
Πεξηβαιινληηθή  νκάδα  ηνπ  ζρνιείνπ 

 Μεηά από ηεο 

δπζθνιίεο  εθθίλεζεο 

ηεο θεηηλήο ζρνιηθήο 

ρξνληάο βξηζθόκαζηε 

πιένλ ζηηο αξρέο ηνπ 

ρεηκώλα θαη ιίγν πξηλ ηα 

Υξηζηνύγελλα. Αλ θαη 

αξγνπνξεκέλα, ν ζύιιν-

γνο γνλέσλ απνθάζηζε 

επίζεκα πιένλ ηελ δεκη-

νπξγία εζεινληηθήο πεξη-

βαιινληηθήο νκάδαο. Ζ 

νκάδα απηή ζα έρεη σο 

ζθνπό ηελ επαηζζεην-

πνίεζε ησλ παηδηώλ 

ζην πξόβιεκα ησλ 

ζθνππηδηώλ ζην Κξπν-

λέξη θαη γεληθόηεξα 

ζηελ κόιπλζε ηνπ πεξη-

βάιινληνο.  

Δίλαη έλα κεγάιν βήκα 

γηα ην ζρνιείν αιιά θαη 

γηα ην Κξπνλέξη απηή ε από-

θαζε, θαζώο    δξνκνινγεί 

ηελ καθξνρξόληα δξάζε ηνπ 

ζρνιείνπ ζε ζέκαηα πξνζηαζί-

αο ηνπ πεξηβάιινληνο.  Από 

ηελ άιιε δείρλεη όηη θαη νη 

γνλείο αληηιακβάλνληαη ην 

κεγάιν πξόβιεκα ησλ ζθνππη-

δηώλ ζηελ πεξηνρή καο θαη 

αξρίδνπλ λα απνβάιινπλ ην 

θιαζηθό  “δελ βαξηέζαη ηώξα” 

θαη “όρνπ άιιε δνπιεηά δελ 

έρνπκε, απηά ζα θνηηάκε”.  

Δπίζεο ζηα πιαίζηα ηνπ καζή-

καηνο ηεο Δ’ ηάμεο ζα πξαγ-

καηνπνηεζεί πξόγξακκα κε 

ζέκα « Εσ δξσ θαη πξνζηα-

ηεύσ ην ρσξηό κνπ »  κε ηελ 

θαζνδήγεζε ηεο δαζθάιαο 

ηνπο Σζήξνπ Έκε. 

Αιέμαλδξνο νπβαηδήο. 

Τπεύζπλνο πεξηβαιινληηθήο 

Παξάπνλα……… καζεηώλ 

Απόζπαζκα από ηελ ζπλέ-

ληεπμε πνπ πήξε ε ζπληαθηη-

θή νκάδα ηνπ ζρνιείνπ από 

ηνλ αληηδήκαξρν θύξην Γν-

κεηίνπ ζηηο 22.2.2006. 

 Εξώηεζε: Υπάρτεη κεγάιο 

πρόβιεκα κε ηα βρώκηθα 

λερά ποσ ηρέτοσλ ζηο δρόκο 

κπροζηά από ηελ πόρηα ηοσ 

ζτοιείοσ κας. Τη κπορείηε λα 

θάλεηε γη ασηό ηο ζοβαρό 

δήηεκα; 

Απάληεζε: Το γλωρίδω ηο 

ζέκα θαη ζσκθωλώ όηη είλαη 
ποιύ ζοβαρό. Υπάξρεη ζρεηη-

θή κειέηε από ηε ΔΕΥΑΣ 

θαη έρνπκε πξνγξακκαηίζεη 

λα γίλεη έξγν απνρέηεπζεο 

πνπ ζα ζπγθεληξώλεη όια 

απηά ηα λεξά από πην πάλω, 

ώζηε λα κελ απιώλνληαη 

κπξνζηά ζαο γηαηί είλαη επη-

θίλδπλα γηα ηελ πγεία ζαο. 

