
  

 

 

 

Σο τάισμα της βρύσης 
 

*Οι κοπέλες, τα χαράματα 

των Φριστουγέννων (αλλού 

την παραμονή της Πρω-

τοχρονιάς), πηγαίνουν 

στην πιο κοντινή βρύση 

"για να κλέψουν το άκ-

ραντο νερό". Σο λένε άκ-

ραντο, δηλαδή αμίλητο, 

γιατί δε βγάζουν λέξη σ' 

όλη τη διαδρομή. ταν 

φτάνουν εκεί, την "ταΐζο-

υν", με διάφορες λιχουδι-

ές: βούτυρο, ψωμί, τυρί... 

Και λένε: "πως τρέχει το 

νερό σ' βρυσούλα μ', έτσ' 

να τρέχ' και το βιο μ'".  

Έπειτα ρίχνουν στη στάμ-

να ένα βατόφυλλο και τρία 

χαλίκια, "κλέβουν νερό" 

και γυρίζουν στα σπίτια 

τους πάλι αμίλητες μέχρι 

να πιούνε όλοι από τ' άκ-

ραντο νερό. Με το ίδιο 

νερό ραντίζουν και τις 

τέσσερις γωνίες του σπιτι-

ού, ενώ σκορπούν στο σπί-

τι και τα τρία χαλίκια.  
Σο ποδαρικό 

Πολλοί άνθρωποι είναι 

ιδιαίτερα προσεκτικοί 

          συνέχεια στη σελ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

σπιτιού. Έρχονται Φρισ-

τούγεννα σας λέω!  

*Εμείς το μόνο που μυρί-

ζουμε εδώ μέσα είναι κλε-

ισούρα και σκόνη. Κοιμή-

σου μικρέ.  

μως ο μικρός άγγελος, ο 

τελευταίος στη φουντωτή 

γιρλάντα με τους αγγέλο-

υς, δεν μπορούσε να κοι-

μηθεί από τη χαρά και την 

προσμονή. Έφταναν τα 

Φριστούγεννα και επιτέ-

λους θα βρισκότανε και 

πάλι πάνω στο στολισμένο 

δέντρο. Και να που πραγ-

ματικά είχε δίκιο.  

Σα Φριστούγεννα πλησία-

ζαν με γοργούς ρυθμούς 

και κάποια μαγική στιγ-

μή, το καπάκι του κουτιού  

άνοιξε. Σο φως ξεχύθηκε 

λαμπρό και ζεστό μέσα στο 

κουτί και ξύπνησε τα αγ-

γελάκια που χαρούμενα 

φώναξαν όλα μαζί πια: 

*Ήρθαν τα Φριστούγεννα! 

Ήρθαν τα Φριστούγεννα! 

*Μαζί με αυτό, άνοιξαν 

και άλλα κουτιά. Σο μεγά-

λο κουτί με τις γυάλινες 

μπάλες που τσούλησαν 

          συνέχεια στη σελ. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Έρχονται τα Φριστούγεν-

να! φώναξε χαρούμενα ένα 

χειμωνιάτικο πρωινό ο 

μικρός άγγελος. Η Φρισ-

τουγεννιάτικη φουντωτή 

γιρλάντα με τους εφτά αγ-

γέλους που κρέμονταν από 

πάνω της, τινάχτηκε ο-

λόκληρη.  

*Μας ξύπνησες! διαμαρτυ-

ρήθηκαν οι άγγελοι με μια 

φωνή. Σι σε έπιασε και 

φωνάζεις ξαφνικά; 

*Έρχονται! Έρχονται τα 

Φριστούγεννα! φώναξε και 

πάλι ο μικρός άγγελος. Οι 

άλλοι άγγελοι χασμουρή-

θηκαν. Ίσιωσαν τα χάρτινα 

φτερά τους που ήταν σκε-

πασμένα με λείο και μα-

λακό ύφασμα και ρώτησαν 

το μικρό τους αδερφό. 

*Και εσύ πού το ξέρεις; 

Μέσα σε αυτό το κουτί που 

είμαστε κλεισμένοι, δεν 

έχουμε ούτε ημερολόγια, 

ούτε ρολόγια. Πώς μπορο-

ύμε να ξέρουμε τι εποχή 

είναι. Σο μόνο που μπορο-

ύμε να κάνουμε είναι να 

περιμένουμε τη στιγμή 

που κάποιος θα ανοίξει το 

καπάκι από το κουτί και 

θα μας τοποθετήσει με τα 

άλλα στολίδια πάνω στο 

δέντρο.  

*Κι όμως, εγώ ξέρω πως 

έρχονται τα Φριστούγεννα! 

Σα μυρίζω!  

*Σα μυρίζεις; απόρησαν! 

Α, εσύ είσαι τελείως χαζο-

ύλης!  

*Μα ναι! επέμενε ο μικρός 

άγγελος. Σα μυρίζω στον 

αέρα που έχει γίνει υγρός 

και βαρύς. τη μυρωδιά 

από τα ξύλα που καίγονται 

στο τζάκι. τα γλυκά με 

κανέλα και μέλι που φτιά 

χνουν στην κουζίνα του 

 

 

 

 

 

Ο Καρτσιούνος 

της Νάοσσας 
Σο έθιμο του καρτσιούνου 

(ή καρτσούνου) στη Νάου-

σα αναβιώνει κάθε χρόνο 

την περίοδο των Φριστου-

γέννων. Πρόκειται ουσια 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στικά για το άναμμα φωτι-

άς (συνήθως χρησιμοποι-

ούνται μεγάλα κούτσουρα 

και ρίζες δέντρων), σε δι-

άφορες γειτονιές της Νάο-

υσας. 

κοπός του εθίμου κατά 

την παράδοση, είναι η φω-

τιά αυτή να ζεστάνει το 

νεογέννητο Φριστό. Γύρω 

από τον καρτσιούνο μαζε-

ύονται συνήθως οι περίοι-

κοι της γειτονιάς με φίλο-

υς, ενώ στα κάρβουνα της 

φωτιάς υπάρχουν ψητά 

κρεατικά και παραπλεύ-

ρως δε λείπει το κρασί και 

το τσίπουρο. Περαστικοί 

και γνωστοί, σταματούν 

για ένα κέρασμα και μέσα 

στο κρύο του χειμώνα η 

ατμόσφαιρα γύρω από έναν 

καρτσούνο είναι πολύ ζεσ-

τή και φιλική. 

Σο έθιμο ξεκινάει παρα-

μονές Φριστουγέννων και 

συνεχίζεται μέχρι και την 

Πρωτοχρονιά, ενώ οι με-

γαλύτερες συναθροίσεις 

γύρω από τον καρτσιούνο 

σημειώνονται κυρίως την 

παραμονή και ανήμερα τα 

Φριστούγεννα και την 

Πρωτοχρονιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δίμηνη Έκδοση της πολιτιστικής ομάδας του  2ου  ΓΤΜΝΑΙΟΤ  ΝΑΟΤΑ 
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Κ α λ ή   Χ ρ ο ν ι ά 



Υπ.Παιδείας & Θρηζκεσμάηων 

- Χρημαηοδοη. από ηην Επιηροπή 

Έγκριζης Στολικών Δραηηριοηή-
ηων με ηο ποζό ηων 00  €  

για ηο ζτολ. έηος 2011 – 2012. 

- Υπεύθσνος Πολιηιζηικών Θεμά-
ηων Δ/θμιας Εκπ/ζης Ν. Ημαθίας 

Γούλας Χρήζηος  

 

 Μαθητικές Κοινότητες 
 

Σην Παρασκευή 23 επ-

τεμβρίου 2011 πραγματο-

ποιήθηκαν μέσα στα τμή-

ματα του σχολείου οι εκ-

λογές των μαθητικών κοι-

νοτήτων για την εκλογή 

συμβουλίου κάθε τμήμα-

τος. 

 

Σο Δεκαπεντεμελές 

του χολείου μας. 
 

Σην Σρίτη 4 Οκτωβρίου 

2011 τις τρεις τελευταίες 

ώρες πραγματοποιήθηκαν 

οι εκλογές για το 15μελές 

συμβούλιο του σχολείου 

με 47 υποψήφιους από 

όλες τις τάξεις. Εκλέχτη-

καν 15 μέλη και 5 αναπ-

ληρωματικοί. 

