
Εσείο τν μέξατε ότη………………….; 

 ην Κξπνλέξη 

εκείο ηα παηδηά είκαζηε 

ηπρεξά, δηόηη θνληά καο 

κέλεη έλαο άλζξσπνο, ν 

θύξηνο Αιέμεο πνπ καο 

θάλεη εζεινληηθά πεξη-

βαιινληηθή εθπαίδεπζε 

θάζε Κπξηαθή ζηνλ ρώ-

ξν ηνπ ρσξηνύ. Μαο κα-

ζαίλεη ηξόπνπο θηιηθνύο 

πξνο ην πεξηβάιινλ νη 

νπνίνη καο βνεζνύλ λα 

δηαηεξνύκε ην πεξηβάι-

ινλ ηνπ ρσξηνύ καο 

θαζαξό θαη όκνξθν.  

Δζείο μέξαηε όηη:  

> Γελ πξέπεη λα θαίκε 

ηα θιαξηά, δηόηη απ’ ηελ 

θαύζε ηνπο βγαίλεη 

δηνμείδην ηνπ άλζξαθα 

ην νπνίν πξνθαιεί ην 

θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ; 

Δζείο μέξαηε όηη:  

> Γελ πξέπεη λα καδεύνπκε ηα 

θύιια απ’ ην δάζνο δηόηη ηα 

ηξώλε ηα ζθνπιήθηα θαη ηα 

θόπξαλα ηνπο αλαθαηεύνληαη 

κε ην ρώκα θαη δεκηνπξγείηαη 

ην θπζηθό ιίπαζκα Humus; 

Δζείο μέξαηε όηη:  

> Γελ πξέπεη λα ηξώκε πνιύ 

θξέαο, δηόηη εθηξέθνπκε όιν 

θαη πεξηζζόηεξεο αγειάδεο, κε 

απνηέιεζκα λα έρνπκε όιν θαη 

πεξηζζόηεξα θόπξαλα ηα νπνί-

α πεξηέρνπλ κεζάλην; To κεζά-

λην είλαη έλα βιαβεξό αέξην. 

Αλ μέξαηε ηα παξαπάλσ…. 

Μπξάβν ζαο!!!! Αλ όρη επθαη-

ξία λα ηα κάζεηε ζηελ πεξη-

βαιινληηθή!!!! 

Ν. Γεσξγόπνπινο η’ Σαμε 

Η βηβιηνζήθε καο  
    ην ζρνιείν πνπ πεγαίλσ 

εγώ έξρεηαη ε θηλεηή βηβιην-

ζήθε. Έρεη θάζε ινγήο βηβιί-

ν: ινγνηερληθά , πεξηπέηεηαο, 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο 

θαη αξραηνινγίαο. 

Μπνξείο αλάινγα κε ην γνύ-

ζην πνπ έρεηο λα πάξεηο  όηη 

βηβιίν ζέιεηο.  Απηή ε βηβιη-

νζήθε δελ έρεη κόλν βηβιία 

αιιά θαη CD. 

Ζ θηλεηή βηβιηνζήθε είλαη 

έλα θαιά ζρεδηαζκέλν θαη 

πξνζηαηεπκέλν όρεκα εηδηθό 

γηα λα κεηαθέξεη βηβιία. 

 Βηβιία δελ παίξλνπλ κόλν ηα 

παηδηά αιιά θαη νη κεγάινη.  

Ο ππεύζπλνο ηεο βηβιηνζήθεο 

παξνπζηάδεη ηα βηβιία ζηα παη-

δηά , ύζηεξα ηα παηδηά δηαιέ-

γνπλ βηβιίν. 

 Σα παηδηά κπνξνύλ λα πά-

ξνπλ όρη κόλν έλα βηβιίν 

αιιά όζα ζέινπλ απηά. 

Αλ θάπνηνο δελ πξνιάβεη λα 

δηαβάζεη ην βηβιίν ηόηε θά-

λεη αλαλέσζε δαλεηζκνύ θαη 

λα ην θξαηήζεη ιίγεο κέξεο 

αθόκα.  
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Σαο πξντείλω λα πάξετε έλα 

βηβιίν γηατί ζα πεξλάτε επρά-

ξηστα τελ ώξα σαο.  