Σπλεξγαδόκαζηε κε ηνλ πξόε-

δξν γηα ην ζθνπό απηό θαη 

κόιηο βειηηωζεί ν θαηξόο ζα 

πινπνηήζνπκε ην έξγν. Πρέπεη 

όκως όιο ηο τωρηό λα προζέ-

τεη θαη λα κελ ρίτλεη λερά 

ζηοσς δρόκοσς γηαηί σπάρτεη 

θίλδσλος γηα ηελ σγεία ηωλ 

τωρηαλώλ. 

Γηα ηοσ ιόγοσ ηο αιεζές ορη-

ζκέλα έργα έτοσλ σιοποηεζεί  

ζηολ τώρο ηοσ ζτοιείοσ όπως 

παγθάθηα, κπαζθέηες θηι. Αιιά 

κε ηο θύρηο πρόβιεκα κπροζηά 

από ηο ζτοιείο ηο οποίο σπολο-

κεύεη ηελ σγεία ηωλ παηδηώλ δελ 

έτεη γίλεη ηίποηα κέτρη ηώρα.  

 

Κύξηε Αληηδήκαξρε. Πέξζη καο 

ππνζρεζήθαηε πσο ζα θηηάμεηε 

απνρεηεύζεηο αιιά θέηνο δελ 

έγηλε ηίπνηα από όια απηά. Δι-

πίδνπκε πσο όηαλ δηαβάζεηε ην 

άξζξν καο ζηελ εθεκεξίδα  λα 

βάιεηε εξγάηεο θαη λα θηηάμνπλ 

ηηο απνρεηεύζεηο.  

Νίθνο Γεσξγόπνπινο Σ΄Σάμε   
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Αλαθύθιωζε κπαηα-

ξηώλ ζην ζρνιείν καο 

Από  πέξζη  έρεη  αξρίζεη  ην  

ζρνιείν  καο  λα  καδεύεη  κπα-

ηαξίεο [από ξαδηόθσλα,  ηειε-

θνληξόι, από θαθνύο  θ.α.]. 

Σηο  κπαηαξίεο ηηο δίλνπκε  

ζηελ  εηαηξία  ΑΦΖ πνπ  ηηο  

αλαθπθιώλεη.  

 

Αλ, ινηπόλ ζέινπκε,  όινη  καο,  

λα  ζώζνπκε  ηνλ  πιαλήηε καο  

κπνξνύκε ξίρλνληαο  ηηο  κπα-

ηαξίεο  πνπ  δε  ρξεηαδόκαζηε  

ζηνπο  εηδηθνύο απηνύο  θά-
δνπο. Δπίζεο ,κπνξνύλ  θαη  νη  

γνλείο  λα  βνεζήζνπλ ζ’ απηό  

ξίρλνληαο  θαη  απηνί  ζηνπο  

θάδνπο  ηηο  άρξεζηεο κπαηαξί-

εο  ηνπο. Αλ ζέινπκε  θη  εκείο  

λα  βνεζήζνπκε  ζηελ πξνζπά-

ζεηα  ηεο  εηαηξίαο  απηήο,  

κπνξνύκε , αλαθπθιώλνληαο 

ηηο  κπαηαξίεο  καο ! 

 

            Μαξία  Φίιε. Σ’ Σάμε 

 

Ο θαηξόο ηνπ ρεηκώλα 

 Δδώ θαη εκέξεο ν θαηξόο έρεη αιιάμεη. Μαύξα θαη ππθλά ζύλλεθα ζθεπά-
δνπλ ηνλ νπξαλό. Σν θξύν είλαη ηζνπρηεξό. Ο αέξαο θπζά άγξηνο. Οπξιηάδεη πάλσ 

από ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ. Υηππά ηα παξαζπξόθπιια κε καλία. Γέξλεη αιύπεηα ηα 