Σην Σετάρτη 5 Οκτωβρίου 

2011 συνεδρίασαν τα 15 

εκλεγμένα μέλη για να 

συγκροτήσουν το Διοικη-

τικό υμβούλιο. Από τη 

συνεδρίαση προέκυψε : 

 

Πρόεδρος :  

Υουνταλή Μαρία  

 

Αντιπρόεδρος : 

Βογιατζής Λαωνίδας 

 

Γενικός Γραμματέας : 

Νωΐδου Εύα 

 

Μέλη : 

Παρθενόπουλος Αναστ. 

Δήμου Γεώργιος 

Λούκα Μπριγκίτα 

Ράπτη Αναστασία 

Μώκας Κων/νος 

Γαλανός Δημήτρης 

Γιαννούλης Βαγγέλης 

Ζιώτα Ευθυμία 

Νούση Μαρία 

Καραγιάννης Θοδωρής 

Σσουκαλάς Θεοδόσης 

Σάνος Φρήστος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πάρτι το Λύκειο) και οι 

συμμετοχές έφτασαν τις 

250. Φορός, Μουσική και 

η ηλικία μας ταίριαζε από- 

λυτα με αυτό το Πάρτι αν 

και πολλοί μαθητές δήλω-

σαν πως το Πάρτι στο 

Senso ήταν πολύ καλύτε-

ρο. 

 

*Πέμπτη . . . μια μέρα 

ξεκούρασης για τους 

μαθητές γιατί δεν είχαμε 

σχολείο και έτσι 

κοιμηθήκαμε άφοβα από 

το Πρωινό Ξύπνημα το 

οποίο ''βασανίζει'' πολλούς 

μαθητές. Έτσι οι μαθητές 

είχαν την ευκαιρία να 

βγούν έξω με την παρέα 

τους. 

 

*Και έτσι γρήγορα 

φτάσαμε Παρασκευή.  

Η Παρασκευή είναι 

(πιστεύω) η καλύτερη 

μέρα των μαθητών και όχι 

μόνο. Η μέρα έγινε ακόμα 

καλύτερη απ' ό,τι 

φανταζόμασταν λόγω της 

συνεδρίασης των 

καθηγητών μας.  

Υυσικά κάναμε 4ωρο, για 

όσους δεν το ξέρουν, για 

μια συνεδρίαση! Και 

κάποιοι θα αναρωτιούντα  

«Γιατί να κάνουν 

συνεδρίαση οι καθηγητές;» 

.Η απάντηση είναι ότι η 

συνεδρίαση έγινε για τους 

βαθμούς του Α' Σριμήνου. 

 

Έχουμε φτάσει Δευτέρα 

πάλι και δεν υπάρχουν 

πολλά νέα . . .παρά μόνο 

ότι ο καιρός αρχίζει να 

χαλάει σιγά - σιγά αλλά 

αυτή τη Σρίτη, Σετάρτη, 

Πέμπτη ο καιρός θα είναι 

τέλειος, ευνοϊκός για μια 

εκδρομή αλλά και για 

όσους έχουν γυμναστική. 

Πολλοί από εμάς έχουμε 

το άγχος για το τί θα 

πάρουμε στο Α' Σρίμηνο. 

Έτσι δεν είναι;  

                Ζήσης Θανάσης 

 

…   δ  ρ  α  σ  τ  η  ρ  ι  ό  τ  η  τ  ε  ς   … 

ελ. 2 

Μια εβδομάδα 

του χολείου 
 

*Αυτήν την εβδομάδα στο 

σχολείο μας συζητήθηκαν 

πολλά θέματα. Πάμε να 

δούμε μερικά θέματα από 

αυτά. Θα τα δούμε όλα 

κατά την ημερομηνία 

τους. 

 

 

 

 

 

 

*Ξεκινάμε από τη 

Δευτέρα. Μερικά τμήματα 

ήδη στόλισαν την τάξη 

τους Φριστουγεννιάτικα 

και ας ελπίσουμε πως δεν 

θα είναι τα μοναδικά! Σην 

ίδια μέρα ο καιρός δεν 

ήταν ευνοϊκός για τους 

μαθητές να καθίσουν έξω 

στα διαλείμματα. Πολλά 

τμήματα έκαναν την ώρα 

της Γυμναστικής στην 

αίθουσα του Πινγκ-Πονγκ 

και άλλοι στο γυμναστήριο 

παρόλο που πολλοί 

μαθητές θα ήθελαν πολύ 

περισσότερο να κάνουν 

έξω. 

 

*υνέχεια με την Σρίτη 

όπου ο καιρός με τις 

προγνώσεις του 

deltiokairoy.gr αλλά και 

του metereologos.gr ήταν 

ακόμα χειρότερος με 

ελαφρές βροχοπτώσεις και 

τη θερμοκρασία να 

κατεβαίνει 3-4οC σε σχέση 

με τη Δευτέρα. Επίσης την 

Σρίτη είχε ξεκινήσει η 

αντίστροφη μέτρηση για 

το Πάρτι στο Down Town 

την Σετάρτη. 

 

*Σετάρτη λοιπόν. Σην Σε-

τάρτη έγινε το μεγάλο 

Πάρτι που άρχισε στις 

20:00 για τους μαθητές 

του σχολείου μας .Σο συγ-

κεκριμένο Πάρτι έγινε στο 

Down Town και όχι στο 

Senso (που έκανε  

 

 

 

 

 

ΕΥΗΜΕΡΙΔΑ 

«ΝΕΑΝΙΚΗ ΜΑΣΙΑ» 

της πολιτιστικής ομάδας 

2ου ΓΤΜΝΑΙΟΤ 

ΝΑΟΤΑ 

Σηλ. 2332 0 22754 

Fax. 2332 0 21796 

 

Διευθυντής χολείου 

Σσανασίδης Αντώνιος 

 

Τπεύθυνος 

για την Εφημερίδα 

 

Μπασιακούλης Κων/νος 

 

υντακτική Ομάδα  

 

ΣΑΞΗ Γ΄ 

Ζήσης Αθανάσιος 

Ιωαννίδου Θεοδώρα 

Ράπτη Αναστασία 

άββας Πέτρος 

Υουνταλή Μαρία 

 

ΣΑΞΗ Β΄ 

Γιούρου Βασιλική 

Δεληχρήστου Νικολέτα 

Αντρίμογλου Παυλίνα 

Σσουκαλάς Θεοδόσης 

Φατζάρα Μαρία 

 

ΣΑΞΗ Α΄ 

Άντου τέλλα 

Ιωάννου Ιωάννα 

Μπέσιου Δέσποινα 

Μπιτέρνα οφία 

Σσιάκος ταύρος 

Σασιώνας Αναστάσιος 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

γρήγορα στο χαλί. Και στη 

γλώσσα των παιχνιδιών 

που κανείς δεν γνωρίζει 

και δεν ακούει, άρχισαν 

όλα τα στολίδια να πανη-

γυρίζουν, να γελάνε και 

να τραγουδάνε χαρούμενα 

που μετά από μεγάλη ανα-

μονή οι γιορτές έφτασαν 

και το φως της μέρας ανέ-

δειξε τα όμορφα χρώματά 

τους. 

Μα πιο πολύ χαρούμενος 

ήταν ο μικρός άγγελος της 

φουντωτής γιρλάντας. 

*Σα λεπτά χέρια μιας ό-

μορφης γυναίκας με μακ-

ριά μπουκλωτά μαλλιά 

μπήκαν μέσα στο κουτί 

και έπιασαν τη γιρλάντα 

με τους αγγέλους. Η καρ-

διά του μικρού αγγέλου 

πήγε να σπάσει.  

*Σώρα θα πετάξω ψηλά 

στο έλατο, σκέφτηκε. Θα 

δω το στολισμένο σπίτι, τα 

παιδάκια που τρέχουν γύ-

ρω από τα σκορπισμένα 

στο σαλόνι στολίδια και 

δώρα, τα χαμόγελα στα 

πρόσωπα όλων να ζεσταί-

νουν το κρύο που ένιωθα 

τόσο καιρό μέσα στο κουτί. 

Μα καθώς σκεφτόταν όλα 

αυτά χρατς! Σο χάρτινο 

φτερό του πιάστηκε στο 

καπάκι από το κουτί που 

δεν είχε καλά ανοίξει και 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κόπηκε στη μέση. 

