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Έρχονται Χριστούγεννα 

Μπορείς να λησμονήσεις τι έχεις κάνει για τους άλλους 

και να θυμάσαι τι έχουν κάνει οι άλλοι για σένα; 

Μπορείς να αγνοήσεις τι οφείλουν οι γύρω σου 

σε σένα και να θυμάσαι τι οφείλεις εσύ στον κόσμο; 

Να παραμερίσεις τα δικαιώματά σου και να βάλεις 

πρώτα απ’ όλα τις υποχρεώσεις σου; 

Να νιώσεις ότι οι συνάνθρωποί σου είναι το ίδιο 

αληθινοί με σένα 

και να προσπαθήσεις να δεις πίσω από τα μάτια τους 

και τις καρδιές τους, που διψούνε για χαρά; 

Ζωή δεν θα πει μόνο να υπάρχει κανείς. 

Ζωή είναι το περιεχόμενο, που δίνεις στην ύπαρξη! 

Κλείσε το βιβλίο των παραπόνων 

και κοίταξε γύρω σου να βρεις ένα μέρος, 

όπου μπορείς να σπείρεις λίγα σπυριά ευτυχίας. 

Μπορείς να τα κάνεις αυτά; 

Φανή Θεοδοσίου 

Κάλαντα στην παλιά Νάουσα 

Όπως σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας, έτσι και στη 

Νάουσα τα παιδιά την παραμονή των Χριστουγέννων 

λένε τα κάλαντα. Πιο παλιά όμως τα κάλαντα ήταν μια 

τελείως διαφορετική υπόθεση. Η διαδικασία άρχιζε μια 

βδομάδα πριν, όταν τα παιδιά πήγαιναν με τον παππού 

σε ένα κτήμα. Εκεί έκοβαν ξύλα από μουριές τα οποία 

είχαν πάνω τους παρακλάδια. Αφού μάζευαν τα ξύλα, τα 

καψάλιζαν για να είναι πιο εύκολο να τα σκαλίσουν και να 

κάνουν μυτερές τις άκρες τους. Τα ξύλα αυτά τα 

έπαιρναν μαζί τους για να τρυπάνε το παστό και τα 

λουκάνικα που τους έδιναν. Όταν έφτανε η παραμονή 

των Χριστουγέννων, τα παιδιά μαζεύονταν στην πλατεία 

και, όλα μαζί, με τα ξύλα και τις τσάντες τους γυρνούσαν 

στα σπίτια από τα ξημερώματα. Η μεγαλύτερη χαρά ήταν 

όταν κάποιος τους έδινε μανταρίνι, λέγαν «αυτός είναι 

πλούσιος»! Επίσης τους έδιναν ξυλοκέρατα, κάτι 

μακρουλούς σαν φασολάκια καρπούς, πολύ σκληρούς, με 

γλυκιά γεύση. Με τα χρόνια όμως, όλα αυτά άλλαξαν και 

τα παιδιά σήμερα ενδιαφέρονται κυρίως να μαζέψουν 

λεφτά από τα κάλαντα… 

Γιώργος Φώτης, Α3 

Έθιμα Χριστουγέννων 

Το χριστόψωμο ζυμώνεται την παραμονή των 

Χριστουγέννων με ιδιαίτερη ευλάβεια. Απαραίτητο 

στολίδι του, ο χαραγμένος σταυρός. Ανήμερα των 

Χριστουγέννων ο νοικοκύρης του σπιτιού παίρνει το 



χριστόψωμο, το σταυρώνει και το μοιράζει σε όσους 

παρευρίσκονται στο τραπέζι, σαν συμβολισμό της Θείας 

Κοινωνίας, όπου ο Χριστός έδωσε τον Άρτο σε όλη την 

ανθρώπινη οικογένειά του. 

Οι πίτες, επειδή έχουν φύλλο και τα γλυκά όπως ο 

μπακλαβάς, οι δίπλες, τα τυλιχτά, συμβολίζουν το 

σπαργάνωμα του Χριστού από την Παναγία. 

Τα παραδοσιακά «γιαπράκια», δηλαδή τα ντολμαδάκια ή 

σαρμάδες, όπου το τύλιγμα του λάχανου ή του 

αμπελόφυλλου γύρω από τον κιμά συμβολίζει κι αυτό το 

σπαργάνωμα του Χριστού. 

Την εξώπορτα των σπιτιών κοσμεί, 

ένα στεφάνι από έλατο, 

διακοσμημένο με χριστουγεννιάτικα 

στολίδια. Σύμφωνα με την 

παράδοση, το στεφάνι φέρνει τύχη 

στους ενοίκους του σπιτιού. 

