωμένο Βασίλειο φιλοξενεί 

τον διαγωνισμό, με τελευταία φορά στο Μπέρμιγχαμ το 1998.  

Τριάντα επτά χώρες θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό με τη  Βόρεια Μακεδονία, τη Βουλγαρία και το Μαυροβούνιο να τάσσονται κατά της 

συμμετοχής τους, κυρίως λόγω οικονομικών δυσκολιών (λόγω του ποσού που θα τους κοστίσει η συμμετοχή τους). Οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς 
πληρώνουν ένα ποσό για να λάβουν μέρος στην Eurovision, αλλά το ποσό αυτό διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της χώρας. Ορισμένες μάλιστα 

χώρες κλήθηκαν να πληρώσουν περισσότερα για τη δική τους συμμετοχή, μετά την αποπομπή της Ρωσίας από τον διαγωνισμό. Υπενθυμί ζεται 

ότι η Ρωσία, που είχε μια μεγάλη οικονομική συνεισφορά, αποβλήθηκε από τον φετινό διαγωνισμό μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.  

Η προθεσμία που είχε θέσει η ΕΡΤ προς τις δισκογραφικές εταιρείες και τους παραγωγούς για την υποβολή προτάσεων για την ελληνική 
εκπροσώπηση στη Eurovision 2023 έληξε. Το ενδιαφέρον ήταν μεγαλύτερο από πέρσι, καθώς τόσο  η 8η θέση της Amanda στο Τορίνο αλλά και 

η 10η θέση της Stefania στο Ρότερνταμ δημιούργησαν νέα δεδομένα για την Ελλάδα. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε καθημερινή εκπομπή της 

ΕΡΤ1 υποβλήθηκαν 106 τραγούδια και το έργο της επιτροπής αξιολόγησής τους αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο. Υπάρχει βέβαια και μι α 

φημολογία για την εκπροσώπηση της χώρας μας από τον Έλληνα τραγουδιστή Κωνσταν τίνο Αργυρό. Μένει να δούμε αν τελικά θα 

επιβεβαιωθεί. 
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                    ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Α) ΠΕΙΡΑΜΑ: ΠΩΣ ΝΑ ΦΟΥΣΚΩΣΕΙΣ ΕΝΑ ΜΠΑΛΟΝΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΦΥΣΗΞΕΙΣ 

Τι θα χρειαστείς: 

→Έναν δοκιμαστικό σωλήνα (όποιος έχει) ή ένα λεπτό δοχείο  

→ Ένα μπαλόνι ( ό,τι χρώμα θέλετε )  

→Μια ξύλινη σπάτουλα ή ένα ξυλάκι από παγωτό  

→Ένα δοχείο με γραμμές μέτρησης υγρών  

→Μαγειρική σόδα   

→Γάντια  

→Ξίδι ή χυμό λεμονιού  

→Πλαστελίνη  
 
Βήματα: 
1) Φτιάξτε μια μπάλα από πλαστελίνη και χρησιμοποιήστε τη για να στερεώσετε τον δοκιμαστικό σωλήνα στο τραπέζι.  

2) Με το δοχείο με τις γραμμές μέτρησης υγρών προσθέστε 10ml χυμό λεμονιού ή ξίδι στον δοκιμαστικό σωλήνα.  

3) Με την ξύλινη σπάτουλα προσθέστε 3 δόσεις μαγειρικής σόδας στο μπαλόνι.  

4) Τοποθετήστε το στόμιο του μπαλονιού στον δοκιμαστικό σωλήνα, χωρίς το περιεχόμενό του να πέσει μέσα του.  

5) Ξεκινήστε την αντίστροφη μέτρηση, κρατήστε όρθιο το μπαλόνι και αφήστε τη μαγειρική σόδα να αναμειχθεί με το ξίδι ( ή τον χυμό 

λεμονιού). 

Η επιστήμη πίσω από τη μαγεία…  

Όταν αναμειγνύετε χυμό λεμονιού ή ξίδι με διττανθρακική-μαγειρική σόδα, δημιουργείται μια χημική αντίδραση, από την οποία προκύπτει 

διοξείδιο του άνθρακα που γεμίζει το μπαλόνι. Αν προσπαθήσετε να αλλάξετε τις ποσότητες των υλικών, θα παρατηρήσετε αλλαγές σ την 

παραγωγή αερίου! 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Όταν ολοκληρώσετε τη δραστηριότητα, απορρίψτε όλες τις χρησιμοποιημένες τροφές. 

 

Β) 2 ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙΣ SLIME, ΜΙΑ ΧΑΛΑΡΩΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ 

Α) Slime με conditioner μαλλιών:                                     Β) Slime με οδοντόκρεμα: 

Υλικά:                                                                                       Υλικά: 

½ κούπα corn flour                                                                Οδοντόκρεμα 

Λίγο conditioner μαλλιών                                                   Αλάτι 
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                 ΕΝΟΤΗΤΑ- ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ… 

            ΤΟ ΠΡΩΤΟ «GREEK SANTA’S VILLAGE» ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΡΑΧΩΝ! 

Τα Θέατρα Βράχων «Άννα Συνοδινού» και «Μελίνα Μερκούρη» ανοίγουν τις 
πύλες τους για το πρώτο «Greek Santa’s Village» και το μαγικό 

χριστουγεννιάτικο ταξίδι ξεκινά! 

Ήχοι από κουδουνάκια ταράνδων, πολύχρωμες στολές ξωτικών, λιχουδιές και 
ζεστή σοκολάτα μοσχομυρίζουν, χριστουγεννιάτικα λαμπάκια αναβοσβήνουν,  

«Jingle Bells» πλημμυρίζουν τον χώρο και κάπου εκεί οι αισθήσεις μας 

επαναστατούν και αρχίζουμε να μετράμε αντίστροφα για τη μεγαλύτερη γιορτή 

του χρόνου. Ξυπνά μέσα μας η ανάγκη για παιχνίδια, βόλτες με φίλους και 
ατελείωτο shopping μα κυρίως η τάση φυγής για να ζήσουμε το πιο ονειρικό, 

το πιο μαγικό ταξίδι των Χριστουγέννων, το ταξίδι μας στο πρώτο Ελληνικό 

Χωριό του Άγιου Βασίλη. 

Φέτος όμως δεν χρειάζεται να πάμε μακριά γιατί το πρώτο «Greek Santa’s Village» είναι γεγονός! Από τις 7 Δεκεμβρίου 

έως τις 8 Ιανουαρίου ο Άι Βασίλης παίρνει ελληνική υπηκοότητα και μας υποδέχεται στο παραμυθένιο ελληνικό χωριό 

του, στο Θέατρο Βράχων, μετατρέποντας την Αττική σε πρωτεύουσα των Χριστουγέννων και ιδανική εορταστική 

απόδραση.  

Για 33 ημέρες η περιοχή μεταμορφώνεται σε πηγή χαράς, γιορτής, παιχνιδιού και γέλιου, με 

ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα να συνοδεύει το εορταστικό κλίμα, με συναυλίες από 

μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, χορευτικά, πολιτιστικά και θεατρικά 
δρώμενα. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε πολλές δωρεάν δράσεις, όπως 

επίσκεψη στο Αρχοντικό του Άι Βασίλη και στο σπιτάκι του παραμυθιού όπου θα ακούσουν φανταστικές 

χριστουγεννιάτικες ιστορίες, θα παίξουν με τα ξωτικά και τις μασκώτ καθώς και με πολλά άλλα. Μέσα από 60 
περίπτερα και λοιπούς χώρους δράσεων, θα απολαύσουν ζωγραφική, δημιουργική απασχόληση και πολλές ακόμη 

δραστηριότητες όπως το παγοδρόμιο και άλλα ψυχαγωγικά παιχνίδια. Οι επιλογές για τη δ ιασκέδαση των 

επισκεπτών του «Greek Santa’s Village» μοιάζουν απεριόριστες και η διασκέδαση είναι δεδομένη.  

Φυσικά Χριστούγεννα, μουσική και καλό φαγητό πάνε μαζί, για αυτό και το «Greek Santa’s Village» έχει φροντίσει 

να ικανοποιήσει όλες τις γευστικές επιλογές! Σάντουιτς, burger, ζυμαρικά, pizza, hot dog, σοκολάτες, λιχουδιές, ζεστό 

κρασί, θα είναι κάποιες από αυτές. Επιπλέον, αδιαφιλονίκητοι «βασιλιάδες» οι Kings με την επιτυχία της χρονιάς «Madame» ανοίγουν τις 

εκδηλώσεις στις 8/12, και ακολουθούν οι:  Γιάννης Βαρδής με τον Γιώργο Λιανό στις 11/12, η Ευριδίκη στις 15/12, οι 15-50 με τον Δημήτρη 
Σταρόβα στις 18/12, οι Βασίλης Πορφυράκης, Λούκας Γιώρκας, Χριστίνα Κολέτσα  και Γιάννης Κατινάκης σε μια συναυλία-αφιέρωμα στη 

στιχουργό Όλγα Βλαχοπούλου στις 21/12, η Σίλια Κατραλή  με τον Ακύλα Μυτιληναίο στις 23/12, η Άσπα με τον Κωνσταντίνο Φρατζή στις 

26/12/, ο Μανώλης Κονταρός στις 2/1, οι Goin’ Through στις 5/1. Τις Χριστουγεννιάτικες συναυλίες του κορυφαίου θεματικού πάρκου θα 

ολοκληρώσει στις 8 Ιανουαρίου ο  Μιχάλης Χατζηγιάννης. 