Κσλζηαληίλνο Γηαλλάθαηλαο  

Δ’ Σάμε 
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Κάιαλτα  Λαδάξνπ 

Ήξζε ν Λάδαξνο ήξζαλ 

ηα Βάγηα, ήξζε ησλ Βα-

γηώλ ε εβδνκάδα. Ξύπλα 

Λάδαξε θαη κελ θνηκάζαη, 

ήξζε ε κέξα ζνπ θαη ε 

ραξά ζνπ. Πνύ ήζνπλ Λά-

δαξε, πνπ ήζνπλ  θξπκκέ-

λνο ; 

Κάησ ζηνπο λεθξνύο 

ζηνπο πεζακέλνπο. Γελ 

κνπ θέξλεηε ιίγν λεξάθη 

πνπ ην ζηόκα κνπ πηθξό 

θαξκάθη. Γε κνπ θέξλεηε 

ιίγν ιεκόλη, πνπ ην ζηόκα 

κνπ ζαλ πεξηβόιη. 

Ήξζε ν Λάδαξνο ήξζαλ 

ηα Βάγηα, ήξζε ε Κπξηαθή 

πνπ ηξώλ’ ηα ςάξηα. Βά-

γηα, Βάγηα θαη Βαγηώ. 

Σξώλε ςάξη θαη θνιηό. 

Καη ηελ άιιε Κπξηαθή, 

ηξώλε ην ςεηό η’ αξλί. 

Ήξζε ν Λάδαξνο ήξζαλ 

ηα Βάγηα, ήξζε ε Κπξηαθή 

πνπ ηξώλ’ ηα ςάξηα. ή-

θσ Λάδαξε θαη κελ θνη-

κάζαη, ήξζε ε κάλα ζνπ 

από ηελ πόιε, ζνπ’ θεξε 

ραξηί θαη θνκπνιόη. Γξά-

ςε Θόδσξε θαη ζπ Γεκή-

ηξε, γξάςε Λεκνληά θαη 

Κππαξίζζη. Σν θνθλάθη 

κνπ ζέιεη απγά, θαη ε ηζε-

πνύια κνπ ζέιεη ιεθηά. 

Βάγηα, Βάγηα ησλ Βα-

γηώλ, ηξώλε ςάξη θαη θν-

ιηό θαη ηελ άιιε Κπξηα-

θήηξώλε ην παρύ ην αξλί.  

Τν Πάσρα τεο κακάο κνπ 

 Ζ κακά κνπ δελ ζα μεράζεη πνηέ ηηο κέξεο εθείλεο. Σν ζπίηη 

ήηαλ γεκάην θόζκν θαη ραξνύκελε θαζαξία. Ζ γηαγηά κνπ ηνπο άθελε 

λα πιάζνπλ θνπινπξάθηα θαη λα ηα πάλε κε ηηο ιακαξίλεο ζην θνύξλν.  

Σνπο άθελε αθόκα λα ιαδώζνπλ κε ιαδόπαλν ηα απγά γηα λα ιάκπνπλ. 

Ζ κακά κνπ κε ηα αδέξθηα ηεο θνιινύζαλ επάλσ ηνπο ραιθνκαλίεο. 

Σελ κεγάιε Παξαζθεπή γύξηδαλ ζηηο γεηηνληέο ηνπ ρσξηνύ γηα λα καδέ-

ςνπλ βηνιέηεο θαη λα ζηνιίζνπλ ηνλ επηηάθην. Σν βξάδπ έβγαηλε ν επη-

ηάθηνο από ηελ Αγία Σξηάδα κέρξη ηνλ Άγην  Κσλζηαληίλν.  

Σελ Αλάζηαζε όιε ε νηθνγέλεηα θνξνύζε ηα γηνξηηλά ηεο έπαηξλε ηηο 

ιακπάδεο θαη πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία. Ο παπάο έθαλε κε ηα ρέξηα ηνπ 

ην ζεκάδη ηνπ ζηαπξνύ. Όζηεξα έβγαηλαλ έμσ ζηελ απιή ηεο εθθιεζί-

αο θη άλαβαλ ηηο ιακπάδεο κε ην Άγην θσο. Μεξηθνί άλζξσπνη έξηρλαλ 

βεγγαιηθά θαη άζηξαθηε ν νπξαλόο από ηηο πνιύρξσκεο θσηηέο.  