Σε πολλά μέρη την Παραμονή των 

Χριστουγέννων ανάβουν φωτιές. Η φωτιά συμβολικά 

καίει την αμαρτία. Οι φωτιές μας θυμίζουν και το δικό 

μας έθιμο, τους καρτσιούνους. Στην παλιά Νάουσα, στο 

τέλος του Νοέμβρη, τα παιδιά, αψηφώντας το κρύο και 

τα χιόνια, μάζευαν ξύλα από το βουνό και τα πήγαιναν 

ως το μαχαλά τους, την τότε γειτονιά, για τους 

καρτσιούνους. Παραμονή απ’ τα κάλαντα, γυρνούσαν από 

σπίτι σε σπίτι φωνάζοντας «Ξύλα για τα Χριστού» και 

οι νοικοκυραίοι τους έδιναν ώστε να βοηθήσουν στο 

δυνάμωμα της φωτιάς του καρτσιούνου. Σκοπός του 

έθιμου κατά την παράδοση ήταν η φωτιά αυτή να 

ζεστάνει το νεογέννητο Χριστό. 

Το σπάσιμο του ροδιού. 

Ο νοικοκύρης κάθε 

σπιτιού φέρει στην 

εκκλησία μαζί του ένα 

ρόδι. Όταν η οικογένεια 

επιστρέφει στο σπίτι, ο 

νοικοκύρης δεν μπαίνει 

μέσα μαζί με τα υπόλοιπα 

μέλη της οικογένειας. 

Πρέπει να χτυπήσει το 

κουδούνι της εξώπορτας και να του ανοίξουν, καθώς δεν 

πρέπει να χρησιμοποιήσει το κλειδί του. Μπαίνοντας ως 

καλεσμένος, με το δεξί πόδι, θα είναι αυτός που θα κάνει 

το καλό ποδαρικό, κρατώντας το ρόδι στο χέρι. 

Στη συνέχεια, ρίχνει κάτω το ρόδι με δύναμη, ώστε να 

σπάσει και να πεταχτούν οι σπόροι του παντού, ενώ 

ταυτόχρονα λέει: «Με υγεία , ευτυχία και χαρά το νέο 

έτος κι όσες ρώγες έχει το ρόδι, τόσες λίρες να έχει 

η τσέπη μας όλη τη χρονιά».  

Φανή Θεοδοσίου 

Γιορτάζουμε οικολογικά 

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν. Καιρός λοιπόν να 

θυμηθούμε την πραγματική διάσταση των 

Χριστουγέννων. Φέτος, αντί να ξοδέψουμε πολλά 

χρήματα σε αγορές, θα μπορούσαμε να αντισταθούμε 

στην καταναλωτική μανία των ημερών και να 

ανταλλάξουμε αντικείμενα που κάποτε είχαν αξία για 

μας, που είναι σε καλή κατάσταση και που τώρα μπορούν 

να δώσουν χαρά σε κάποιον άλλον. Θα μπορούσαμε 

επίσης να συνοδεύσουμε το αντικείμενο που επιλέξαμε 

να ανταλλάξουμε με μια μικρή κάρτα σε πρώτο πρόσωπο! 

Πόσο εντυπωσιακό θα ήταν αυτό! Με αυτόν τον τρόπο 

το αντικείμενο αποκτά άλλη διάσταση. Φιλοτεχνούμε 

τέλος μια συσκευασία από ανακυκλωμένο υλικό και, 

έτοιμο το δώρο μας! Όσο για το στόλισμα του δέντρου, 

μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας τα στολίδια που μας 

αρέσουν, ανακυκλώνοντας παλιά υλικά. Τέλος, για το 

περιτύλιγμα των δώρων μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 

παλιές εφημερίδες που θα ζωγραφίσουμε και θα 

στολίσουμε με πολύχρωμες κορδέλες. Ας χαρίσουμε 

λοιπόν δώρα πρωτότυπα αφήνοντας τη φαντασία μας να 

δημιουργήσει! Καλά Χριστούγεννα! 

Μαριλένα Ράκκα, Β2 

Χριστούγεννα στην Ευρώπη 

Στη Γαλλία τις μέρες των Χριστουγέννων στολίζουν τα 

σπίτια τους με αλεξανδρινά λουλούδια και με την φάτνη, 

διακοσμημένη με μικρά αγαλματάκια που απεικονίζουν το 

Χριστό, τη Μαρία, τον Ιωσήφ και τους Μάγους. Η 

παράδοση θέλει τα μικρά παιδιά να παίρνουν δώρα από 

τον Père Noël, τον Άγιο Βασίλη, ο οποίος με τη βοήθεια 

του Père Fouettard ταξιδεύει όλη νύχτα στη χώρα 

αφήνοντας δώρα στα παπούτσια που έχουν αφήσει 

μπροστά στο τζάκι τα καλά παιδιά και καθόλου δώρα στα 

πιτσιρίκια που υπήρξαν άτακτα… Το βράδυ της 

παραμονής και μετά τη μεσονύκτια Λειτουργία, όλα τα 

μέλη της οικογένειας μαζεύονται γύρω από το 

εορταστικό τραπέζι με κάθε λογής λιχουδιές 

(διαφορετικές από περιοχή σε περιοχή) τιμώντας τον 

ερχομό του Χριστού. 