Και επειδή τα Χριστούγεννα η προσφορά σε αγαπημένα μας πρόσωπα μπαίνει στο επίκεντρο, η πλούσια αγορά  διαθέτει όλα τα εμπνευ σμένα 

δώρα που μπορείτε να φανταστείτε, όπου μικροί παραγωγοί λαϊκής τέχνης, μέσα σε οικίσκους , θα απλώσουν την πραμάτεια τους από 

καλλιτεχνικές δημιουργίες, έτοιμες να μπουν σε συσκευασία δώρου.  

Ταυτότητα Εκδήλωσης 

-Ημερομηνία: Από: 07/12/2022 Έως: 08/01/2023 

Έναρξη: 7/12: 17.00 – 22.00 

Ωράριο: 10.00-22.00 (εκτός από 31/12: 10.00-01.00) 

-Τοποθεσία: Θέατρα Βράχων «Άννα Συνοδινού» και «Μελίνα Μερκούρη», Βύρωνας  

-Εισιτήρια: Γενική Είσοδος: 7€ | Μειωμένο Εισιτήριο: 3,5€ σε παιδιά 9 -15 ετών, πολύτεκνους, ανθρώπους τρίτης ηλικίας και ΑΜΕΑ | 

Ελεύθερη είσοδος για παιδιά έως 8 ετών | Προπώληση: Τα πρώτα 30.000 εισιτήρια 3 ευρώ 

 

 



11 
 

 

      3 ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ   

Χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά, εύκολα και γρήγορα, που μπορείτε να φτιάξετε μαζί με όλη την οικογένεια ώστε να τα στολίσετε στο σπίτι  

σας ή να τα κάνετε δώρο στους αγαπημένους σας. 

1) Βαζάκια με νερό ή baby oil, χιόνι, χρυσόσκονη και χριστουγεννιάτικα διακοσμητικά  

Πάρτε ένα παλιό βαζάκι που έχετε σπίτι σας, γεμίστε το με νερό ή baby oil, χιόνι, χρυσόσκονη ή ό,τι άλλο θέλετε. 
Έπειτα κολλήστε στο καπάκι του βάζου το διακοσμητικό σας και κλείστε το καλά. Διακοσμήστε αν θέλετε και με 

κορδέλες. Αναποδογυρίστε το βαζάκι σας και το χριστουγεννιάτικο διακοσμητικό σας είναι 

έτοιμο. 

2)Υπέροχα κηροπήγια με κρασοπότηρα 

Πάρτε ένα κρασοπότηρο, γεμίστε το με ό,τι σας αρέσει (χιόνι, λουλούδια γκι, μπάλες κλπ.), κλείστε κολλώντας μια 
χάρτινη τάπα, την οποία θα έχετε κόψει στο σχήμα του ποτηριού σας ή με ένα σουβέρ. Γυρίστε ανάποδα, 

τοποθετήστε ένα κερί στην κορυφή και το διακοσμητικό σας είναι έτοιμο!  

 

3)Τι μπορείτε να κάνετε με τα μακαρόνια σας;  

Πάρτε έναν χάρτινο κώνο, κολλήστε μακαρόνια πέννες, βάψτε τα με σπρέι, κολλήστε κορδέλες και  μικρές 

μπάλες της αρεσκείας σας. Και έτσι έχετε έτοιμο ένα χειροποίητο χριστουγεννιάτικο δεντράκι.     

 

 

 

                                    ΣΥΝΤΑΓΕΣ  

Α) ΣΟΚΟΛΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ: ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 
Υλικά για το κέικ: 
 

❖ 200 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου 

❖ 300 γρ. ζάχαρη κρυσταλλική 

❖ 220 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 

❖ 4 αυγά, μεσαία 
❖ ξύσμα πορτοκαλιού, από 1 πορτοκάλι 

❖ 100 ml. γάλα 

❖ 1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ 

❖ 1 πρέζα αλάτι 
❖ 1 βανιλίνη 

❖ 60 γρ. κακάο 

❖ 200 γρ. κουβερτούρα 65% 
❖ βούτυρο, για τη φόρμα 

❖ κακάο, για τη φόρμα 

Υλικά για τη σύνθεση: 
 

200 γρ. κουβερτούρα 65% 

Οδηγίες εκτέλεσης για το κέικ: 

❖ Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170ο C στον αέρα. 

❖ Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα για 3 -4 λεπτά να αφρατέψουν. 

❖ Προσθέτουμε 3 κ.σ. από το αλεύρι και τα αβγά. Περιμένουμε να απορροφηθεί το ένα αβγό μέχρι να βάλουμε το επόμενο.  
❖ Βάζουμε το ξύσμα από το πορτοκάλι, το γάλα και ανακατεύουμε με μια μαρίζ.  
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❖ Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν πάουντερ, το αλάτι, τη βανιλίνη, το κακάο, την κουβερτούρα ψιλοκομμένη και 
ανακατεύουμε. 

❖ Μεταφέρουμε τα στερεά υλικά στον κάδο με τα υγρά υλικά και ανακατεύουμε  με μια μαρίζ. 

❖ Βάζουμε το μείγμα σε φόρμα 23 εκ. με τρύπα που έχουμε απλώσει πριν βούτυρο και κακάο. 

❖ Ψήνουμε για 50-60 λεπτά σε ψηλή σχάρα. 

❖ Αφήνουμε να κρυώσει και σερβίρουμε με λιωμένη κουβερτούρα ή γκανάς σοκολάτας.  

 

Β) ΤΡΟΥΦΑΚΙΑ 

Τι χρειαζόμαστε: 

- 400 γρ. ζαχαρούχο γάλα 

-150 γρ. μπισκότα (τύπου digestive) 

-150 γρ. κουβερτούρα γάλακτος (ψιλοκομμένη) 

-50 γρ. βούτυρο (σε θερμοκρασία δωματίου) 

-τρούφα που επιθυμούμε 

Οδηγίες παρασκευής: 

1) Σε κατσαρολάκι, σε χαμηλή φωτιά, ρίχνουμε το ζαχαρούχο γάλα και το βούτυρο. Ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθούν. Αφαιρούμε 

από τη φωτιά. 

2)Προσθέτουμε την κουβερτούρα και ανακατεύουμε, μέχρι να λιώσει καλά.  

3)Ρίχνουμε στον πολυκόφτη τα μισά μπισκότα (75 γρ.) και τα χτυπάμε, μέχρι να γίνουν σκόνη. Έπειτα τα ρίχνουμε μέσα στο μείγμα της 

κουβερτούρας και ανακατεύουμε ξανά. Αφήνουμε το μείγμα να δέσει 5’ -10’. 

4)Προσθέτουμε τα υπόλοιπα μπισκότα, αφού πρώτα τα έχουμε σπάσει με τα χέρια μας.  

5)Αδειάζουμε το μείγμα σε μπολ, το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για 2-3 ώρες (να σφίξει). 

6)Βγάζουμε το μείγμα από το ψυγείο, πλάθουμε μπαλάκια στο μέγεθος καρυδιού και τα κυλάμε πάνω στην τρούφα που έχουμε επιλέξει ( να 

πάει παντού). 

→Αν δε σερβίρουμε αμέσως, διατηρούμε τα τρουφάκια στο ψυγείο.  

 

Γ) ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑ ΚΕΪΚ 

Υλικά που θα χρειαστείτε:  

• 300 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου  

• 250 γρ. ζάχαρη άχνη                                                

• 1 κ.σ.ζάχαρη κρυσταλλική  

• 7 γρ. μαχλέπι  

• 2 γρ. μαστίχα 

• 1/2 κ.γ. μοσχοκάρυδο  

• 2 κ.σ.αλεύρι γ.ο.χ.  

• ξύσμα πορτοκαλιού, από 1-2 πορτοκάλια  

• 1 βανιλίνη  

• 4 αυγά (θερμοκρασία δωματίου)  

• 75 γρ. γάλα, 3,5%  

• 400 γρ. αλεύρι γ.ο.χ.  

• 1 κ.σ.μπέικιν πάουντερ  

• ζάχαρη άχνη, για το σερβίρισμα  
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Οδηγίες παρασκευής : 

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180° C στον αέρα.  

• Ρίχνουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την άχνη και χτυπάμε με το σύρμα πολύ καλά μέχρι να αφρατέψει το βούτυρο, 2 -3 
λεπτά.  

• Στη συνέχεια, σταματάμε το χτύπημα, καθαρίζουμε τα πλαϊνά τοιχώματα με μία σπάτουλα ή μαρίζ, συνεχίζουμε το χτύπημα για 

άλλα 5 λεπτά και αφήνουμε στην άκρη.  

• Σε ένα μικρό μπλέντερ-μούλτι ρίχνουμε τη ζάχαρη, το μαχλέπι, τη μαστίχα, το μοσχοκάρυδο, 2 κ.σ. από το αλεύρι μας και 

χτυπάμε πολύ καλά (αν χρησιμοποιήσουμε βανιλίνες και όχι εκχύλισμα, τις προσθέτουμε στο μούλτι).  

• Όταν το μείγμα μας γίνει σκόνη, το προσθέτουμε στον κάδο του μίξερ.  