δέληξα θαζώο πεξλά, ζθπξίδνληαο, αλάκεζα ζηα 

γπκλά θιαδηά ηνπο. Ζ βξνρή πέθηεη δπλαηή ζηα 

ηδάκηα. Οη θνξπθέο ησλ βνπλώλ είλαη ζθεπα-

ζκέλεο κε βαξηά νκί- ριε θαη θνξνύλ θάηαζπξα 

θαπειάθηα. Οη ληθάδεο ηνπ ρηνληνύ,  ζηγαλέο ζηελ 

αξρή θαη κεηά ππθλέο, ζθεπάδνπλ ηελ γε ζηγά 

ζηγά κ’έλα θαηάιεπθν ζηξώκα. 

Σα δώα ηξέρνπλ λα θξπθηνύλ γηα λα πξνθπια-

ρηνύλ από ην θξύν θαη ηελ βξνρή, θαη ηα πνπιηά 

θνπξληάδνπλ ζηηο θσ- ιηέο ηνπο. Οη δξόκνη είλαη 
έξεκνη θαη παγσκέλνη. Καη νη ιηγνζηνί δηαβάηεο, 

ηπιηγκέλνη ζθηρηά ζηα παλσθόξηα ηνπο , πεξπα-

ηνύλ βηαζηηθνί ηνπξηνπξίδνληαο από ην θξύν. Σα παηδηά δελ παίδνπλ πηα ζηνπο δξό-

κνπο. Μαδεύνληαη λσξίο ζηα ζπίηηα ηνπο.  

          Αγγειίλα Αλαγλσζηνπνύινπ  Γ΄Σάμε 

Ταμίδη ζην παξειζόλ ηνπ ρωξηνύ καο 

Τα ζπίηηα Σα παιηά ζπίηηα ηνπ Κξπνλεξίνπ ήηαλ κνλνθαηνηθίεο. Σα βαζηθά ηνπο πιηθά ήηαλ πέηξα, μύιν θαη  

πιίζξεο. Αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή άλεζε ηεο θάζε νηθνγέλεηαο ήηαλ ελόο ε δύν νξόθνπο ην θάζε ζπίηη.  

 

Η θάηω βξύζε  Ζ θάησ βξύζε έπαημε κεγάιν ξόιν γηα λα δήζνπλε 

νη νηθνγέλεηεο ηνπ ρσξηνύ. Από εθεί παίξλαλε λεξό νη γπλαίθεο γηα 

ην ζπίηη. Δπίζεο εθεί πιέλαλε θαη ηα ξνύρα ηνπο. Οη άλδξεο πνηίδαλε 

ηα ρσξάθηα θαη ηα δώα ηνπο. 

 

Τα παιηά γιέληηα θαη νη ρνξνί  Δθείλα ηα ρξόληα ν θόζκνο 

δελ είρε ηελ νηθνλνκηθή άλεζε θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα λα θαηέβεη ζηελ 

πόιε δηαζθεδάζεη. Έηζη καδεύν- ληαλ όιν ην ρσξηό κε νξρήζηξα θαη 

έθαλαλ ην ιεγόκελν παλεγύξη κε ρνξνύο θαη ηξαγνύδηα. Δπίζεο γηλό-

ληνπζαλ ηα παξαδνζηαθά γιέληηα ζε γάκνπο θαη βαθηίζηα όπνπ ηξα-

γνπδάγαλε θαη ρνξεύαλε παξαδνζη- αθνύο ρνξνύο. Απηή ήηαλ θαη ε θύξη-

α δηαζθέδαζε θαη ςπραγσγία ησλ αλζξώπσλ ζην Κξπνλέξη.    