ην δξόκν πξόζεραλ λα κελ ηνπο ζβήζνπλ νη ιακπάδεο γηα λα πάλε ην 

Άγην θσο ζην ζπίηη θαη λα θάλνπλ ηνλ ηαπξό ζηελ πόξηα.  

Μόιηο έθηαλαλ ζην ζπίηη 

έηξσγαλ ηελ καγεηξίηζα ηζνύγ-

γξηδαλ ηα θόθθηλα  απγά θαη 

έιεγαλ «Υξηζηόο Αλέζηε». 

Σελ Κπξηαθή ηνπ Πάζρα 

έβαδαλ ζηελ ζνύβια ην αξλί 

θαη έηξσγαλ όινη νη ζπγγελείο 

καδί κε ηξαγνύδηα θαη ρνξνύο. 

 

Ησάλλα Ραθηνπνύινπ      

Α’ Σάμε κε ηελ βνήζεηα ηεο 

κακάο 
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Η Emily γύξησε στελ Γεξκαλία . 

 Δθ κέξνπο όισλ ησλ ζπλαδέιθσλ, ησλ καζεηώλ θαη ησλ γνλέσλ ηνπο ζα ήζεια λα 

εθθξάζσ έλα κεγάιν επραξηζηώ, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε γεληθόηεξα νπζηαζηηθή 

ζπκβνιή ζνπ ζηηο ζρνιηθέο καο δξαζηεξηόηεηεο.  

Σόζν ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνύ καο πξνγξάκκαηνο, κε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο θαιιηηερλη-

θήο θύζεο, όζν θαη εθηόο απηνύ, όπσο π.ρ. ζηελ κεηαθνξά ησλ καζεηώλ, ζπκκεηείρεο νπζηα-

ζηηθά, ζπκβάιινληαο αθελόο κελ ζηελ πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη αθεηέξνπ δε ζηελ αζθαιή 

κεηαθνξά ησλ καζεηώλ. 

Πάληνηε εύραξε, γειαζηή, θαιόθαξδε θαη πξόζπκε θαηάθεξεο λα θεξδίζεηο όρη κόλν ηελ 

αγάπε ησλ καζεηώλ αιιά ηελ εθηίκεζε θαη ηε ζπκπάζεηα όισλ καο.  

Δπρόκαζηε νιόςπρα ε δεκηνπξγηθόηεηα ζνπ λα «αγθαιηάζεη» θαη άιινπο ηνκείο ηεο θαζεκε-

ξηλήο καο δσήο, βειηηώλνληαο ηελ. Δπρόκαζηε επίζεο, θαιή ηύρε ζηηο κειινληηθέο ζνπ επηινγέο πξνζσπηθέο θαη επαγ-

γεικαηηθέο.   Νηθνιίηζα Καιαληδή  Γαζθάια Σ’ Σάμεο 

Ζ Emily Carroll  

Σα έζηκα ησλ Υξηζηνπγέλλσλ 
 

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

δνο. Δδώ ζηελ Πεινπόλλεζν έρνπκε ηα εμήο: 

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

κνλή ηεο Πξσηνρξνληάο κνηξάδεη δώξα ζηα παηδηά 
όιεο ηεο γεο, πεηώληαο ζηνλ νπξαλό  κε ην 

έιθεζξν ηνπ πνπ ην θάλνπλ λα πεηά ηπηάκελα ειά-

θηα . 

Τελ Βασηιόπητα πνπ θηηάρλνπλ νη λνηθνθπξέο ηελ 

Πξσηνρξνληά θαη βάδνπλ κέζα ην θινπξί θαη ζε 

Οη θαιηθάλτδαξνη 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:  Κέντπο Διαπολιτισμικών Ππογπαμμάτων  & Ανταλλαγών Νέων “Φιλοξενία” 

                                 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. ηαλ 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 