• Ρίχνουμε το ξύσμα πορτοκαλιών, το εκχύλισμα βανίλιας και χτυπάμε στον κάδο σε χαμηλή ταχύτητα.  

• Ρίχνουμε ένα ένα τα αυγά. Με το που απορροφηθεί το ένα, ρίχνουμε το επόμενο.  

• Βγάζουμε τον κάδο από το μίξερ και ρίχνουμε στον κάδο και το γάλα ανακατεύοντας ελάχιστα με μία μαρίζ.  

• Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τα 400 γρ. αλεύρι με το μπέικιν και τα προσθέτουμε στον κάδο ενώ ανακατεύουμε ελαφρά με μία 

μαρίζ.  

• Βουτυροαλευρώνουμε πολύ καλά μία στρογγυλή φόρμα κέικ με αποσπώμενη βάση, διαμέτρου 25 εκ.  

• Ρίχνουμε εκεί το μείγμα για τη βασιλόπιτά μας και απλώνουμε καλά με μία σπάτουλα.  

• Ψήνουμε στον φούρνο για 45 λεπτά, στην υψηλή σχάρα.  

Πριν το ψήσιμο δεν ξεχνάμε να βάλουμε το φλουρί!  

 

Μόλις είναι έτοιμη, πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και σερβίρουμε!  

Καλή σας απόλαυση! Και του χρόνου!  

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΗΘΗ-ΕΘΙΜΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

1)Σπάσιμο ροδιού την Πρωτοχρονιά 
Ένα πανάρχαιο έθιμο του λαού μας για τη γιορτινή μέρα της έλευσης του νέου χρόνου είναι «το 

σπάσιμο του ροδιού». Το έθιμο αυτό αρχικά εντοπίστηκε στην Πελοπόννησο, αν και μετά διαδόθηκε 

σε κάθε γωνιά της Ελλάδας και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.  

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, η οικογένεια πηγαίνει στην εκκλησία, ντυμένοι όλοι με τα καλά τους ρούχα 

για να παρακολουθήσουν τη Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και να υποδεχτούν τον νέο χρόνο, 

καλό κι ευλογημένο. Στην επιστροφή, ο νοικοκύρης του σπιτιού έχει στην τσέπη του ένα λειτουργημένο 
ρόδι, που στην Μικρά Ασία το φυλούσαν στα εικονίσματα από τις 14 Σεπτέμβρη, δηλαδή τη μέρα του 

Σταυρού. Είναι αυτός που κάνει το ποδαρικό και σπάει το ρόδι. Πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι στην κλειστή εξώπορτα και να του  ανοίξουν. 

Δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος με το κλειδί του. Έτσι είναι ο  πρώτος που μπαίνει στο σπίτι για να κάνει το ποδαρικό με το ρόδι στο χέρι.  

Μπαίνοντας μέσα, με το δεξί πόδι, σπάει το ρόδι πίσω από την εξώπορτα για να πεταχτούν οι ρώγες του παντού και ταυτόχρονα λέε ι: «με 
υγεία, ευτυχία και χαρά το νέο έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει η τσέπη μας όλη τη χρονιά.». Όσο πιο γερές κι όμορφες είναι 

οι ρώγες του ροδιού, τόσο χαρούμενες κι ευλογημένες θα είναι και οι μέρες που φέρνει μαζί του ο νέος χρόνος.  

Άλλη ευχή που συνηθίζεται να λέγεται κατά το σπάσιμο του ροδιού είναι: «Όσο βαρύ είναι το ρόδι, τόσο βαρύ να είναι το πορτοφόλι μας, όσο 

γεμάτο καρπούς είναι το ρόδι, να είναι γεμάτο το σπίτι μας με καλά και όσο κόκκινο είναι το ρόδι, τόσο κόκκινη να είναι και η  καρδιά μας!» 

Οι λέξεις ρόδι και ροδιά είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις έννοιες ροή και δύναμη. Η δύναμη λοιπόν αυτού του καρπού είναι χαρακτηριστική 

στην ελληνική μυθολογία και όχι μόνο, αφού τα ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται μ` αυτό τον καρπό είναι ανεξάντλητα. Στην Αρχ αία Ελλάδα 

πίστευαν πως η δύναμη του ροδιού κρυβόταν στους πολυάριθμους κόκκους του (αφθονία και γονιμότητα), αλλά και στο πορφυρό χρώμα του 
(χρώμα που φέρνει καλή τύχη). Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως, ακόμη και σήμερα, αποτελεί ένα από τα πιο εκφραστικά σύμβολα της ελληνικής 

λαογραφίας, με έντονη παρουσία σε κάθε μορφή και έκφραση της παραδοσιακής ζωής.  

2)Κρέμασμα χριστουγεννιάτικων καλτσών  
Οι χριστουγεννιάτικες κάλτσες αποτελούν κλασικό έθιμο Χριστουγέννων, είναι οι κάλτσες που ο Άγιος 
Βασίλης αφήνει τα δώρα για τα παιδιά, και συνήθως τοποθετούνται κοντά στο τζάκι ή στη βάση του 

χριστουγεννιάτικου δένδρου, δίπλα στη φάτνη ή στην εξώπορτα.  

Η ιδέα για τις κρεμασμένες κάλτσες στο τζάκι συνδέεται με την ιστορία του Αγίου Νικολάου (ή Άγιος 

Βασίλης), ο οποίος έσωσε τρεις κοπέλες βάζοντας χρυσά νομίσματα στην κάλτσα του πατέρα τους 
που κινδύνευε από χρεοκοπία. Σύμφωνα λοιπόν με τη «βόρεια» χριστιανική παράδοση όλα άρχισαν 
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σε ένα σπίτι ενός πατέρα με τρεις κόρες που πρόσφατα είχαν χάσει τη μητέρα τους. Οι δουλειές του πατέρα δεν πήγαιναν καλά και  η οικογένεια 
μετακόμισε σε ένα παλιό και μικρότερο σπίτι. Όταν όμως οι κόρες έφθασαν σε ηλικία γάμου ο πατέρας έπεσε σε απόγνωση καθώς δεν 

μπορούσε να τις προικίσει, τότε πλησίαζαν και τα Χριστούγεννα. Ο Άγιος Βασίλης όμως, που γνώριζε την κατάσταση, αποφάσισε να βοηθήσει. 

Έτσι όταν η οικογένεια έπεσε να κοιμηθεί, ερχόμενος ο Άγιος Βασίλης τοποθέτησε από ένα πουγκί με χρυσό στις κάλτσες των κοριτσιών που 

είχαν βάλει κοντά στο τζάκι μαζί με άλλα ρούχα για να στεγνώσουν. Το επόμενο πρωί οι κοπέλες βρήκαν με μεγάλη έκπληξη τα δώρα  του Άγιου 

Βασίλη και η ζωή τους άλλαξε. 

Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η ιστορία του εθίμου που τηρείται σε πολλές χώρες με διάφορες παραλλαγές (όπως είσοδος του Αγίου από την 

καμινάδα ή από τον κήπο) σημεία που, ανάλογα, το επόμενο πρωί βρίσκουν τα παιδιά τα δώρα τους.  

3)Κάλαντα 
Η λέξη κάλαντα προέρχεται από τη λατινική «calenda», που σημαίνει αρχή του μήνα και πήραν 

το όνομά τους από τις καλένδες του Ιανουαρίου. Οι καλένδες ήταν οι πρώτες ημέρες των 

ρωμαϊκών μηνών και συγγενείς και φίλοι αντάλλασσαν επισκέψεις και δώρα, που ήταν μέλι, ξερά 

σύκα, χουρμάδες, χυλός και μικρά νομίσματα. 

Πιστεύεται ότι η ιστορία τους προχωρεί πολύ βαθιά στο παρελθόν και συνδέεται με την Αρχαία 

Ελλάδα. Έχουν βρεθεί αρχαία γραπτά κομμάτια παρόμοια με τα σημερινά κάλαντα. Τα παιδιά 

της εποχής εκείνης κρατούσαν ομοίωμα καραβιού που παρίστανε τον ερχομό το υ θεού 

Διόνυσου. Άλλοτε κρατούσαν κλαδί ελιάς ή δάφνης στο οποίο κρεμούσαν κόκκινες και άσπρες κλωστές. Στις κλωστές έδεναν τις προσ φορές 

των νοικοκύρηδων. 

Τα κάλαντα είναι ελληνικό έθιμο που διατηρείται αμείωτο ακόμα και σήμερα με τα παιδιά να γυρνούν από  σπίτι σε σπίτι δύο μαζί ή και 

περισσότερα και να τραγουδούν τα κάλαντα συνοδεύοντας το τραγούδι τους με το τρίγωνο ή ακόμα και κιθάρες, ακορντεόν, λύρες ή 
φυσαρμόνικες. Αποτελούν δημοτικά ευχετικά και εγκωμιαστικά τραγούδια με βυζαντινές ρίζες που ψάλλονται κάθε χρόνο κυρίως την 

παραμονή μεγάλων θρησκευτικών εορτών, όπως τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Θεοφάνια.  

4)Χριστουγεννιάτικο δέντρο  

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι ένα αειθαλές, κωνοφόρο δέντρο που ο στολισμός του αποτελεί 
παράδοση για τις μέρες των Χριστουγέννων.  Στολίζεται με διάφορα στολίδια κι έναν άγγελο ή αστέρι 

στην κορυφή του συμβολίζοντας το αστέρι της Βηθλεέμ, που οδήγησε τους μάγους ή τους αγγέλους που 

προστάτεψαν το θείο βρέφος εκείνη την Άγια νύχτα.  