Θεόδσξνπ Γηώηα  Δ’ Σάμε    

     

Εθινγέο ζην Κξπνλέξη 

Φέηνο ηελ Κπξηαθή 15 Ννέκβξίνπ 2006 έγηλαλ ζην Κξπνλέξη 

νη λνκαξρηαθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο.  Σν θιίκα ησλ εθιν-

γώλ  ζην ρσξηό  ήηαλ ήξεκν. Τπήξραλ αληηδειίεο αιιά ρσξίο 

κεγάιεο εληάζεηο κεηαμύ ησλ ρσξηαλώλ. Έρνπλ μεπεξάζεη ηηο 

παιηέο θαθέο ηνπο ζπλήζεηεο. ηελ ζεκεξηλή επνρή έρεη αλέ-

βεη  ην επίπεδν ησλ αλζξώπσλ θαη κπνξνύλ λα εθθξάδνπλ ηηο   απόςεηο θαη δηαθσλίεο 
ηνπο ρσξίο λα θαλαηίδνληαη. Οη εθινγέο έγηλαλ ζην Γπκλάζην Κξπνλεξίνπ πνπ ήηαλ 

θαη ην εθινγηθό θέληξν. Ξεθίλεζαλ ζηηο 6.30 π.κ θαη ηειείσζαλ ζηηο 6.30 κ.κ  ηηο 10 

ην βξάδπ αλαθνηλώζεθαλ ηα απνηειέζκαηα θαη νη ληθεηέο παλεγύξηζαλ.  

Ζ επόκελε κέξα βξήθε ληθεηέο θαη εηηεκέλνπο καδί. Οη εθινγέο απνηεινύλ πιένλ 

παξειζόλ.     Παλαγηώηα Φίιε   Σ΄Σάμε 
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Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο 

 Σα Υξηζηνύγελλα είλαη γηνξηή ειπίδαο. Ζ γέλλεζε ηνπ Υξηζηνύ καο δίλεη θάηη θαη-

λνύξγην, θάηη λέν. Έηζη ζηνιίδνπκε κε δηάθνξα ζηνιίδηα ην ζπίηη καο κέζα θαη έμσ. ηνιίδνπ-

κε ηελ πιαηεία, ηηο  θνιόλεο θαη γεληθά όιν ην ρσξηό. Δίλαη έλα καγεπηηθό ηνπίν. Σα Υξηζηνύ-

γελλα θηηάρλνπκε δηάθνξα γιπθά όπσο: Μεινκαθάξνλα, θνπξακπηέδεο θαη ηζνπξέθηα. Σα 

παηδηά ηελ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ πάλε θαη ιέλε ηα θάιαληα ζε όιν ην ρσξηό. Οη ρσ-

ξηαλνί ηνπο αληακείβνπλ κε γιπθά ή ρξήκαηα. Γηα ηελ ππνδνρή ηνπ θαηλνύξγηνπ ρξόλνπ νη 

κεηέξεο θηηάρλνπλ γιπθά ηνπ ηαςηνύ. Σν θπξηόηεξν όκσο γιπθό είλαη ε βαζηιόπηηα πνπ έρεη 

κέζα ηεο ην ρξπζό θινπξί. Δπίζεο ηηο γηνξηέο καδεύνληαη άλζξσπνη από άιια κέξε  θαη θά-

λνπλ ηηο γηνξηέο καδί κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο. Έηζη πεξλάκε ηηο Υξηζηνπγελληάηηθεο γηνξηέο 

εδώ ζην ρσξηό .       Γηώηα Φίιε  Σ΄Σάμε 

Σα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
 

Σα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ είλαη δηάθνξα ζε θάζε  πεξηνρή ηεο Δι-

ιάδνο. Δδώ ζηελ Πεινπόλλεζν έρνπκε ηα εμήο: 

Ο Άγηνο Βαζίιεο ζηνλ νπνίν πηζηεύνπλ ηα κηθξά παηδηά όηη ηελ παξα-

κνλή ηεο Πξσηνρξνληάο κνηξάδεη δώξα ζηα παηδηά όιεο ηεο γεο, πεηώ-
ληαο ζηνλ νπξαλό  κε ην έιθεζξν ηνπ πνπ ην θάλνπλ λα πεηά ηπηάκελα 

ειάθηα . 