- Αχ τι κρίμα! Έσκισα το 

φτερό του τελευταίου στη 

σειρά αγγέλου. Δεν πειρά-

ζει. 

Σώρα η γιρλάντα θα έχει 

μόνο έξι αγγέλους, είπε η 

γυναίκα με τα μπουκλωτά 

μαλλιά και παίρνοντας στα 

χέρια της ένα ψαλίδι έκο-

ψε το σκοινί που συγκρα-

τούσε τον άγγελο στην 

φουντωτή γιρλάντα και 

τον έβαλε και πάλι μέσα 

στο κουτί. Όλα τότε ησύ-

χασαν.  

Σα στολίδια έπαψαν να 

γελάνε και να φωνάζουνε 

στη γλώσσα των παιχνιδι-

ών. Σο φως που έλουζε τα 

κουτιά χλόμιασε και το 

κρύο σκέπασε τον μικρό 

άγγελο με το σκισμένο 

φτερό, που έμεινε ξαπλω-

μένος στον πάτο του κου-

τιού. 

*Δεν θα γνωρίσω τα φετινά 

Φριστούγεννα. Δεν θα μυ-

ρίσω τα φρεσκοψημένα 

γλυκά στο φούρνο. Δε θα 

τραγουδήσω μαζί με τα 

παιδιά, που θα στέκονται 

στην πόρτα χτυπώντας 

τριγωνάκια τα κάλαντα 

για τον Φριστούλη, είπε 

πολύ λυπημένος ο μικρός 

άγγελος και χάρτινα δάκ-

ρυα άρχισαν να πέφτουν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελ. 3 

  

Σο ζύμωμα 

του χριστόψωμου 

 

υνήθεια ριζωμένη στους 

αγρότες και τσοπάνηδες. 

Για τις νοικοκυρές, έργο 

θείο, έθιμο καθαρά χρισ-

τιανικό. Φριστόψωμο αλλά 

και ψωμός του Φριστού, 

ταυροί, Βλάχες. Σο ζύ-

μωμα αποτελεί ιεροτελεσ-

τία. Φρησιμοποιούνται 17 

ακριβά υλικά, όπως ψιλο-

κοσκινισμένο αλεύρι, ρο-

δόνερο, μέλι, σουσάμι, κα-

νέλα και γαρίφαλο. το 

κέντρο μπαίνει ένα καρύδι 

ή ένα αβγό συμβολίζοντας 

τη γονιμότητα. 

Σο έθιμο του ροδιού. 

Σην ώρα που αλλάζει ο 

χρόνος, στην εξώπορτα του 

σπιτιού πετάνε και σπάνε 

ένα ρόδι και μπαίνουν 

μέσα στο σπίτι με το δεξί, 

κάνοντας ποδαρικό. Ώστε 

ο καινούριος χρόνος -στην 

περίπτωσή μας το 2012- να 

τα φέρει όλα δεξιά. Σο ρόδι 

είναι σύμβολο αφθονίας, 

γονιμότητας και καλής 

τύχης. 

     Κουρουνιώτου Αντωνία 

     Μπιτέρνα οφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνέχεια από σελ. 1 

Έθιμα Φριστουγέννων 

 

ακόμα και σήμερα ποιος 

θα κάνει ποδαρικό στο 

σπίτι τους.  

'Ετσι από την παραμονή 

λένε σε κάποιο δικό τους 

άνθρωπο, που τον θεωρούν 

καλότυχο και γουρλή, να 

έρθει την Πρωτοχρονιά να 

τους κάνει ποδαρικό.  

Μόλις μπει στο σπίτι τον 

βάζουν να πατήσει ένα 

σίδερο για να είναι όλοι 

σιδερένιοι και γεροί μέσα 

στο σπίτι στη διάρκεια του 

καινούργιου χρόνου.  

Η νοικοκυρά φιλεύει τον 

 

 

 

 

 

άνθρωπο που κάνει ποδα-

ρικό για το καλό του χρό-

νου. υνήθως του δίνει 

μήλα ή καρύδια και μια 

κουταλιά γλυκό κυδώνι ή 

ότι άλλο γλυκό έχει φτιά-

ξει για τις γιορτές. Αν α-

νήμερα την Πρωτοχρονιά 

έχει λιακάδα, πιστεύουν 

πως ο καιρός θα είναι ο 

ίδιος σαράντα μέρες.  

Λένε: "Σ' άλιασε η αρκού-

δα τα αρκουδάκια της, δε 

θα 'χουμε χειμώνα βαρύ".  

Αν όμως ο καιρός είναι 

άσχημος την Πρωτοχρονιά 

θα συμβεί το αντίθετο, 

δηλαδή σαράντα μέρες θα 

έχουμε βαρυχειμωνιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

από τα ζωγραφισμένα μά-

τια του.  

*Μα πριν προλάβει να 

κρυώσει η καρδούλα του, 

άλλο ένα χέρι μπήκε μέσα 

στο κουτί. Ήταν μικρό και 

στρουμπουλό και άρχισε 

να ψαχουλεύει το κουτί 

ανακατεύοντας το μπαμ-

πάκι του πάτου τόσο, που 

ο άγγελος έκανε τούμπες. 

Ύστερα, έπιασε τον μικρό 

άγγελο που έστεκε, χωρίς 

την γιρλάντα, μόνος με το 

σκισμένο φτερό του. Κι 

όταν το χέρι τον σήκωσε, ο 

άγγελος, έστω και με ένα 

φτερό, πέταξε ψηλά κι 

αντίκρισε ένα μικρό παι-

δάκι, που ίσα ίσα στεκόταν 

στα ποδαράκια του και 

περπατούσε άτσαλα. Σο 

μικρό παιδάκι με τον άγ-

γελο στο τεντωμένο του 

χέρι έφτασε στραβοπατών-

τας τη γυναίκα με τα μπο-

υκλωτά μαλλιά και της 

έδωσε τον άγγελο.  

*Θέλεις να τον βάλουμε κι 

αυτόν στο δέντρο; ρώτησε 

η γυναίκα.  

*Σο παιδάκι γέλασε τότε 

τόσο τρανταχτά και γλυκά, 

που ο μικρός άγγελος έ-

παψε πια να κρυώνει και 

μια μαγική θαλπωρή τον 

τύλιξε. 

*Η γυναίκα πήρε το μι- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κρό άγγελο από το χεράκι 

του παιδιού, του τίναξε 

από πάνω του τα ανακατε-

μένα μπαμπάκια και με 

προσοχή κόλλησε το μισό 

φτερό που του έλειπε. Ύσ-

τερα, ανεβαίνοντας σε μια 

μεγάλη σκάλα τον έβαλε 

πιο ψηλά από τα άλλα 

στολίδια, πιο ψηλά ακόμα 

και από τη γιρλάντα των 

έξι αγγέλων. την κορυφή 

του δέντρου! Και καθώς το 

μικρό παιδάκι είδε τον 

άγγελο τόσο λαμπερό και 

όμορφο άρχισε να χτυπάει 

παλαμάκια και για μια 

στιγμή φάνηκε σε όλους 

πως ο μικρός άγγελος ζων-

τάνεψε κι έγινε ένας αλη-

θινός άγγελος που είχε 

κατέβει από τον ουρανό 

για να αναγγείλει τη γέν-

νηση του Φριστού.  

Κι εκεί απάνω ο μικρός 

άγγελος έζησε τα πιο ό-

μορφα Φριστούγεννα που 

είχε ζήσει ποτέ του. Με 

μυρωδιές, με τραγούδια, 

με γέλια και παιχνίδια, μα 

και με κάτι ακόμα που 

έκανε τις γιορτινές μέρες 

πιο πλούσιες και πιο ζεσ-

τές. Με αγάπη! 

 

     Κουρουνιώτου Αντωνία 

     Μπιτέρνα οφία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνέχεια από σελ. 1. 

ΣΟ ΑΓΓΕΛΑΚΙ ΣΗ ΥΟΤΝΣΩΣΗ ΓΙΡΛΑΝΣΑ 

 

 
 

 

 



 από μεγαλύτερη τάξη. Ένα 

γαλάζιο θαυματουργό χα-

πάκι κι ύστερα πολλά θα-

υματουργά χαπάκια κι 

ύστερα θαυματουργά ψέ-

ματα και μια στα ουράνια, 

μια στον γκρεμό κι ύστερα 

. . . δεν έχει επιστροφή. 