Το πρώτο δείγμα χριστουγεννιάτικου δέντρου το συναντάμε στη Γερμανία τον 16ο αιώνα και λέγεται πως 
βασίστηκε ο στολισμός του πάνω στα λόγια των ιερέων. Οι ιερείς ανέφεραν πώς το δέντρο είχε πάνω 

καρπούς που ήταν στρογγυλοί και κόκκινοι σαν μήλα. Το δέντρο το στόλιζαν με διάφορα τρόφιμα  και 

γλυκά τα οποία, μετά το πέρας το γιορτών, τα μοίραζαν στα παπαδοπαίδια και σε φτωχές οικογένειες. 

Αργότερα, συναντάμε χριστουγεννιάτικο δέντρο στα σπίτια πλούσιων αριστοκρατικών οικογενειών.  

Στις αρχές του 18ου αιώνα τα δέντρα άρχισαν να στολίζονται με κεριά και αντικείμενα υψηλής χρηματικής αξίας. Μέχρι τότε ο στολισμός ενός 

δέντρου ήταν πολυτέλεια και γι’ αυτό τα συναντάμε μόνο σε σπίτια πλούσιων και στις εκκλησίες. Τον 19ο αιώνα βλέπουμε να στολί ζονται 

δέντρα και σε σπίτια αλλά και σε σχολεία, νοσοκομεία και σε πολλούς άλλους δημόσιους χώρους. Σημαντικό βέβαια ρόλο στη διάδοση των 
δέντρων στα σπίτια, έπαιξε ο γερμανικός στρατός , όταν αποφάσισε να στολίσει δέντρα στα στρατόπεδα και στα νοσοκομεία κατά τη διάρκεια 

του πολέμου το 1870-1871. Από τον 18o αιώνα και μετά, παρατηρούμε σταδιακά πώς εισάγεται σιγά σιγά το έθιμο του στολισμού του δέντρου 

σε όλες τις χώρες και της Ευρώπης αλλά και την εξάπλωση του εθίμου στην Αμερική.  

Πλέον ο στολισμός του χριστουγεννιάτικου δέντρου γίνεται σε όλα τα σπίτια κάθε χρόνο. Στην Ελλάδα το έθιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

το έφεραν οι Βαυαροί και στολίστηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας στα ανάκτορα του βασιλιά  Όθωνα.  

Πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Ελλάδα ήταν το παραδοσιακό Χριστόξυλο ή Δωδεκαμερίτης  ή Σκαρκάνζαλος κυρίως στα 

χωριά της Βορείου Ελλάδος. Κάθε χρόνο έβαζαν ένα μεγάλο κούτσουρο στο τζάκι ή στις σόμπες τους από αγριοκερασιά, πεύκο ή ελιά  και το 

άφηναν να καίει κατά τη διάρκεια των 12 ημερών των γιορτών από τα Χριστούγεννα έως και τα Φώτα. Λέγεται πώς αυτό το έθιμο έφερνε τύχη 
και γούρι στα σπίτια και έδιωχνε τα καλικατζαράκια από το σπίτι. Από όπου και να έρχεται , όσο 

ψηλό ή κοντό είναι, στολισμένο ή μη, με λαμπιόνια ή χωρίς το χριστουγεννιάτικο δέντρο φέρνει 

χαρά, δώρα και το γιορτινό κλίμα στο σπιτικό μας. 

Βέβαια, δε θα ξεχάσουμε να πούμε πως το παραδοσιακό ελληνικό έθιμο, ως χώρα της 
θάλασσας, είναι το στόλισμα καραβιού κι όχι δέντρου. Το καράβι συμβολίζει την καινούργια 

πλεύση του ανθρώπου στη ζωή μετά τη γέννηση του Χριστού.  

Το ελληνικό παραδοσιακό καραβάκι αποτελεί παράδοση των παλαιών εποχών της χώρας μας, 

που τα παιδιά με αγάπη, χαρά και δημιουργικό νου,  συνήθιζαν να κατασκευάζουν μόνα τα 
παιχνίδια τους, χρησιμοποιώντας ό,τι είχαν πρόχειρο (συνήθως, ξύλο και λίγο χαρτί ή 

κουρέλια). Τα περισσότερα παιδιά κατέληγαν να φτιάχνουν το παραδοσιακό, πλέον, καραβάκι,  

εμπνευσμένα από τα μακρινά ταξίδια των αγαπημένων τους προσώπων και τη νοσταλγία να τα ξαναδούν. Αποτελούσε, όμως, και ένα εί δος 

τιμής και καλωσορίσματος στους ναυτικούς, που επέστρεφαν από τα ταξίδια τους. 

Συνυφασμένο όμως  με αποχωρισμούς και δυσάρεστες αναμνήσεις, αλλά και ως τάμα των ναυτικών σε στιγμές κινδύνου στη θάλασσα, τ ο 
καράβι δεν θα μπορούσε να συμβολίσει οικογενειακές συνεστιάσεις θαλπωρής, με παρόντα όλα τα μέλη, ή να τονώσει το οικογε νειακό 
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αίσθημα. Για τον λόγο αυτό, το καράβι σπάνια αποτέλεσε στοιχείο διακόσμησης των ελληνικών σπιτιών τα Χριστούγεννα και  δεν μπόρεσε να 

εδραιωθεί ως γιορτινό σύμβολο. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, συζητήθηκε έντονα στη χώρα μας το ζήτημα κατάργηση ς του χριστουγεννιάτικου δέντρου και 
αντικατάστασής του από το καραβάκι, δεδομένου ότι αυτό συνδύαζε την παράδοση με την οικολογική συνείδηση. Το ζήτημα βεβαίως δεν ήταν 

τόσο απλό, καθώς παρουσιάστηκε αδιάσειστη επιχειρηματολογία και από τις δύο πλευρές, με αναφορές σε οικολογικά ζητήματα και π ροτάσεις 

από ειδήμονες για χρήση φυτών και δέντρων, πλην του ελάτου.  

 
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο εκτόπισε το παραδοσιακό καραβάκι που στόλιζαν οι Έλληνες τις ημέρες των Χριστουγέννων. Σε ορισμένες 

περιοχές (κυρίως στα νησιά) εξακολουθούν να στολίζουν καραβάκια, ενώ τα τελευταία χρόνια γίνεται μια αξιέπαινη προσπάθεια ορι σμένων 

Δήμων της χώρας, να επαναφέρουν το έθιμο στην αρχική του μορφή, στολίζοντας στις πλατείες τους καραβάκια αντί για έλατα.  

Η Χίος, ένα κατά κύριο λόγο ναυτικό νησί, συνεχίζει να τηρεί το παλαιό αυτό έθιμο, αποτίνοντας φόρο τιμής στους ναυτικούς της κ αι κρατώντας 

ζωντανή τη λαϊκή μας παράδοση. 

5)Γαλοπούλα 
Η χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα, είναι έθιμο που υιοθετήσαμε και στη χώρα μας από το Μεξικό. 

Η παράδοση αυτή έφτασε στην υπόλοιπη Ευρώπη το 1824. Παλαιότερα υπήρχε  η συνήθεια να 

μαγειρεύουν μεγάλα πουλιά για το γιορτινό γεύμα προτιμώντας τους φασιανούς, τις χήνες και 
τα παγόνια. Όταν, όμως δοκίμασαν τη γαλοπούλα, την καθιέρωσαν ως το κατεξοχήν 

χριστουγεννιάτικο γεύμα. 

Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, η γαλοπούλα απαντάται για πρώτη φορά, ανάμεσα σε τεράστιες  

φυτείες καλαμποκιού, όταν οι Ισπανοί κατακτητές έφτασαν στο Μεξικό τον 17ο αιώνα.  
Πιστεύοντας μάλιστα ότι είχαν ανακαλύψει τις Ινδίες, ονόμασαν αυτό το εντυπωσιακά μεγάλο πουλερικό, «ινδική όρνιθα», ονομασία  που 

αποτελεί μέχρι σήμερα τον επιστημονικό της  όρο. Όταν αποφάσισαν να μεταφέρουν τη γαλοπούλα από τον Νέο Κόσμο στη Γηραιά Ήπειρο, 

δεν μπορούσαν να φανταστούν την εξέλιξη και την πορεία του παράξενου αυτού πουλιού, που σύντομα θα κατακτούσε τα χριστουγεννι άτικα 

τραπέζια της Ευρώπης. 

Μέχρι τότε, η κότα, η χήνα, η πάπια ακόμα και ο κύκνος αποτελούσαν αγαπημένες επιλογές των Ισπανών, των 

Άγγλων και των Γάλλων για την ημέρα των Χριστουγέννων. Ωστόσο, το μέγεθος της γαλοπούλας την έκανε 

αμέσως ελκυστική και ιδανική για οικογενειακά γεύματα. Λέγεται, ακόμη,  ότι ο Ερρίκος Η’ ήταν ο πρώτος 
Βρετανός μονάρχης που τεμάχισε γαλοπούλα σε γιορτινό τραπέζι, κάτι που ακόμα και σήμερα στην Ημέρα των 

Ευχαριστιών στην Αμερική όπου τρώγεται η  γαλοπούλα, θεωρείται αποκλειστική υπόθεση του αρχηγού της 

οικογένειας. 