Τελ Βαζηιόπηηα πνπ θηηάρλνπλ νη λνηθνθπξέο ηελ Πξσηνρξνληά θαη 

βάδνπλ κέζα ην θινπξί θαη ζε όπνηνλ ηύρεη  ζα είλαη πνιύ ηπρεξόο γηα 

όιε ηελ ρξνληά. 

Τε γαινπνύια πνπ ζθάδνπκε θαη ηξώκε ηα Υξηζηνύγελλα. 

Τα θάιαληα πνπ ιέλε ηα παηδία ηελ Παξακνλή 

ησλ Υξηζηνπγέλλσληεο Πξσηνρξνληάο θαη ησλ 

Φώησλ  ζε όια ηα ζπίηηα ηεο πεξηνρήο   ηνπο θαη νη 

λνηθνθπξαίνη ηνπο δίλνπλ ρξήκαηα. Σα παιηόηεξα 

ρξόληα θεξλνύζαλ ηα παηδηά γιπθά. 

Τελ Πξωηνρξνληά ηα παηδηά θάλνπλ πνδαξηθό θαη  

κπαίλνπλε ζε δηάθνξα ζπίηηα κε ην δεμί πόδη γηα λα 

πάεη θαιά ε ρξνληά. 

Τν Φξηζηνπγελληάηηθν δέληξν πνπ ην ζηνιίδνπ-

κε. 
Τν ξόδη ην νπνίν ζπάκε κπξνζηά ζηελ πόξηα γηα 

λα πάεη θαιά ε ρξνληά.  

Τπρεξά παηγλίδηα πνπ παίδνπκε ηελ πξσηνρξνληά. 

Οη θαιηθάληδαξνη απηά ηα κηθξά πιάζκαηα πνπ δνπλ θάησ 

από ηε γε θαη όιν ην ρξόλν θόβνπλ ην δέληξν ηεο δσήο 

ηεο γεο γηα λα πέζεη ε γε θαη λα ζθνησζνύλ όινη νη άλζξσπνη 

αιιά ηελ Παξακνλή ησλ  Υξηζηνπγέλλσλ  αλεβαίλνπλ πάλσ 

ζηε γε γηα λα θάλε ηα γιπθά  πνπ ηνπο αξέζνπλ πνιύ θαη γηα λα 

θάλνπλ ρίιηεο δαβνιηέο. Μέλνπλ επάλσ ζηε γε σο ηελ παξακν- 

 λή ησλ θώησλ πνπ έξρεηαη ν παπάο ζε όια ηα ζπίηηα γηα λα 

αγηάζεη. Μόιηο ηνλ δνύλε κε ηνλ  Αγηαζκό θνβνύληαη πάξα 

πνιύ θαη γπξίδνπλ ζηα βάζε ηεο γεο.   

Διπίδσ απηά ηα έζηκα λα κελ μεραζηνύλ πνηέ.  

  ΚΩΝ\ΝΟΣ   ΓΘΑΝΝΑΚΑΘΝΑΣ Ε΄Τάμε 



 

Χριζηοσγεμμιάηικες λιτοσδιές ηης γιαγιάς 

Σερληθή ππνζηήξημε πξνγξάκκαηνο:  Κέληξν Δηαπνιηηηζκηθώλ Πξνγξακκάηωλ  & Αληαιιαγώλ Νέωλ “Φηινμελία” 

                                 Αιέμαλδξνο νπβαηδήο —Τπεύζπλνο  πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ  

Μεινκαθάξνλα κε αιεύξη 

1 πνηήξη ηνπ λεξνύ ιάδη 

1/2 πνηήξη δάραξε 

1/2 πνηήξη ρπκό πνξηνθαιηνύ κε ιεκόλη 

1 πνηήξη ρνληξνθνπαληζκέλα θαξύδηα 

3 πνηήξηα αιεύξη καιαθό 

1 θιηηδαλάθη ηνπ θαθέ θνληάθ 

2 θνπηαιάθηα κπαίθηλ πάνπληεξ 

Γηα ην ζηξόπη 

1 πνηήξη ηνπ λεξνύ δάραξε 

1 πνηήξη κέιη 

1\2 πνηήξη λεξό 

Κνζθηλίδνπκε ην αιεύξη κε ην κπαίθηλλ. 