ίγουρα δεν έχει ;    

 

* το μυθιστόρημα αυτό 

τίθεται το ζήτημα των 

ναρκωτικών, τα εφηβικά 

αδιέξοδα που προέρχονται 

από την πίκρα της βίωσης 

ενός κόσμου που παρουσι-

άζεται «τελεσίδικος» και 

το πραγματικό οδοιπορικό 

αμέτρητων νέων ανθρώ-

πων σε δρόμους όπου δεν 

υπάρχει γαλήνη και φως, 

παρά μόνο φόβος, οδύνη 

και παραίτηση. Η Άλκη 

Ζέη αναφέρεται σε όλα τα 

παραπάνω με πολύ στορ-

γή, προσοχή και εμφανέσ-

τατη γνώση,  χωρίς δραμα-

τοποιήσεις και διάθεση 

κηρύγματος. Απευθύνεται 

σε παιδιά της ηλικίας μας 

με σκοπό όχι μόνο την ε-

νημέρωσή τους αλλά και 

την απόλαυση του λόγου 

για το συναίσθημα που 

εκπέμπει.  

 

            Γιούρου Βασιλική 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άλκη Ζέη 

«Η Κωσταντίνα 

και οι αράχνες της» 

 

*Και έλεγε ότι δε θα ακο-

ύσει σήμερα τη γιαγιά της 

και τις τρεις αχώριστες 

φίλες της. Γκρίνια, γκρί-

νια, γκρίνια, Ε, βέβαια, 

που να καταλάβουν αυτές  

από εφηβεία, που είναι της 

γενιάς της κατοχής. 

*«Μα δεν πήρες είδηση 

τίποτα ;» ρωτάει και ξανα-

ρωτάει η γιαγιά. «Όχι τί-

ποτα». Είχε τόσο χαρεί για 

την καινούργια τους ζωή 

στη Γερμανία, που ούτε 

πέρασε απ’ το νου πως οι 

γονείς της μια μέρα θα 

χώριζαν. Και ακόμη χει-

ρότερα : ότι θα την έστελ-

ναν πίσω στην Ελλάδα να 

ζήσει με τη γιαγιά της για 

κάποιο διάστημα. 

*Όμως την Κωνσταντίνα 

δεν τη νοιάζει τίποτε πια. 

Ούτε το διαζύγιο των γο-

νιών της και οι καινούρ-

γιες τους οικογένειες, ούτε 

η γκρίνια της γιαγιάς και 

τα προβλήματα στο νέο 

σχολείο. Αυτή την είχε 

βρει τη λύση. Ας είναι κα 

λά ο Λουμίνης, ένα αγόρι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…   πολιτισμός   …   τέχνες   …   γράμματα   … 

 

 

 

 

 

Ο αόρατος άνθρωπος 

 
*ε αυτή τη συναρπαστική 

φανταστική ιστορία ο 

Γκρίφιν, ένας φοιτητής 

της Χημείας, ανακαλύπτει 

τη μυστική συνταγή που 

θα τον κάνει αόρατο. Οι 

συνέπειες αυτού του πει-

ράματος είναι τρομακτι-

κές, και οι προσπάθειες 

του να συνεργαστεί με το-

υς συνανθρώπους του κα-

ταλήγουν σε σκηνές ολοέ-

να και πιο βίαιες. Σο με-

γαλειώδες δώρο που ο 

Γκρίφιν φέρνει στην αν-

θρωπότητα γίνεται μια 

πραγματική κατάρα. Ο 

συνδυασμός προφητικής 

φαντασίας και σχολαστι-

κής λεπτομερειακής πε-

ριγραφής που επιτυγχάνει 

ο Χ. Σζ. Ουέλς σε αυτό το 

μεγαλοφυές μυθιστόρημά 

του, παραμένει ακόμα και 

σήμερα αξεπέραστος. 

               Χατζάρα Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εμένα με νοιάζει 
 

*Ένα συναρπαστικό, γλα-

φυρό μυθιστόρημα που 

ευαισθητοποιεί το νέο για 

το καυτό πρόβλημα της 

εποχής μας, τη ρύπανση 

του περιβάλλοντος. Σονί-

ζει την ατομική ευθύνη 

για την καταστροφή της 

γης. Μια ολόκληρη τάξη 

σχολείου καταλαβαίνει 

τον κίνδυνο, παλεύει και 

αγωνίζεται με το σύνθημα 

«εμένα με νοιάζει». Εμένα 

με νοιάζει, αν ένα πεύκο 

κόβεται ή καίγεται, εμένα 

με νοιάζει, αν ένα βοτσα-

λάκι λερωθεί από τα α-

πόβλητα. Γιατί δικό μου 

το πεύκο, δικό μου το βοτ-

σαλάκι. Μπορώ να αλλάξω 

τον κόσμο εγώ, γιατί εμένα 

με νοιάζει. 

*Είναι το πρώτο ελληνικό 

μυθιστόρημα για τη ρύ-

πανση του περιβάλλοντος. 

Σο βιβλίο αυτό της Γαλά-

τειας Γρηγοριάδου ουρέ-

λη που έχει τιμηθεί με το 

βραβείο Ακαδημίας Αθη-

νών, αναρτήθηκε στον τι-

μητικό πίνακα του διε-

θνούς βραβείου Άντερσεν. 

Για παιδιά από 13 ετών 

και για μεγάλους. 

               Χατζάρα Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελ. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

στην αγριότητα του Γαλλο-

Ινδιάνικου πολέμου, σε 

αυτή την επιτυχημένη 

ταινία του 1992 που κέρ-

δισε Βραβείο Oscar καλύ-

τερου ήχου και άφησε ε-

ποχή με τη συγκλονιστική 

σύνθεση των Σρέβορ Σζόο-

υνς και Ράντι Έντελμαν. 

*Η ιστορία καθεαυτή φέ-

ρει την προσωπική σφρα-

γίδα του Μαν καθώς η αρ-

χική έκδοση του 1936, 

ήταν η πρώτη ταινία που 

είδε στα παιδικά του χρό-

νια. Είναι δύσκολο να 

κρυφτούν τα στοιχεία α-

θωότητας που χαρακτηρί-

ζουν τον Χόκαϊ. Η επιβλη-

τικότητα και ο ρεαλισμός 

 

 

 

 

 

αυτής της ταινίας επιβεβα-

ιώνει ακόμη μια φορά ότι 

ο Μαν είναι ένας από τους 

μεγαλύτερους δημιουργο-

ύς της εποχής μας! 

               Χατζάρα Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πεφωτισμένοι 

 

*Βρισκόμαστε στη Γενεύη, 

στο φημισμένο ερευνητικό 

κέντρο CERN, το οποίο 

κλονίζεται από τη δολοφο-

νία ενός διακεκριμένου 

επιστήμονα. Όταν πάνω 

στο πτώμα αναγνωρίζεται 

ένα ξεχωριστό σύμβολο, ο 

διευθυντής του κέντρου 

καλεί τον καθηγητή Ρόμ-

περτ Λάγκτον… Σα ευρή-

ματα μαρτυρούν πως ανα-

βιώνει μία αρχαία μυστική 

οργάνωση, γνωστή ως οι 

Πεφωτισμένοι, και τότε ο 

Λάγκτον έρχεται αντιμέ-

τωπος με τη θανάσιμη α-

πειλή κατά του μεγαλύτε-

ρου εχθρού της μυστικής 

οργάνωσης: της Καθολικής 

Εκκλησίας… 

             Χατζάρα Μαρία 

 

 

 

 

 

Ο τελευταίος 

των Μοϊκανών 
 

*Ο τελευταίος των Μοϊκα-

νών του σκηνοθέτη και 

σεναριογράφου Μάικλ 

Μαν είναι η συγκινητική 

ιστορία της απόλυτης α-

γάπης, η αυθεντική λεπ-

τομερής περιγραφή της 

πιο τρικυμιώδους εποχής 

στην αποικιακή ιστορία 

των Η.Π.Α, και ένα συ-

ναρπαστικό έπος πολέμου 

με καριοφίλια και ινδιά-

νικα τσεκούρια. Ο Ντάνι-

ελ Ντέι-Λούις(Χόκαϊ) και 

η Μάντλιν τόου(Κόρα) 

είναι δύο εραστές παγιδε-

υμένοι 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 κούς παρατηρητές, ση-

μαντικό στοιχείο είναι  

τα μάτια. Όταν κάποιος 

κρατά τα μάτια του μι-

σόκλειστα ή τα ανοι-

γοκλείνει συχνά, σημα-

ίνει πως πιθανώς λέει 

ψέματα. 