Στη χώρα μας βέβαια συνήθιζαν τη μέρα των Χριστουγέννων να μαγειρεύουν για το εορταστικό τραπέζι  
κοτόσουπα, έθιμο που ακόμα διατηρείται κυρίως σε κάποιες ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας. Σήμερα όμως οι 

περισσότερες νοικοκυρές μαγειρεύουν ξεχωριστά τη γαλοπούλα για τη μέρα των Χριστουγέννων, βάζοντας 

γέμιση με ρύζι, κουκουνάρι, σταφίδες και κάστανα.  

6)Βασιλόπιτα 
Στην ελληνική παράδοση η ημέρα της Πρωτοχρονιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γιορτή του Αγίου Βασιλείου, ενός ταπεινού Έλλ ηνα 

αγίου με μαύρα γένια και σκούρο φτωχό ράσο, που έρχεται από την Καισάρεια της Καππαδοκίας να ευλογήσει τα σπιτικά μας και να λάβει το 

δικό του κομμάτι από τη βασιλόπιτα που φτιάχνουμε προς τιμήν του (πάντα κόβουμε ένα κομμάτι του 

Χριστού, ένα της Παναγίας, ένα του αγίου Βασιλείου,  ένα του φτωχού, ένα του σπιτιού, και μετά τα δικά μας 

κι αν πέσει το φλουρί στου Χριστού, στης Παναγίας ή στου αγίου Βασιλείου, το δίνουμε στην εκκλησία).  

Σύμφωνα λοιπόν με την παράδοση το έθιμο της βασιλόπιτας προήλθε από τον Μ. Βασίλειο, όταν για να 

προστατεύσει την Καισάρεια της Καππαδοκίας από επιδρομή αλλόφυλων, έκανε έρανο και μάζεψε χρυσά 
νομίσματα και άλλα τιμαλφή, για να τα δώσει στους εχθρούς, ώστε να τους δελεάσει, για να μην 

λεηλατήσουν την περιοχή του.  Ωστόσο ο εχθρός τελικά, δεν κατόρθωσε να εισβάλει στην Καισάρεια και τα 

τιμαλφή έμειναν.  Τότε, ο Μ. Βασίλειος είπε να φτιάξουν μικρές πίττες – ψωμάκια, μέσα στις οποίες έβαζαν 

και ένα χρυσό νόμισμα, ή κάτι άλλο από όλα τα πολύτιμα πράγματα που είχαν μαζευτεί. Οι πίτες αυτές  

μοιράστηκαν σε όλους  και ο καθένας κράταγε ό,τι του τύχαινε. 

7)Χριστόψωμο 
Το Χριστόψωμο παρασκευάζεται  από τη νοικοκυρά του σπιτιού την παραμονή των Χριστουγέννων και αποτελεί έθιμο καθαρά χριστιανι κό. Το 

Χριστόψωμο, δηλαδή το «ψωμί του Χριστού»,  φτιάχνεται με ιδιαίτερη ευλάβεια και υπομονή, 
με αναπόσπαστο χαρακτηριστικό του τον χαραγμένο σταυρό στη μέση, ενώ ταυτόχρονα τις 

εντυπώσεις κλέβουν τα διακοσμητικά σκαλιστά σχέδια ή άλλα πρόσθετα στολίδια, που έχουν ως 

σκοπό την έκφραση διάφορων πεποιθήσεων των πιστών. 

Σε πολλά μέρη της Ελλάδας υφίστανται ποικίλες παραλλαγές του εθίμου με πιο χαρακτηριστικό  
βέβαια ένα κεφαλλονίτικο έθιμο κατά το οποίο όλη η οικογένεια συγκεντρώνεται στο σπίτι του 

πιο ηλικιωμένου, τοποθετούν στο πάτωμα τρία δαυλιά, έτσι ώστε να σχηματίζουν το γράμμα  Χ 

και πάνω τους τοποθετούν την «κουλούρα».  Όλοι σχηματίζουν έναν κύκλο γύρω της και 
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ακουμπούν το δεξί τους χέρι πάνω σε αυτή.  Τότε ο σπιτονοικοκύρης ψέλνει και ρίχνει λάδι στα δαυλιά, βάζοντας τους φωτιά.  Έπ ειτα κόβει 

την κουλούρα, τη μοιράζει και το δείπνο ξεκινά.  

 Στην άλλη άκρη της Ελλάδας, για τους Κρητικούς η ετοιμασία του Χριστόψωμου αποτελεί ολόκληρη ιεροτελεστία.  Χρησιμοποιούνται τα πιο 

ακριβά υλικά για τη παρασκευή του όπως ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλο .  Όταν το ζυμάρι είναι 

έτοιμο, οι γυναίκες παίρνουν τη μισή ζύμη και φτιάχνουν μια κουλούρα, ενώ με την υπόλοιπη φτιάχνουν έναν σταυρό με λωρίδες και τον 
τοποθετούν πάνω στο ψωμί. Στο κέντρο τοποθετούν ένα άσπαστο καρύδι και στην υπόλοιπη επιφάνεια σχεδιάζουν σχήματα με το μαχαίρι ή 

με το πιρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα, καρπούς, σύμβολα της αφθονίας για την επιθυμητή παραγωγή των ζώων και της σοδειάς του σ πιτιού. 

Για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι το Χριστόψωμο θεωρείται ευλογημένο ψωμί, γεγονός που κατέστησ ε τη συνήθεια παρασκευής του μια 

παράδοση βαθιά ριζωμένη στον χρόνο, ως έργο καθαρά χριστιανικό και θείο.  Παρόλα αυτά, το έθιμο αυτό στις μέρες μας διατηρείτ αι σε 

ελάχιστα μέρη της Ελλάδας, με κύριο αντιπρόσωπο την Κρήτη.  

8)Καλικάντζαροι 
Σύμφωνα με την ελληνική εκδοχή του μύθου για τα κακά πνεύματα, ο κόσμος μας συνδέεται με τον 

κάτω κόσμο μέσω ενός δέντρου. Τα κακά πνεύματα, οι καλικάντζαροι, ζουν κάτω από το δέντρο, 
ψάχνοντας να βρουν διαφυγή για τον έξω κόσμο. Καταφέρνουν να το κάνουν κατά τη διάρκεια των 

δώδεκα ημερών των Χριστουγέννων, από τις 25 Δεκεμβρίου μέχρι τις 6 Ιανουαρίου.  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, οι καλικάντζαροι ανεβαίνουν στον δικό μας κόσμο επειδή ο 

Χριστός, αφού ακόμα δεν έχει βαπτιστεί, δεν μπορεί να προστατέψει τους ανθρώπους από το κακό. 

Όταν τα σπίτια δεν μπορούν να προστατευθούν, τα δαιμόνια κυκλοφορούν ελεύθερα φέρνοντας 
προβλήματα και αναταραχές. Οι άνθρωποι τα κρατούν μακριά, καίγοντας κούτσουρα, λιβάνι, ακόμα 

και παλιά παπούτσια. 

 

ΜΕΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΧΡΙΣΤΟΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ 

ΚΟΣΜΟΥ  

Κάθε χώρα έχει τα δικά της ήθη και έθιμα για τα Χριστούγεννα, που άλλοτε μοιάζουν με τα δικά μας και άλλοτε όχι. Το μόνο σίγο υρο είναι πως 
η φαντασία και η ποικιλία των ιστοριών αυτών είναι πραγματικά πολύ μεγάλη. Παρακάτω ακολουθούν μερικά από τα πιο παράξενα και 

άγνωστα για εμάς χριστουγεννιάτικα έθιμα, που επικρατούν σε κάθε γωνιά του πλανήτη.  

-Αγγλία (Ευρώπη) 
Στην Αγγλία, η παράδοση θέλει τους Άγγλους να αφήνουν, μπράντι (ένα ποτό)  για τον Αγιοβασίλη και καρότα για τον Ρούντολφ, ενώ τα παιδιά 

κρεμούν χριστουγεννιάτικες κάλτσες, για να τις γεμίσει με γλυκά ο πατέρας των Χριστουγέννων.  

-Γερμανία (Ευρώπη) 

Στη Γερμανία, αντί για τις κάλτσες τους, βγάζουν έξω τα παπούτσια τους. Περιμένουν ο Άι  Βασίλης να τους τα γεμίσει με γλυκά. Από τις αρχές 

του Δεκέμβρη, τα παιδιά αφήνουν τα παπούτσια τους έξω και αν δεν ήταν καλά παιδιά τη χρονιά που πέρασε, αντί για γλυκά θα βρο υν κλαδιά 

μέσα. 

-Βουλγαρία (Ευρώπη) 

Δώδεκα διαφορετικά φαγητά περιλαμβάνει το εορταστικό τραπέζι, ένα για κάθε μήνα του χρόνου.  

-Ουκρανία (Ευρώπη) 
Στην Ουκρανία τα χριστουγεννιάτικα δέντρα φαίνονται συνηθισμένα με μια μικρή όμως διαφορά. Οι Ουκρανοί κατασκευάζουν έναν 

αυτοσχέδιο ιστό αράχνης και τον κρύβουν σε κάποιο σημείο μέσα στο δέντρο. Καλή τύχη περιμένει όποιον τον βρει. Το έθιμο συνδέεται με τον 

μύθο μιας φτωχής χήρας, η οποία δεν είχε αρκετά χρήματα για να στολίσει το οικογενειακό δέντρο. Ξυπνώντας λοιπόν ένα πρωί, είδε την 

επιθυμία της να γίνεται πραγματικότητα από μία αράχνη που ύφαινε τον ιστό της πάνω στο γυμνό έλατο.  