ε πήιηλε ιεθάλε δνπιεύνπκε ην ιάδη κε 

ηελ δάραξε επί κία ώξα. Πξνζζέηνπκε ην 

θνληάθ θαη ηνλ ρπκό θαη ιίγν αιπζίβα. 

Ρίρλνπκε ιίγν-ιίγν ην αιεύξη θαη δπκώ-

λνπκε θαιά λα γίλεη κία καιαθή δύκε. Πιάζνπκε ηα 

κεινκαθάξνλα θπιηλδξηθά, ηα πηέδνπκε κε ην πηξνύλη 

λα γίλεη ε επηθάλεηα απιαθσηή θαη ςήλνπκε ζε κέηξην 

θνύξλν γηα 20-30 ιεπηά. ην κεηαμύ βξάδνπκε ην λεξό 

κε ην κέιη θαη ηελ δάραξε. Ξαθξίδνπκε θαη βνπηάκε  

κέζα ζην ζηξόπη ηα κεινκαθάξνλα θξύα  (όρη πάλσ 

από 3-4 ηελ θνξά). Σα βγάδνπκε θαη παζπαιίδνπκε κε 

ηα θαξύδηα θαη ιίγν θαλειινδάραξε. 

Φσηεηλή Σζνιάθνπ  

ΤΟ ΣΦΟΛΕΘΟ ΜΑΣ ΣΥΝΕΦΘΖΕΘ ΝΑ ΚΑΘΝΟΤΟΜΕΘ 
         Μαδί κε άιιεο πξσηνβνπιίεο (πεξηβαιινληηθή νκάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΚΟ «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ») θαη 
πξνγξάκκαηα (Leonardo da Vinci)  πνπ πινπνηεί ην ζρνιείν καο γηα 3ε ρξνληά εθδίδεη ηε καζεηηθή εθεκεξί-
δα «Τν Μνλνπάηη». 

Σθνπόο ηεο εθεκεξίδαο είλαη λα παξσζήζεη όινπο ηνπο καζεηέο λα  εθθξάζνπλ ηηο ζθέςεηο ηνπο, λα πξν-
βιεκαηηζηνύλ θαη λα πξνβιεκαηίζνπλ αλαθνξηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο, ηε ζρνιηθή δσή θαη 
γεληθόηεξα όηη ζπκβαίλεη ζην θνηλσληθό, θπζηθό θαη πνιηηηζηηθό πεξηβάιινλ ηνπ ρσξηνύ ηνπο. Επίζεο λα 
αλαδεηήζνπλ  επξύηεξα δεηήκαηα πνπ ηνπο απαζρνινύλ θαη ζέινπλ λα ηα αλαδείμνπλ ή λα ηα θνηλνπνηή-
ζνπλ ζηνπο ππόινηπνπο. 

       Επηπιένλ ε εθεκεξίδα απηή ζηνρεύεη ζην λα θαιιηεξγήζεη θαη αλαπηύμεη ηελ ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ  
ζηε γξαπηή έθθξαζε, ηελ επηθνηλσλία, ηελ νκαδηθή πξνζπάζεηα θαη γηαηί όρη θάζε πηζαλό  ζπγγξαθηθό ηα-
ιέλην. Η πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα αγθαιηαζηεί θαη λα ζηεξηρζεί από όινπο καο γηαηί ε ηξίρξνλε πνξεία 
έδεημε όηη απνδίδεη ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηνπο παξαπάλσ,  θαη όρη κόλν, ηνκείο.   