Τέλος, όσον αφορά στις 

γυναίκες, παρατηρήθη-

κε πως συνηθίζουν να  

παίζουν με τα μαλλιά 

τους ενώ ψεύδονται. 

       Ιωαννίδου Θεοδώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

επίσης τείνει να κρατά 

τους ώμους του κατε-

βασμένους ενώ μιλά και 

να κρατά τους αγκώνες 

κοντύτερα στο σώμα το-

υ.  

Ύποπτες στάσεις είναι 

επίσης όταν κάποιος 

κρατά τα χέρια του  

σφιχτά και ενωμένα 

μπροστά στο σώμα του ή 

σταυρωμένα στο στήθος 

 του. 

*Πάλι μέσω μελετών, 

έχει παρατηρηθεί πως 

όταν οι άνθρωποι ψεύ-

δονται, κρατούν τις πα-

λάμες τους κλειστές, 

αγγίζουν τη μύτη τους 

ή απασχολούνται με κά-

τι φαινομενικά ανεξάρ-

τητο της συζήτησης με 

απόλυτα νευρικό τρόπο. 

Για τους πολύ προσεκτι- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σελ. 5 

Όταν οι άνθρωποι 

ψεύδονται… 

 

*Κάποιες φορές η χρήση 

ενός ανιχνευτή ψεύδο-

υς...είναι περιττή (εκτός 

από καθόλου πρακτική). 

Οι περισσότεροι άνθρω-

ποι δεν είναι εκπαιδευ-

μένοι στο να λένε ψέ-

ματα και αυτό είναι φα-

νερό από τη γλώσσα του 

σώματός τους. 

Έτσι, με μερικές απλές 

παρατηρήσεις, μπορεί 

κάποιος να διαμορφώσει 

μια–αν όχι...ρεαλιστική 

–τουλάχιστον επαρκή 

άποψη για το αν ο συ-

νομιλητής του ψεύδεται 

τη στιγμή που του μιλά. 

Είναι αρχικά σημαντικό 

να «ανιχνευθούν» τα 

συναισθήματα που υπο-

δη- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

λώνονται από τον υπο-

ψήφιο ψεύτη. Νευρικό-

τητα, ανασφάλεια, άγ-

χος και φόβος είναι με-

ρικές από τις χαρακτη-

ριστικότερες συναισθη-

ματικές καταστάσεις 

που οδηγούν συχνά στο 

ψέμα. 

Ένα χαμόγελο μπορεί 

επίσης να πει πολλά. 

Μελέτες δείχνουν πως 

όταν κάποιος ψεύδεται 

και χαμογελά, συνήθως 

αποκαλύπτει μόνο την 

άνω οδοντοστοιχία του. 

Αντίστροφα, κάποιος 

που χαμογελά με όλο 

του το πρόσωπο (φαί-

νονται και οι δύο οδον-

τοστοιχίες και σχηματί-

ζονται ρυτίδες) είναι 

πιθανότερο να λέει την 

αλήθεια. Ο «ψεύτης» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αλλαγές των  

ασχολιών των νέων 

 

*Τα τελευταία χρόνια οι 

ασχολίες των εφήβων 

και γενικότερα των νέ-

ων έχουν αλλάξει πάρα 

πολύ. Φυσικά αυτό εί-

ναι αποτέλεσμα της εξέ-

λιξης της τεχνολογίας 

που σήμερα της χρωσ-

τάμε πάρα πολλά. 

*Τώρα πια οι νέοι δεν 

πηγαίνουν έξω βόλτα 

για να συναντήσουν 

κάποιο φίλο τους αλλά 

αντίθετα κάθονται στο 

σπίτι τους ανοίγουν τον 

υπολογιστή και μπο- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρούν εύκολα να μιλήσο-

υν μαζί τους. Ακόμα 

μπορούν να κάνουν οπ-

τικοακουστική συνομι-

λία μαζί τους. 

*Επίσης, τα λευκώματα 

όπου οι νέοι έγραφαν 

παλιά τις σκέψεις τους 

έχουν αντικατασταθεί 

από τα σημερινά blogs, 

τα ηλεκτρονικά ημερο-

λόγια, που γνωρίζουν 

ημέρες δόξας, ειδικά 

στην Ευρώπη. 

*Απ’ ό,τι καταλαβαίνο-

υμε σιγά - σιγά αλλάζο-

υν πολλά πράγματα αλ-

λά κάποια άλλα μέ- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
νουν τα ίδια. Όπως για 

παράδειγμα οι περισσό-

τεροι νέοι δεν αντέχουν 

να κάθονται όλη μέρα 

μπροστά από τον υπο-

λογιστή ή την τηλεόρα-

ση και να χαζεύουν, έ-

χουν την ανάγκη να 

βγουν λίγο έξω να ξεσ-

κάσουν και να συναντή-

σουν τους φίλους τους. 

Αλλά υπάρχουν και πε-

ριπτώσεις που νέοι έχο-

υν επηρεαστεί πολύ από 

την τεχνολογία και ο 

καλύτερος φίλος τους 

έχει γίνει ο υπολογισ-

τής ή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

η τηλεόραση. 

*Επίσης έχουμε και πε-

ριπτώσεις μικρών παι-

διών που είναι κολλη-

μένα στο play station ή 

σε κάτι παρόμοιο. Μπο-

ρεί να χρωστάμε πολλά 

στην τεχνολογία και γι 

αυτό να θέλουμε να  την 

χρησιμοποιούμε αλλά 

όπως και σε όλα τα 

πράγματα πρέπει να έ-

χουμε ένα μέτρο. Γιατί 

μπορεί κάποιες φορές οι 

αλλαγές να είναι θετι-

κές αλλά και αρνητικές! 

             Χατζάρα Μαρία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… ψάχνω … διαβάζω … μαθαίνω … 

 

 

Καλή  Χρονιά 
 

Χρόνια  πολλά  και  καλά 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

LAST CHRISTMAS 

 

Christmas,  

I gave you my heart 

But the very next day,  

You gave it away 

This year,  

to save me from tears 

I'll give it to someone special 

Last Christmas,  

I gave you my heart 

But the very next day,  

You gave it away 

This year,  

to save me from tears 

I'll give it to someone special 

*Once bitten and twice shy 

I keep my distance but you 

still catch my eye 

Tell me baby  

do you recognize me? 

Well it's been a year,  

it doesn't surprise me 

*(Merry Christmas!) I 

wrapped it up and sent it 

With a note saying "I Love 

You" I meant it 

Now I know  

what a fool I've been 

But if you kissed me now I 

know you'd fool me again 

[Chorus] 

(Oh, oh baby) 

A crowded room,  

friends with tired eyes 

I'm hiding from you and your 

soul of ice  

My God I thought you were 

someone to rely on 

Me? I guess I was a shoulder 

to cry on 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A face on a lover with a fire 

in his heart 

A man undercover but you 

tore me apart 

Oh oh 

Now I've found a real love 

you'll never fool me again 

[Chorus] 

A face on a lover with a fire 

in his heart 

(Gave you my heart) 

A man undercover but you 

tore me apart 

Next year 

I'll give it to someone, I'll 

give it to someone special 

Special 

Someone 

Someone 

I'll give it to someone, I'll 

give it to someone special 

Who'll give me something in 

return 

I'll give it to someone 

Hold my heart and watch it 

burn 

I'll give it to someone, I'll 

give it to someone special 

I've got you here to stay 

I can love you for a day 

I thought you were someone 

special 

Gave you my heart 

I'll give it to someone, I'll 

give it to someone 

Last Christmas I gave you 

my heart 

You gave it away 

I'll give it to someone, I'll 

give it to someone 

Μπέσιου Δέσποινα, Ιωάννου 

Ιωάννα, Ιωάννου Πηνελόπη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελ. 6 

Σο πάντρεμα της φωτιάς  
 

Σην παραμονή των Φρισ-

τουγέννων σε πολλά μέρη 

της Ελλάδας "παντρεύουν" 

τη φωτιά. Παίρνουν δηλα-

δή ένα ξύλο με θηλυκό 

όνομα π.χ. κερασιά και 

ένα με αρσενικό όνομα, 

συνήθως από αγκαθωτά 

δέντρα.  