-Νορβηγία (Ευρώπη) 
Στην δική μας λαογραφία, τα Χριστούγεννα δεχόμαστε επισκέψεις από καλικάντζαρους, όμως στη Νορβηγία έχουν έναν ακόμα πιο σκοτ εινό 

μύθο. Σύμφωνα με αυτόν, κάθε παραμονή Χριστουγέννων μάγισσες  και διάφορα άλλα δαιμόνια πνεύματα αναζητούν  στις αυλές των σπιτιών 

σκούπες, που ύστερα τις κλέβουν και τις χρησιμοποιούν για να πετάξουν. Γι’ αυτό και είναι παράδοση οι Νορβηγοί να κρύβουν τις  σκούπες το 

βράδυ εκείνο προκειμένου τα κακά πνεύματα να μην πλησιάσουν το σπίτι τους και να προλάβουν το κακό.  

-Ολλανδία (Ευρώπη) 
Ένα «αποικιοκρατικό» έθιμο έχουν τα Χριστούγεννα στην Ολλανδία. Ο Άγιος Βασίλης δεν μοιράζει μόνος του τα δώρα. Αντίθετα, αυτ ός 

επιβλέπει και όλη τη δουλειά την κάνει ο Zwarte Piet (Μαύρος Πιτ ή αλλιώς Μαύρος Πέτρος), ο σκλάβος βοηθός του, που είναι ένα μικρόσωμο 
τρολ που περνά τον χρόνο του σκάβοντας στα ανθρακωρυχεία (εξού και το μαύρο χρώμα του) και ανεβοκατεβαίνει με άνεση τις καμινάδες 

των σπιτιών, αφού ο καπνός και τα κάρβουνα πλέον δεν τον ενοχλούν. Σύμφωνα με την παράδοση, το χόμπι του είναι να παρακολουθεί τα 

παιδιά, δίνοντας στη συνέχεια αναφορά στον Άγιο Βασίλη για το ποια ήταν καλά και ποια όχι, αλλά και να τον συνοδεύει στο μοίρ ασμα των 

δώρων. Τα κακά παιδιά, αντί για δώρα βρίσκουν από τον Μαύρο Πέτρο μια κάλτσα γεμάτη με κάρβουνα.  
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-Λετονία (Ευρώπη) 
Τα δώρα δεν έρχονται στις 25 ή στις 31 του μηνός, αλλά κάθε μέρα των γιορτών. Δώδεκα μέρες που διαρκούν οι γιορτές  όλοι κάνο υν δώρα σε 

όλους κάθε μία από αυτές. 

-Ιρλανδία (Ευρώπη) 
Tη νύχτα της παραμονής των Χριστουγέννων, όλα τα παράθυρα των σπιτιών που βλέπουν προς τον δρόμο φωτίζονται από ένα αναμμένο κερί, 

το οποίο τοποθετείται στο περβάζι, ως σύμβολο καλωσορίσματος της Μαρίας και του Ιωσήφ, οι οποίοι εκείνο το βράδυ ψάχνουν απεγ νωσμένα 

ένα πανδοχείο. 

-Καταλονία (Ευρώπη-Ισπανία) 
Στην Καταλονία οι χριστουγεννιάτικες συνήθειες είναι πιο συμβολικές. Συγκεκριμένα για τον παραδοσιακό στολισμό την περίοδο τω ν 
Χριστουγέννων, οι Καταλονοί τοποθετούν στα σπίτια τους μία φιγούρα στη στάση της αφόδευσης, τη λεγόμενη «El Caganer» που συμβ ολίζει 

την καλή τύχη και τη γονιμότητα της γης, ώστε η χρονιά που θα ακολουθήσει να φέρει καλή σοδειά. Τα παιδιά ακολουθούν και εκεί να ένα 

έθιμο, που τα θέλει να φροντίζουν ένα κούτσουρο από τις 8 Δεκέμβρη μέχρι την αλλαγή του χρόνου. Πρέπει να το έχουν σκεπασ μένο με μία 

κουβέρτα και να το ταΐζουν κάθε απόγευμα με «Turron», δηλαδή το μαντολάτο, ώστε να το κρατούν ζεστό και καλοταϊσμένο για να μ πορέσει 

να βγάλει πολλά γλυκά την Πρωτοχρονιά. 

-Ιταλία (Ευρώπη) 
Οι Ιταλοί τα Χριστούγεννα πετάνε τα παλιά έπιπλα έξω από τα παράθυρα. Με αυτό το έθιμο, λένε, ότι θα φύγουν τα παλιά προβλήματα. Οι 

εορτασμοί των Χριστουγέννων ξεκινούν με το σύνθημα που δίνεται από ένα κανόνι που βρίσκεται στη Ρώμη. Επίσης, την παραμονή τω ν 
Χριστουγέννων τα παιδιά ντύνονται βοσκοί και γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι, τραγουδώντας τα κάλαντα, ενώ ο κόσμος τους κερνά γλυκά και 

ξηρούς καρπούς ή τους δίνει λεφτά. O κόσμος μαζεύεται στις πλατείες , όπου διεξάγεται διαγωνισμός για την καλύτερη φάτνη, ενώ το βράδυ 

καίνε το κούτσουρο των Χριστουγέννων και το Λυχνάρι της Μοίρας φέρνει δώρα σε όλους. Τέλος, στις 6 Ιανουαρίου, τα παιδιά περιμένουν με 

αγωνία τη γριά La Befana, η οποία ψάχνει τον μικρό Ιησού και στην πορεία της αναζήτησής της αφήνει δώρα στα φρόνιμα παιδιά.  

-Ισλανδία (Ευρώπη) 
Όχι έναν, όχι δύο, ούτε τρεις αλλά δεκατρείς Άγιους Βασίληδες έχει η παράδοση της Ισλανδίας. Η ομάδα τους ονομάζεται Yule Lads και η 

παράδοση τους θέλει να μοιάζουν με κοντά, άσχημα αλλά τρισχαριτωμένα τρολ. Σύμφωνα με τον μύθο, ξεκινούν τις «επισκέψεις» του ς από 

τις 12 Δεκεμβρίου και για τον υπόλοιπο μήνα βγαίνει στα σπίτια κάθε μέρα και ένα διαφορετικό από αυτά με στόχο να σκορπίζουν έναν 

ευχάριστο πανικό με τις σκανδαλιές τους, καθώς μπαίνουν στα σπίτια από το τζάκι και αφήνουν γύρω τους αστρόσκονη. 

-Ιαπωνία (Ασία)  
Οι Ιάπωνες, χωρίς να έχουν βέβαια τα Χριστούγεννα στη θρησκεία τους, αλλά επηρεασμένοι από τη δυτική μόδα, έχουν ένα διατροφικό έθι μο, 

που τους θέλει να τρώνε τα διάσημα κοτόπουλα KFC, που έχει επικρατήσει χάρη σε μία πολύ επιτυχημένη διαφήμιση της εταιρίας το  1974. 
Έτσι, το junk food έχει την τιμητική του ακόμα και αυτές τις γιορτινές μέρες, σε τέτοιο σημείο μάλιστα, που δεν είναι δυνατόν  να βρει κανείς 

ελεύθερο τραπέζι αν δεν έχει κάνει κράτηση.  

-Αυστραλία (Ωκεανία) 
Καθώς στο νότιο ημισφαίριο ο χειμώνας είναι όταν εμείς έχουμε καλοκαίρι και το αντίστροφο, είναι λογικό τα Χριστούγεννα να γιορτάζονται 
υπό εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, το να απεικονίζεται ο Άγιος Βασίλης ντυμένος με κόκκινο παλτό και γ ούνα, πάνω 

σε έλκηθρο για τα χιόνια, είναι κάτι εντελώς ανούσιο. Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, με τις νέες κατακτήσεις της τεχνολογίας, το παραδοσιακό 

του μέσο μεταφοράς δεν είναι άλλο από το τζετ σκι. Ο Άγιος Βασίλης καταφθάνει από τη θάλασσα!  

-Καναδάς (Βόρεια Αμερική) 
Στον Καναδά, τα Χριστούγεννα ανήκουν δικαιωματικά στα παιδιά. Το καναδέζικο ταχυδρομείο έχει δημιουργήσει ειδικό ταχυδρομικό κώδικα 

(H0 H0 H0), για να μπορούν τα παιδιά να στέλνουν τα γράμματά τους στον Άι Βασίλη αλλά και οι εργαζόμενοι  να απαντούν στα γράμματά τους. 

Μέσα σε 27 χρόνια μάλιστα, έχουν απαντηθεί 15 εκατομμύρια γράμματα.  
 
-Αργεντινή (Νότια Αμερική) 
Τη νύχτα των Χριστουγέννων, οι νέοι βγαίνουν στους δρόμους και πυροβολούν με το όπλο τους!  
 