                                                          Ο Δ/ληήο ηνπ Σρνιείνπ 

                                                      Παπαγεσξγάθεο Παλαγηώηεο 

Βαζηιόπηηα 

1 θηιό αιεύξη 

1 παθέην βηηάκ θιαζηθό 

1/2 θηιό δάραξε 

1/2 ιίηξν γάια 

8 αβγά 

2 θνπηαιάθηα ζόδα 

Ξύζκα  από έλα πνξηνθάιη 

2 θνπηαιηέο Βηηάκ ζόθη γηα ηελ θόξκα 

Εάραξε άρλε γηα ην γαξλίξηζκα 

Υηππάκε ην Βηηάκ κε ηελ δάραξε. Ρίρλνπκε έλα έλα 

ηα αβγά θαη ην μύζκα πνξηνθαιηνύ. Πξνζζέηνπκε 

ηελ ζόδα δηαιπκέλε ζην γάια. Ρίρλνπκε ην αιεύξη 

θαη αλαθαηεύνπκε. Φήλνπκε ζε πξνζεξκαζκέλν 

θνύξλν ζηνπο 180 ° C γηα 50’ ιεπηά. Όηαλ θξπώζεη 

παζπαιίδνπκε κε ηελ δάραξε άρλε.  

 

Γύν δηαθνξεηηθνί άγηνη 
Αλ  λνκίδεηε όηη ν Άγηνο Βαζίιεο  θαη ν Μέγαο  Βαζίιεηνο 

είλαη ην ίδην πξόζσπν, θάλεηε  κεγάιν ιάζνο!!! 

Αο πάξνπκε ηα γεγνλόηα από ηελ αξρή!! Ο Μέγαο Βαζίιεηνο 

γελλήζεθε ζηελ Νενθαηζάξεηα ηνπ Πόληνπ. Οη γνλείο ηνπ , 
ηνπ έκαζαλ λα αγαπά ην Θεό θαη ηνπο ζπλαλζξώπνπο ηνπ. 

πνύδαζε ζηελ Αζήλα, ζηελ Καηζαξεία ηεο Καππαδνθίαο θαη 

ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. ηελ Καηζαξεία έγηλε πξεζβύηεξνο 

θαη αξγόηεξα επίζθνπνο. Ίδξπζε πνιιά θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα θαη έγξαςε ζενινγηθά βηβιία.Αληίζεηα, ν Άγηνο  Βα-

ζίιεο , πνπ θέξλεη ηα δώξα ζηα παηδηά, ζηε Βόξεηα  Δπξώπε ιέγεηαη Santa Claus ή Άγηνο Νηθόιανο . Δκείο ηνλ γηνξηά-

δνπκε ζηηο 6 Γεθεκβξίνπ. Οη θάηνηθνη ηνπ βνξξά ηνλ ζπλδύαζαλ  κε αξραίνπο κύζνπο όπσο κε μσηηθά , λεξάηδεο θ.α. 

Έηζη ν Άγηνο Βαζίιεο(ζηελ πξαγκαηηθόηεηα Άγηνο Νηθόιανο) είλαη έλα πλεύκα πνπ θπξηεύεη ηηο ςπρέο καο θάζε Υξη-

ζηνύγελλα θαη Πξσηνρξνληά. Φνξάεη θόθθηλε ζηνιή, γπαιηά, έρεη ιεπθά γέληα θαη καγηθέο ηθαλόηεηεο. 

       Έηζη ινηπόλ θαηαιαβαίλνπκε όηη ην κόλν θνηλό αλάκεζα ζηνπο δπν Αγίνπο είλαη ε αγάπε πξνο ηα παηδηά . Καη νη 

δπν είλαη ζύκβνια αγάπεο θαη πξνζθνξάο  

Μαξία Φίιε, Νίθν Γεσξγόπνπιν θαη Παλαγηώηε Κεθαιά    Σ’ Σάμε 