Σα αγκαθωτά δέντρα, κατά 

τη λαϊκή αντίληψη, απο-

μακρύνουν τα δαιμονικά 

όντα, όπως τους καλικάν-

τζαρους.  

τη Θεσσαλία, τα κορίτσια 

έβαζαν δίπλα στο αναμμέ-

νο τζάκι κλωνάρια κέδρου,  

 

 

 

 

 

ενώ τα αγόρια τοποθετού 

σαν κλαδιά αγριοκερασιάς.  

Σα λυγερά αυτά κλωνάρια 

αντιπροσώπευαν προσωπι-

κές τους επιθυμίες και μια 

καλότυχη γενικά ζωή. 

Όποιο κλωνάρι καιγόταν 

πρώτο σήμαινε ότι ήταν 

καλό σημάδι για το κορίτ-

σι ή το αγόρι, καθώς και 

ποιο θα παντρευόταν πρώ-

το ανάλογα αν ήταν κέδρος 

ή αγριοκερασιά. τα χωριά 

της βόρειας Ελλάδας, από 

τις παραμονές των εορτών 

ο νοικοκύρης ψάχνει στα 

χωράφια και διαλέγει το 

πιο όμορφο, το πιο γερό, το 

πιο χοντρό ξύλο από πεύ- 

κο ή ελιά και το πάει σπίτι 

του. 

Η στάχτη των ξύλων αυ-

τών προφύλασσε το σπίτι 

και τα χωράφια από κάθε 

κακό.  

Σο βράδυ της παραμονής 

των Φριστουγέννων, όταν 

όλη η οικογένεια είναι 

μαζεμένη γύρω από το 

τζάκι, ο νοικοκύρης του 

σπιτιού ανάβει την καινο-

ύρια φωτιά και λέει: 

"Παντρεύω σε φωτιά για το 

καλό του νοικοκυριού".  

ε κάθε σπιτικό, προσπα-

θούν να διατηρήσουν τη 

φωτιά αυτή να καίει μέχρι 

τα Υώτα. 

 

 

 

 

 

Η νοικοκυρά του σπιτιού 

έχει φροντίσει να έχει κα-

θαρίσει το σπίτι και με 

ιδιαίτερη προσοχή το τζά-

κι, ώστε να μη μείνει ούτε 

ίχνος από την παλιά στάχ-

τη. Καθαρίζουν ακόμη και 

την καπνοδόχο, για να μη 

βρίσκουν πατήματα να 

κατέβουν οι καλικάντζα-

ροι, τα κακά δαιμόνια, ό-

πως λένε στα παραδοσιακά 

χριστουγεννιάτικα παρα-

μύθια.  

Ο λαός λέει ότι καθώς κα-

ίγονται τα ξύλα αυτά, ζεσ-

ταίνεται ο Φριστός, εκεί 

στην κρύα σπηλιά της 

Βηθλεέμ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γαλοπούλα γεμιστή  

υλικά : 

700 gr κιμά 

50gr  βούτυρο 

1 κρεμμύδι 

400 gr ρύζι 

500 gr κάστανα βρασμέ-

να και ξεφλουδισμένα 

1 ποτήρι λευκό κρασί  

50gr σταφίδες  

αλάτι πιπέρι θυμάρι 

φρέσκο 

εκτέλεση : 

σοτάρουμε το βούτυρο 

με το κρεμμύδι, τον κι-

μά  και σβήνουμε με το 

κρασί. Προσθέτουμε το 

ρύζι, τα κάστανα, τις 

σταφίδες, τα μπαχαρικά 

και γεμίζουμε τη γαλο-

πούλα. Αυτή η συνταγή 

είναι για 4 κιλά γαλο-

πούλα. 

 

Φριστουγεννιάτικα  

μπισκότα 

υλικά : 

250 gr αλεύρι 

100gr μαργαρίνη  

2 αυγά  

1 πρέζα κανέλα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 πρέζα τριμμένο τζίτ-

ζερ 

για το γλάσο 

50γρ βούτυρο 

2 κουταλάκια άχνη 

1 κουταλάκι γάλα  

1κουταλάκι κακάο 

εκτέλεση : 

ανακατεύουμε όλα τα 

υλικά της ζύμης και κό-

βουμε τη ζύμη στο σχή-

μα που θέλουμε. τρώ-

νουμε αντικολλητικό 

χαρτί στο ταψί μας και 

απλώνουμε πάνω τα 

μπισκότα μας. Χήνουμε 

στους 180oC για 15 

λεπτά. 

Για να φτιάξουμε το 

γλάσο λιώνουμε το βού-

τυρο και προσθέτουμε 

τα υλικά με τη σειρά 

που γράφονται. Ανακα-

τεύουμε μέχρι να αποκ-

τήσουμε ένα παχύρρε-

υστο γλάσο. Απλώνουμε 

στα μπισκότα αφού 

κρυώσουν και διακοσ-

μούμε όπως θέλουμε. 

καλή επιτυχία 

 
                Σύψιου Αναστασία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΑ  ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ 

 

 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΕ  ΤΝΣΑΓΕ 

  

 

 



 

  

 

 

 

*Βρέθηκαν μια μέρα στην 

κόλαση ένας Έλληνας, ένας 

Αμερικάνος κι ένας Ινδός. 

Σους συναντάει ο διάβολος 

και τους λέει:  

- ε όσους έρχονται εδώ δίνω 

μία ευκαιρία να μεταφερθούν 

στον παράδεισο.  

Και βγάζει ένα τεράστιο μασ-

τίγιο λέγοντας:  

- Όποιος αντέξει τρία χτυπή-

ματα χωρίς να φωνάξει, θα 

πάει στον παράδεισο. Μπορε-

ίτε να χρησιμοποιήσετε για 

ασπίδα ό, τι θέλετε.  

Πρώτος πηγαίνει ο Αμερικα-

νός. 

- Σί θα έχεις για ασπίδα; τον 

ρωτάει ο διάβολος.  

Ο Αμερικάνος σηκώνει μια 

τεράστια πέτρα και λέει: 

- Θα χρησιμοποιήσω αυτήν 

την πέτρα! Είμαι έτοιμος! 

ηκώνει ο διάβολος το μαστί-

γιο, χτυπάει μια και φεύγει η 

πέτρα. Χτυπάει δεύτερη και 

ουρλιάζει σαν τρελός ο Αμε-

ρικάνος, οπότε χάνει την 

ευκαιρία να πάει στον παρά-

δεισο. 

τη συνέχεια ήταν σειρά του 

Ινδού. 

- Σί θα έχεις για ασπίδα;, τον 

ρωτάει ο διάβολος. 

- Σίποτα, λέει ο Ινδός. Έκανα 

πενήντα χρόνια γιόγκα και 

δε νιώθω καθόλου πόνο! 

το πρώτο χτύπημα ο Ινδός 

ήταν ατάραχος. το δεύτερο 

έκανε κάποιους μορφασμούς 

και στο τρίτο χτύπημα λίγο 

περισσότερους. Αλλά δεν έβ-

γαλε κουβέντα από το στόμα 

του! 

- Να πάρει, λέει ο διάβολος, 

πρώτη φορά αντέχει κάποιος 

τρία χτυπήματα. Λοιπόν, 

είσαι ελεύθερος να πας στον 

παράδεισο. Σο αξίζεις. - Όχι, 

λέει ο Ινδός. Θέλω να μείνω 

και να δω. ε όλα τα ανέκδο-

τα ο Έλληνας τη βγάζει κα-

θαρή. Θέλω να δω τώρα πώς 

θα ξεμπερδέψει!  

- Εντάξει, μείνε να βλέπεις, 

του λέει ο διάβολος. 

Έρχεται λοιπόν η σειρά του 

Έλληνα και τον ρωτάει:  

- Εσύ τί θα χρησιμοποιήσεις 

για ασπίδα;  

Και απαντάει ο Έλληνας: 

- Σον Ινδό! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Κάποτε μου την έσπαγαν οι 

γάμοι... Όλο ερχόντουσαν οι 

γιαγιάδες, μου τσιμπούσαν το 

μάγουλο και μου έλεγαν "Άν-

τε, ο επόμενος να είσαι εσύ". 