-Βενεζουέλα (Νότια Αμερική) 
Στο Καράκας της Βενεζουέλας οι θρησκευτικοί εορτασμοί των Χριστουγέννων διαρκούν κάθε χρόνο από τις 16 του Δεκέμβρη μέχρι την 

παραμονή. Τα πρωινά εκείνων των ημερών, πραγματοποιούνται εκκλησιαστικές λειτουργίες μεγάλης κλίμακας στις οποίες οι άνθρωποι  

καλούνται να πάνε με πατίνια roller! Η κυκλοφορία αυτοκινήτων απαγορεύεται μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ προκειμένου οι άνθρωποι να 

χρησιμοποιούν τα πατίνια τους ελεύθερα όλες τις μέρες. Το έθιμο μάλιστα υπαγορεύει στα μικρά παιδιά να παίρνουν μια μεγάλη κλ ωστή, να 
δένουν τη μία άκρη στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού τους και την άλλη να την αφήσουν να κρέμεται έξω από τα παράθυρά τους. Το άλλο πρωί,  

οι άνθρωποι που περνούν με τα πατίνια έξω από το παράθυρό τους, τραβούν την κλωστή για να τους ξυπνήσουν και να μεταφέρουν το  

χαρμόσυνο μήνυμα. 
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ΜΟΝΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΟΤΑΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΦΩΤΑ       

Το Μόνος στο Σπίτι (Home Alone) είναι μια αμερικανική χριστουγεννιάτικη κωμική ταινία που 

κυκλοφόρησε στις 16 Νοεμβρίου 1990 με  πρωταγωνιστή τον Μακόλεϊ Κάλκιν στον ρόλο του Κέβιν 

ΜακΚάλιστερ, ένα αγόρι που η οικογένειά του αφήνει κατά λάθος μόνο του στο σπίτι, όταν φεύγει εκείνη 
για τις διακοπές των Χριστουγέννων στο Παρίσι. Ο Κέβιν, αρχικά, απολαμβάνει το γεγονός του να είναι 

μόνος στο σπίτι, αλλά σύντομα πρέπει να αντιμετωπίσει δύο διαρρήκτες.  

Ο Κάλκιν προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα Α' Αντρικού Ρόλου σε Κωμωδία ή Μιούζικαλ, ενώ η ταινία 

προτάθηκε για 2 Όσκαρ: Καλύτερης Μουσικής  και Καλύτερου Τραγουδιού. Μετά την κυκλοφορία της, 

το Μόνος στο Σπίτι έγινε η κωμωδία με τα περισσότερα έσοδα όλων των εποχών στις  Ηνωμένες Πολιτείες, 

ένα ρεκόρ το οποίο κατείχε και παγκοσμίως μέχρι και το 2011, όταν κυκλοφόρησε η ταινία  The Hangover II, 

η οποία το ξεπέρασε.  

Λόγω της επιτυχίας της, ακολούθησαν τέσσερις συνέχειες:  Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη το 
1992, Μόνος στο Σπίτι 3 το 1997, Μόνος στο Σπίτι 4 το 2002 και Μόνος στο Σπίτι 5 το 2012. Το Μόνος στο 

Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη είναι η μόνη συνέχεια στην οποία πρωταγωνιστούν οι ίδιοι ηθοποιοί με την 

αυθεντική ταινία. 

Ο πολύ νεαρός τότε Κέβιν ΜακΚάλιστερ, του οποίου η καριέρα εκτοξεύτηκε μετά από αυτήν την ταινία,  

πήρε πολλούς άλλους ρόλους, ωστόσο, το 1994, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την υποκριτική, υποστηρίζοντας ότι ήθελε αντ' α υτού 

μια «κανονική ζωή» και γράφτηκε σε ιδιωτικό λύκειο στο Μανχάταν. «Άρχισε να μοιάζει σαν αγγαρεία», δήλωσε αργότερα για  την απόφασή 
του να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας. «Άρχισα να το εκφράζω αυτό και να μην ακούγομαι. Έλεγα: "Θέλω να πάω σχολείο",  δεν 

είχα κάνει έναν ολόκληρο χρόνο σχολείο από την πρώτη δημοτικού».  

Βέβαια, μετά από έξι χρόνια κανονικής ζωής, επέστρεψε στην υποκριτική το 2000 και από τότε πρωταγωνίστησε σε πλήθος ταινιών και 

τηλεοπτικών σειρών. Όμως τα καμώματά του εκτός οθόνης ήταν τελικά αυτά που του απέφεραν μεγαλύτερη προσοχή. Κατά τη διάρκεια των 

μεταγενέστερων ετών της καριέρας του, πάλεψε με προβλήματα κατάχρησης ουσιών και μιας σύλληψης.  

Ο Κάλκιν έγινε επίσης πρωτοσέλιδο το 1995, όταν δημοσιεύτηκαν πληροφορίες ότι ο 15χρονος τότε είχε χειραφετηθεί επίσημα, αφαι ρώντας  

τους γονείς του από  νόμιμους κηδεμόνες του. Τους πήγε στο δικαστήριο σε μια προσπάθεια να αποκτήσει τον έλεγχο των 15 εκατομμυρίων 
δολαρίων, που είχε κερδίσει από την καριέρα του ως ηθοποιός - η μαμά και ο μπαμπάς του - η Πατρίσια και ο Κιτ Κάλκιν - φέρονται να κέρδιζαν 

το 15% των μισθών του μέχρι τότε. 

 

 

     ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

1  Κυριακή Βασίλειος, Βασίλης, Βάσος, Μπίλης, Λάκης, Βασιλεία, Βασιλική, Βάσω, Βάσια, Βιβή, Βίκυ, Βίβιαν, Βασιλίνα, 

Εμμέλεια, Τηλέμαχος, Τηλεμάχη 

Πρωτοχρονιά 

 

2  Δευτέρα  Σεραφείμ, Σεραφειμία, Σεραφείμα, Σεραφίνα, Σεραφειμή, Σεραφειμούλα, Σεραφειμίτσα 

Σίλβεστρος, Σιλβέστρης, Σίλβης, Σιλβέστρα, Σίλβα 

 

3  Τρίτη Γενοβέφα, Γενεβιέβη 

 

5  Πέμπτη Θεώνη, Θεωνάς, Θεόπεμπτος, Θεόπεμπτη, Συγκλητική 

 

6  Παρασκευή Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φωτεινή, Φανή, Φένια, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Φωφώ, 

Θεοφάνης, Φάνης, Θεοφανία, Φάνια, Φανή, Φένια, Φανούλα , Ιορδάνης, Ιορδάνα, Ουρανία, Ράνια  

Περιστέρα, Θεοπούλα, Θεόπη 
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Θεοφάνεια (Φώτα) 

 

7  Σάββατο  Ιωάννης, Γιάννης, Τζανής, Γιάγκος, Ζαννέτος, Ιωάννα, Γιάννα, Γιαννούλα, Ζαννέτα, Πρόδρομος  
 

8  Κυριακή Αγάθων, Κέλσιος, Κέλσια, Κέλσα, Κέλση, Δομινίκη, Δομήνικος 

Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα 
 

1

1  

Τετάρτη Θεοδόσιος, Θεοδόσης  

 

1

2  

Πέμπτη Τατιανή, Τατιάνα, Τάνια 

Μέρτιος, Μέρτης, Μύρτος, Μερτία, Μέρτα, Μέρτη, Μερτούλα, Μυρτιά, Μυρτούλα 

 

1

3  

Παρασκευή Ερμύλλος, Ερμίλλος, Ερμύλλη, Ερμίλλη, Ερμύλα 

 

1

4  

Σάββατο  Νίνα, Νίνας 
 

1

6  

Δευτέρα  Δανάη 
 

1

7  

Τρίτη Αντώνιος, Αντώνης, Τόνης, Τόνυ, Αντωνία, Αντωνούλα, Τόνια 

Θεοδόσιος, Θεοδόσης 

1

8  

Τετάρτη Αθανάσιος, Θανάσης, Νάσος, Σάκης, Θάνος, Θανάσος, Σούλης, Αθανασία, Νάσια, Νάνσυ, Θανασούλα,                     

         Σούλα, Κύριλλος, Κυριλλία, Κυρίλλα, Κυρίλλη 

Θεοδουλία, Θεοδούλα, Θεοδούλη, Θεώνη, Θεόδουλος, Θεοδούλιος, Θεοδούλης 

 

1

9  

Πέμπτη Ευφρασία, Ευφρασίτσα, Μακάριος,  Μακαρία 
 

2

0  

Παρασκευή Ευθύμιος, Ευθύμης, Θύμιος, Θέμης, Ευθυμία , Φαβιανός 
 

2

1  

Σάββατο  Αγνή, Ευγένιος, Ευγενία, Μάξιμος, Μάξιμη,  Νεόφυτος, Νεοφυτία, Νεοφύτη 

Πάτροκλος,  Πατροκλής, Πατρόκλεια, Πατροκλά, Πάτρα, Πατρούλα 

 

Παγκόσμια Ημέρα Αγκαλιάς  

2

2  

Κυριακή Αναστάσιος, Τάσος, Αναστάσης, Ανέστης, Αναστασία, Τασούλα 

Τιμόθεος, Τίμος, Τιμοθέη, Τιμοθέα 
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2

3  

Δευτέρα  Αγαθάγγελος,  Αγαθαγγέλη, Κλήμης, Κλημεντίνη, Κλημεντίνα  

Διονύσιος, Διονύσης, Ντένης, Διονυσία, Διονυσούλα, Σίσσυ 

 

2

4  

Τρίτη Ζωσιμάς, Ζωσιμίνα, Ξένη, Ξένια, Ξένος, Ξένιος, Φίλωνας, Φίλων 

 

2

5  

Τετάρτη Γρηγόρης, Γρηγόριος,  Γρηγορία, Μαργαρίτα, Ρίτα, Μαργαρίτης  

 

2

6  

Πέμπτη Ξενοφών, Ξενοφώντας, Φώντας, Φόντας,  Ξενοφωντία, Ξενοφωντίνα, Ξενοφούλα, Ξενοφώντη, Ξένια  
 

2

7  

Παρασκευή Χρυσόστομος,  Χρυσοστόμη, Χρυσοστομία,  

 

Διεθνής Ημέρα Μνήμης για τα Θύματα του Ολοκαυτώματος  

2

8  

Σάββατο  Παλλάδιος, Παλάδιος, Παλλάδης, Παλάδης 

 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 

2

9  

Κυριακή Βαρσιμαίος, Βαρσάμης, Βαρσαμία, Βαρσάμω, Βαλσάμω, Βαλσαμία 

 

3

0  

Δευτέρα  Αρχοντής,  Αρχοντία, Αρχοντή, Αρχοντούλα,Χρυσή, Χρύσα, Χρυσαλία, Χρυσαυγή, Χρυσούλα,                                       

                  Χρυστάλλα, Χρυσταλλία, Αύρα 

Τριών Ιεραρχών 
 

3

1  

Τρίτη Ευδοξία, Ευδοξούλα, Δόξα, Δοξούλα 

 

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Λέπρας  

 

                       ΤΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥ ΣΤ 3’ 

1) Στόλισμα τάξης:  στολίσαμε την τάξη μας όχι με ένα μόνο δέντρο αλλά με δύο! Βάλαμε μπάλες και φωτάκια, γιρλάντες, 

κορδέλες, αυτοκόλλητα στα τζάμια και στην πόρτα, διακοσμήσαμε την έδρα με χριστουγεννιάτικες φιγούρες και κολλήσαμε 

χριστουγεννιάτικες ζωγραφιές στους τοίχους. Αν δεν είναι υπερπαραγωγή η τάξη, δε γίνονται σωστά Χριστούγεννα! 
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2) Εκλογή πενταμελούς: μιας και μιλούσαμε στο μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για τη διεξαγωγή των εκλογών 

στους δήμους, είπαμε να εκλέξουμε κι εμείς τους δικούς μας αντιπροσώπους. Μετά από μια σειρά  προεκλογικών ομιλιών και 
παράθεση των μετεκλογικών σχεδίων δράσης τους (έταζαν τον ουρανό με τ’ άστρα για να αποσπάσουν ψήφους), η κάλπη μίλησε… 

Έτσι, το σχήμα του νέου μας πενταμελούς έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Γιαννόπουλος Παναγιώτης   

Αντιπρόεδρος: Στέρτσιου Ελευθερία 

Γραμματέας: Κλειδόπουλος Νικόλας 

Ταμίας: Βασιλοπούλου Σίσσυ 

Υπεύθυνη βιβλιοθήκης-τάξης: Χαντζάρα Κωνσταντίνα  

 

 

 

3) Μπισκότα, ταινία και κατασκευές: φτιάξαμε με τη βοήθεια της κυρίας Φώφης, χριστουγεννιάτικα μπισκότα με 

ζαχαρόπαστα για να πουληθούν στο bazaar. Επίσης επιστρατεύσαμε όλη μας τη διάθεση και τη δημιουργικότητα και φτιάξαμε πολλές 

και ωραίες χειροποίητες κατασκευές, για να διακοσμήσουμε τα σπίτια μας την πιο όμορφη περίοδο του χρόνου! Κάρτες 3 D, 
διακοσμητικό μηχάνημα ζαχαρωτών με χριστουγεννιάτικες μπάλες και χριστουγεννιάτικα κηροπήγια με κρασοπότηρα. Τέλος, 

παρακολουθήσαμε την ταινία «Όλιβερ Τουίστ», ένα μυθιστόρημα του Ντίκενς με πρωταγωνιστή ένα μικρό παιδί που γεννιέται σε 

άσυλο και παρά τις περιπέτειες και τη δυστυχισμένη του ζωή υπερνικά και θριαμβεύει το καλό ανταμείβοντας τον αγώνα του μικρού 

μας ήρωα. 
 

4) Ξενώνας «Ελπίδα»:  με όσα έσοδα συγκεντρώσαμε από την εφημερίδα του Οκτωβρίου, αγοράσαμε δώρα και στις 22 του 

μήνα πήγαμε στον ξενώνα «Ελπίδα», του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με Καρκίνο, φορώντας τα πιο πολύχρωμα ρούχα, τα πιο 

εκκεντρικά αξεσουάρ και την ομορφότερη διάθεσή μας, είπαμε τα κάλαντα στα παιδιά εκεί κι έπειτα τους μοιράσαμε τα δώρα. 
Σημαντική προσθήκη στα τριγωνάκια μας η συνοδεία οργάνων από τη Σίσσυ μας (μπουζούκι), την Ελισάβετ μας (κιθάρα) και φυσικά 

τον μοναδικό μουσικό μας, τον κύριο Βαγγέλη που πρόθυμα δέχτηκε την πρόσκλησή μας. Ήταν από τις όμορφες και συγκινητικές 

στιγμές όλων μας, ξέροντας πως έστω και για λίγο είχαμε τη δύναμη να χαρίσουμε χαμόγελα και στιγμές χαράς και ξεγνοιασιάς σε 

παιδιά που οι καταστάσεις τα έκαναν να μην μπορούν να χαρούν την παιδικότητά τους. Κι όπως έχει ειπωθεί πολύ σωστά από μια 
γυναίκα με πολυετή ανθρωπιστική δράση και ιεραποστολικό έργο, την Ανέζα Γκόντζε Μπογιατζίου, γνωστή και ως  Μητέρα Τερέζα, 

«Δεν υπάρχουν μεγάλα πράγματα, μόνο μικρά πράγματα με μεγάλη αγάπη»!  

 

5) Ξωτικά- δώρα και πολυυυύ φαγητό:  την τελευταία εβδομάδα του σχολείου αποφασίσαμε να παίξουμε ένα 

παιχνίδι, αυτό των κρυφών ξωτικών. Με κρυφή κλήρωση έτυχε σε κάθε παιδί ένας συμμαθητής ή συμμαθήτριά του και η αποστολή 
του καθενός μας ήταν να γίνουμε τα κρυφά ξωτικά των παιδιών που μας έτυχαν, χωρίς όμως να γίνει φανερή η ταυτότητά μας. 

Έπρεπε λοιπόν, για όλη την εβδομάδα, να προσέχουμε το παιδί που μας έτυχε, να κουβεντιάζουμε μαζί του, να είμαστε γλυκομίλητοι 

και να το γνωρίσουμε καλύτερα. Όλα αυτά βέβαια έπρεπε να τα κάνουμε με τρόπο παραπλανητικό, χωρίς να καταλάβει ότι εμείς 

είμαστε το ξωτικό του. Έτσι, είχαμε τη δυνατότητα να γνωριστούμε όλοι καλύτερα και να μάθουμε πράγματα που μπορεί να 
αγνοούσαμε πέντε χρόνια τώρα. Την τελευταία ημέρα του σχολείου έπρεπε να πάρουμε κι ένα μικρό δωράκι! Έτσι, την Παρασκευή 

23/12 φανερώσαμε την ξωτικοταυτότητά μας και ανταλλάξαμε δώρα! Και φυσικά… νηστικό αρκούδι δε χορεύει! Κι επειδή  εμείς 

είμαστε δεινοί χορευτές, φέραμε όλοι από κάτι φαγώσιμο (να ‘ναι καλά οι οικογένειές μας που μαγείρ εψαν), μια παραδοσιακή 
συνταγή του τόπου καταγωγής του καθενός, και αφού μάθαμε και λίγα πράγματα, στη συνέχεια εξασκήσαμε τις μασέλες μας για να 

δούμε αν θα λειτουργούν για τις γιορτές. Εννοείται ότι δεν έμεινε κολυμπηθρόξυλο!  

 

Υ.Γ.: (οι φωτογραφίες των δράσεών μας θα αναρτηθούν στο επόμενο τεύχος, καθώς η εφημερίδα εκδόθηκε νωρίτερα).  
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ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΟΜΑΔΑ-ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: 

✓ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

✓ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΣΣΥ 

✓ ΓΙΑΝΝΕΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΑ 

✓ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

✓ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 

✓ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 

✓ ΚΛΕΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 

✓ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΙΡΙΚΑ 

✓ ΚΟΥΣΑΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

✓ ΜΙΧΑΛΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 

✓ ΝΕΜΠΙΑΪ ΛΟΡΕΝΤΖΟ 

✓ ΠΑΠΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 

✓ ΠΕΤΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

✓ ΣΙΑΤΡΑ ΡΕΒΕΚΑ 

✓ ΣΤΕΡΤΣΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

✓ ΣΤΙΓΚΑΣ ΝΙΚΟΣ 

✓ ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

✓ Η ΔΑΣΚΑΛΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: ΦΩΤΕΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

                                 

                                        

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ραντεβού στο επόμενο τεύχος μας!  

 ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!! ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΑΣ ΥΓΕΙΑ, 

ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ!  ΜΕ ΠΟΛΛΗ ΑΓΑΠΗ, ΤΟ ΣΤ 3 ! 