ταμάτησαν να μου το κάνο-

υν όταν τους έκανα το ίδιο 

στις κηδείες...!!! 

 

*Αγόρι: Μανούλα, τι έχεις 

στην κοιλίτσα σου?  

Μαμά: Ση μικρή σου αδελφή. 

Αγόρι: Σην αγαπάς?  

Μαμά: Ναι, φυσικά την αγα-

πώ. 

Αγόρι: Σότε γιατί την έφαγες 

??????? !!!!!!!!!!!!!! 

 

*Τπάλληλος: Με συγχωρείτε 

Κύριε Διευθυντά, μπορώ να 

σας μιλήσω; 

Διευθυντής: Βεβαιότατα, έλα 

στο γραφείο μου. 

Τ. Όπως γνωρίζετε, είμαι 

στην εταιρία εδώ και δέκα 

χρόνια. Δ. Ναι το ξέρω 

Τ. Δε θα σας το πω δια της 

πλαγίας οδού αλλά θα μπω 

κατ’ ευθείαν στο θέμα. Ζητάω 

αύξηση του μισθού μου. Τ-

πάρχουν τέσσερις εταιρίες, 

που με κυνηγάνε αλλά ήθελα 

πρώτα, να μιλήσω σε σας. 

Δ. Αύξηση; Θα ήθελα να σου 

δώσω αύξηση, αλλά δεν είναι 

η κατάλληλη στιγμή. 

Τ. Καταλαβαίνω τη θέση σας, 

και γνωρίζω την υφιστάμενη 

ύφεση που έχει αρνητικό 

αντίκτυπο στις πωλήσεις, 

αλλά πρέπει να λάβετε όμως 

υπόψη σας την αφοσίωσή μου 

και την σκληρή μου δουλειά 

επί δέκα χρόνια στην εταιρία. 

Δ. Λαμβάνοντας υπόψη μου 

αυτά που μου λες τελικά θα 

σου δώσω την αύξηση δεκα-

πέντε τοις εκατό και πέντε 

μέρες επί πλέον άδεια τον 

χρόνο. Πώς σου φαίνεται, 

είσαι ικανοποιημένος;  

Τ. υμφωνώ. Είμαι πολύ ικα-

νοποιημένος και σας ευχα-

ριστώ ! 

Δ. Πριν φύγεις όμως, πες μου 

αν θες, ποιες είναι οι εταιρίες 

που τρέχουν από πίσω σου;  

Y. Είναι η ΔΕΗ, ο ΟΣΕ, η 

ΕΤΔΑΠ και η Σράπεζα για το 

δάνειό μου ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ελ. 7 

  

 

 

 

 

*Ο καθηγητής ζητάει να του 

γράψουν τα παιδιά μια ιστο-

ρία που να περιέχει τις έννο-

ιες: θρησκεία, αριστοκρατία, 

έρωτα και μυστήριο. 

Ο Σοτός μέσα σε πέντε μόλις 

λεπτά έχει κιόλας τελειώσει. 

Ο καθηγητής έκπληκτος του 

ζητάει να τη διαβάσει. 

Εκείνος έχει γράψει: "Αχ 

Θεέ μου (θρησκεία), είπε η 

πριγκίπισσα (αριστοκρατία) 

νομίζω ότι είμαι έγκυος (έρω-

τας) αλλά δεν ξέρω με ποιον 

(μυστήριο)" 

*Δυο βλάχοι, ο Μήτσους και ο 

Κήτσους, ένα απογευματάκι 

κάθονταν σε μια όμορφη το-

ποθεσία του ορεινού χωριού 

τους και καμάρωναν τη θέα . 

ε λίγο περνάει από κει ένας 

τουρίστας.  

Σους πλησιάζει …  

- Ντου γιου σπικ ιγκλις ;  

Οι βλάχοι κοιτάζονται , ση-

κώνουν τους ώμους και του 

λένε:  

-Σς !  

-πρεχεν ντοιτς ;  

Κοιτάζονται πάλι με απορία ..  

-Σς !  

-Παρλε βου φρανσε ;  

-Σς !  

-Παρλαρε ιταλιανο ;  

-Σς !  

-Παρλα εσπανιολ ;  

-Σς !  

Ο τουρίστας απογοητευμένος 

φεύγει..  

Λέει ο Μήτσους:  

-Ρε συ Κήτσου μπας και πρεπ 

να μάθουμ καμιά ξεν  γλώσ-

σα;  

- Σι να την κανς την ξεν 

γλώσσα ρε Μήτσου ;  

- Εμ πως, ρε Κήτσουμ, αν 

ξερς μια ξεν γλώσσα μπορείς 

να συνεννοηθείς .  

- Μπα; Γιατί αυτούνος που 

ήξερε πέντε μπόρεσε να συ-

νεννοηθεί ;  

*Είναι η τελευταία μέρα του 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

κόσμου. 

Ο Θεός καλεί τρεις προέδρο-

υς: της Αγγλίας, της Ρωσίας 

και της Ελλάδας. 

Πάει Ο Βρετανός και ρωτάει 

το Θεό. 

-Θεέ μου, πότε θα γίνει η 

Αγγλία η μεγαλύτερη δύναμη 

του κόσμου? 

-ε 100 Χρόνια. Κλαίει ο 

Βρετανός 

-Σί κλαις παιδί μου? λέει ο 

Θεός 

-Γιατί θα έχω πεθάνει μέχρι 

τότε. 

Πάει μετά ο Ρώσος και ρωτάει 

-Θεέ μου πότε θα γίνει η Ρω-

σία η μεγαλύτερη δύναμη του 

κόσμου? 

-ε 200 Χρόνια. Κλαίει ο Ρώ-

σος. 

-Σι κλαις παιδί μου? λέει ο 

Θεός. 

-Γιατί θα έχω πεθάνει μέχρι 

τότε. 

Πάει μετά ο Έλληνας: 

-Δε μου λες θεούλη. 

Πότε θα γίνει η Ελλάδα η 

μεγαλύτερη χώρα του κόσμο-

υ? 

Αρχίζει και κλαίει ο Θεός. 

-Σί κλαις Θεέ μου? Λέει Ο 

Έλληνας. 

-Γιατί θα έχω πεθάνει μέχρι 

τότε. 

*Πάει ένας Αμερικάνος στη 

Λαϊκή: 

- Σι είναι αυτό; ρωτάει τον 

μανάβη. 

- Πορτοκάλια. 

- Α, στο Αμέρικα πιο μεγά-

λο! Σι είναι αυτό; 

- Πεπόνια. 

- Α, στο Αμέρικα πιο μεγά-

λο! 

Ο μανάβης τα έχει πάρει στο 

κρανίο... 

Κοιτάζει ο Αμερικανός και 

τον πάγκο με τα καρπούζια. 

- Και αυτό; Σι είναι αυτό; 

- Αρακάς, ρε! 
                   Ιωαννίδου Θεοδώρα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανέκδοτα 

 

 

 

 



 

  

 

 

Πότε, πώς και γιατί χρη-

σιμοποιήθηκε το χριστου-

γεννιάτικο δέντρο σαν 

σύμβολο;  

ύμφωνα με μερικούς ε-

ρευνητές, οι χριστουγεν-

νιάτικες γενικά δοξασίες 

και παραδόσεις, αποτελούν 

ένα μίγμα από κατάλοιπα 

της λατρείας του ατούρνο 

(μιας θεότητας που ταυτί-

ζεται με τον Κρόνο) κι 

άλλων δοξασιών που ανα-

μίχθηκαν με τις χριστια-

νικές, για να ξεχαστεί στο 

πέρασμα των αιώνων η 

αρχική τους προέλευση. 

Σον 4ο αιώνα μ.Φ. η 25η 

Δεκεμβρίου καθιερώθηκε 

ως η μέρα της Γέννησης 

του Φριστού και ταυτόχ-

ρονα σαν η πρώτη μέρα 

του χρόνου.  

Ωστόσο υπάρχουν μαρτυ-

ρίες ότι τα Φριστούγεννα 

γιορτάζονταν στη Ρώμη 

στις 25 Δεκεμβρίου από το 

336. Κι η ίδια αυτή μέρα 

ήταν κι η Πρωτοχρονιά.  

Σο δέντρο, σαν χριστου-

γεννιάτικο σύμβολο, χρη-

σιμοποιήθηκε μετά τον 8ο 

αιώνα.  

Εκείνος που καθιέρωσε το 

έλατο σαν χριστουγεννιά-

τικο δέντρο ήταν, σύμφω-

να με την παράδοση, ο Ά-

γιος Βονιφάτιος, που για 

να σβήσει την ιερότητα 

που απέδιδαν οι ειδωλο-

λάτρες στη δρυ, έβαλε στη 

θέση του το έλατο, σαν 

σύμβολο χριστιανικό και 

ειδικότερα σαν σύμβολο 

των Φριστουγέννων. Υυ-

σικά, στο πέρασμα των αι-

ώνων, το νόημα του χρισ-

τουγεννιάτικου δέντρου 

πήρε αναρίθμητες μορφές. 

Κι αρχικά, για να συμβο-

λίσει την ευτυχία που 

κρύβει για τον άνθρωπο η 

γέννηση του Φριστού, άρ-

χισε να γεμίζει το δέντρο-

σύμβολο με διάφορα χρή-

σιμα είδη, κυρίως φαγώσι 

μα κι αργότερα ρούχα κι 

άλλα είδη καθημερινής 

 

 

 

 

 

 

 

 

χρήσης, συμβολίζοντας 

έτσι πρακτικά την προσ-

φορά των Θείων Δώρων, 

για να εξελιχτεί προοδευ-

τικά σ' ένα απαραίτητο 

διακοσμητικό είδος της 

μέρας αυτής, που αργότε-

ρα πήρε και τη θέση της 

"Δωροθήκης"- του χώρου 

δηλαδή που σ'αυτόν τοπο-

θετούσαν οι συγγενείς και 

φίλοι τα δώρα τους ο ένας 

για τον άλλο. Για την Αγ-

γλία ο Σσαρλς Ντίκενς, ο 

συγγραφέας εκείνης της 

εποχής, φρόντισε να ξανα-

πάρουν τα Φριστούγεννα 

την παλιά χαρούμενη 

γιορταστική μορφή τους, 

όσο κανένας άλλος. Κι αν 

σήμερα σ' ολόκληρο τον 

κόσμο το χριστουγεννιά-

τικο δέντρο θυμίζει αυτή 

τη μέρα, αυτό σίγουρα ο-

φείλεται στον Ντίκενς, 

που σε διάφορα έργα του 

και πιο πολύ ακόμα στις 

χριστουγεννιάτικες ιστο-

ρίες του, και το πασίγνωσ-

το Κρίστμας Κάρολ, το 

προβάλλει σαν βασικό 

χριστουγεννιάτικο σύμβο-

λο. την πατρίδα μας, το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο 

το έφεραν για πρώτη φορά 

στην Αθήνα οι Βαυαροί.  

(το άρθρο αυτό είναι ανα-

δημοσίευση από την ηλεκ-

τρονική βιβλιοθήκη του 

Ελληνοαερικανικού Εκ-

παιδευτικού ιδρύματος). 

Σο στόλισμα του χριστου-

γεννιάτικου δέντρου είναι 

η ουσία των Φριστουγέν-

νων.  

Σο έθιμο αυτό έχει ξενική 

προέλευση και όπως λέγε-

ται το εισήγαγαν οι Βαυα-

ροί.  

Για πρώτη φορά στολίστη-

κε δέντρο στα ανάκτορα 

του 'Οθωνα το 1833 και 

μετά στην Αθήνα. Από το 

Β' παγκόσμιο πόλεμο και 

μετά το δέντρο με τις πο-

λύχρωμες μπάλες μπήκε 

σε όλα τα ελληνικά σπίτια.  

Πρόδρομος του χριστου 

 

 

 

 

 

ελ. 8 

 

 

 

γεννιάτικου δέντρου είναι 

το χριστόξυλο ή δωδεκα-

μερίτης ή σκαρκάνζαλος 

ένα χοντρό ξύλο δηλαδή 

από αχλαδιά ή αγριοκερα-

σιά. 

Σα αγκαθωτά δέντρα, κατά 

τη λαϊκή αντίληψη, απο-

μακρύνουν τα δαιμονικά 

όντα, όπως τους καλικάν-

τζαρους. Οι πρόγονοί μας 

τοποθετούσαν το χριστό-

ξυλο στο τζάκι του σπιτιού 

την παραμονή των Φρισ-

τουγέννων. 

Η στάχτη των ξύλων προ-

φύλασσε το σπίτι και τα 

χωράφια από κάθε κακό. 

Σο χριστόξυλο αντικατασ-

τάθηκε από το χριστου-

γεννιάτικο δέντρο, το οπο-

ίο από τη Γερμανία εξαπ-

λώθηκε και ρίζωσε και 

στις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες, για να ταξιδέψει 

στη συνέχεια στην άλλη 

πλευρά του Ατλαντικού.  

Ωστόσο, κάποιοι υποστη-

ρίζουν ότι η προέλευσή 

του δεν είναι γερμανική.  

Ο καθηγητής Φριστιανι-

κής Αρχαιολογίας Κώστας 

Καλογύρης υποστηρίζει 

ότι το έθιμο του δέντρου 

έχει ανατολίτικη προέλε-

υση. 

Σην άποψη του στηρίζει 

σε ένα συριακό κείμενο 

που υπάρχει σε χειρόγρα-

φο στο Βρετανικό Μουσεί-

ο. Σο κείμενο αναφέρεται 

σε έναν ναό που έχτισε το 

1512 ο Αναστάσιος ο 'Α 

στα βόρεια της υρίας και 

στον οποίο υπήρχαν δύο 

μεγάλα ορειχάλκινα δέν-

τρα.  

ύμφωνα με μια άλλη πα-

ράδοση, το στόλισμα του 

δέντρου καθιερώθηκε από 

τον Μαρτίνο Λούθηρο, ο 

οποίος, περπατώντας τη 

νύχτα στα δάση και βλέ-

ποντας τα χειμωνιάτικα 

αστέρια να λάμπουν μέσα 

στα κλαδιά, συνέλαβε την 

ιδέα της τοποθέτησης ενός 

φωτεινού δέντρου στο σπί  

 

 

 

 

 

 

 

 

τι του, που θα απεικόνιζε 

τον έναστρο ουρανό απ' 

όπου ο Φριστός ήρθε στον 

κόσμο. Ομως σε μερικά 

μέρη όπως στη Λέσβο το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο 

δεν είναι από έλατο αλλά 

από κλαδί ελιάς το οποίο 

το στολίζουν με χρυσωμέ-

να πορτοκάλια, καρύδια 

και διάφορα παιχνίδια. 

Πολλές φορές αντί για 

κλαδί ελιάς στολίζουν ξύ-

λινα καραβάκια. 

 

την πόλη της Φίου την 

παραμονή της Πρωτοχρο-

νιάς υπάρχει ένα έθιμο, τα 

αγιοβασιλιάτικα καραβά-

κια. ύμφωνα με αυτό, 

όποιες ενορίες επιθυμούν, 

κατασκευάζουν (βάσει μα-

κέτας) πλοία, -πολεμικά ή 

εμπορικά- σε σμύκρινση. 

Αυτά συναγωνίζονται με-

ταξύ τους ως προς την ποι-

ότητα κατασκευής και ως 

προς την ομοιότητα με τα 

πραγματικά πλοία, ενώ οι 

ομαδες, το πλήρωμα, του 

κάθε πλοίου τραγουδούν 

κάλαντα. Για να έρθουμε 

τώρα στις μέρες μας στο 

δίκτυο υπάρχουν διευθύν-

σεις για χριστουγεννιάτι-

κα δέντρα.Εξάλλου το 

πλέον απαραίτητο αξεσου-

άρ των Φριστουγέννων 

είναι το ωραίο ελατάκι, 

αληθινό ή ψεύτικο, που 

φροντίζουμε να το στολί-

ζουμε. 

την Αμερική, τη χώρα 

του υπερκαταναλωτισμού 

υπάρχουν φάρμες που με-

γαλώνουν έλατα ειδικά γι' 

αυτή τη γιορτή.  

       Κουρουνιώτη Αντωνία 

       Μπιτέρνα οφία 
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