Το κρύο τσουχτερό, οι χριστουγεννιάτικες αγορές 

φοράνε τα γιορτινά τους ρουχαλάκια, να το πρώτο σημάδι 

ότι έρχονται τα Χριστούγεννα στη Γερμανία. Πανέμορφα, 

υπαίθρια, στολισμένα γιορτινά σπιτάκια απλώνονται στις 

πλατείες προσκαλώντας τους επισκέπτες. Παραδοσιακά 

έθιμα της περιόδου των Χριστουγέννων είναι τα 

χριστουγεννιάτικα μπισκότα (platzchen), το 

χριστουγεννιάτικο κέικ (Christstale), το 

χριστουγεννιάτικο στεφάνι (adventskranz) με ένα κερί 

για κάθε μια από τις τέσσερις Κυριακές πριν τα 

Χριστούγεννα και το χριστουγεννιάτικο ημερολόγιο 

(adventskalender) με ένα δώρο για κάθε μέρα από την 

1η ως τις 24 Δεκεμβρίου. Γύρω από τα παράθυρα βάζουν 

ηλεκτρικά κεράκια και στα περισσότερα σπίτια κάτω από 

το δέντρο υπάρχει η παραδοσιακή φάτνη. 

Στη Μεγάλη Βρετανία τα παιδιά γράφουν γράμμα στον 

Father Christmas, τον «πατέρα των Χριστουγέννων» 

για να είναι σίγουρα ότι δε θα κάνει λάθος με τις 

παραγγελίες τους, αλλά δεν τα ταχυδρομούν… Τα 

ρίχνουν μέσα στο τζάκι! Αν τα γράμμα φύγει από την 

καμινάδα, η ευχή τους θα πραγματοποιηθεί. Αν το 

γράμμα καεί αμέσως, πρέπει να το ξαναγράψουν. 

Μπροστά στο τζάκι ή στην πόρτα του δωματίου τους 

κρεμούν χριστουγεννιάτικες κάλτσες, Christmas socks. 

Ανδριάνα Μπαβέλη Β1, Ιωάννα Σκουλαριώτη Β3, Σοφία 

Μόρα Β1 

Ο Άγιος Βασίλης! Ο αγαπημένος άγιος των παιδικών 

μας χρόνων! Είναι αυτός που μας φέρνει τα δώρα κάθε 

Πρωτοχρονιά και πολύ θα θέλαμε να τον δούμε την ώρα 

που κατεβαίνει από την καμινάδα, να καθίσουμε στα 

γόνατά του και να μας πει μια ιστορία… Αλλά ποτέ δεν 

τον προλαβαίνουμε, έχει τον τρόπο του να μας 

ξεγλιστρά. Ωστόσο, ακόμη κι αν ξεγλιστρά από τα μάτια 

μας, δεν μπορεί να ξεφύγει από τη φαντασία μας, ο Άγιος 

Βασίλης! Ή μήπως δεν τον λένε έτσι; Για τους Άγγλους 

είναι ο Father Christmas, για τους Γάλλους ο Père 

Noël, για τους Ελβετούς ο Saint Nicolas, για τους 

Γερμανούς ο  Weihnachtsmann, για τους Ιταλούς ο 

Babbo Noel, για τους Σουηδούς ο Jultomten! Όπως και 

να τον λένε πάντως, για όλους είναι ο καλοκάγαθος 

παππούλης που ενσαρκώνει το χαρούμενο πνεύμα των 

γιορτών και την προσμονή των δώρων. 

Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, Γ2 

Τα πιο παράξενα 

φαγητά των 

Χριστουγέννων! 

Νομίζετε ότι, επειδή 

τα Χριστούγεννα 

είναι κοινή γιορτή για 

σχεδόν όλους τους 

λαούς, είναι και το 

γιορτινό τραπέζι 

ίδιο; Λάθος! 

Στην Πορτογαλία το 

Bacalhoada – βραστό 

ψάρι με πατάτες, αυγά και λάχανα, είναι ο μεγάλος 

πρωταγωνιστής στο πρωτοχρονιάτικο τραπέζι. 

Στην Ιρλανδία το γιορτινό τραπέζι μοιάζει με το δικό 

μας, μόνο που, αντί για κρασί πίνουν… καφέ! Αλλά, οι 

πονηροί Ιρλανδοί, βάζουν μέσα και ουίσκι, για να είναι 

πιο έντονο το γλέντι… 

Αν σας αρέσουν τα μακαρόνια, πρέπει να πάτε τα 

Χριστούγεννα στη Μάλτα! Timpanu, έτσι λέγονται τα 

τηγανιτά μακαρόνια, με μέλι και κάστανα σε σάλτσα 

σοκολάτας που μπορείτε να δοκιμάσετε… 

Στην Ισλανδία δεν δίνουνε τόση σημασία στο δείπνο των 

Χριστουγέννων, όσο στο… πρωινό! Τότε φτιάχνουνε τα 

τηγανιτά λεπτά ψωμάκια tortillas με διάφορα σχέδια και 

hangikjöt, παραδοσιακό καπνιστό αρνί. 

Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, Γ2 

Ευχηθείτε «Καλή Χρονιά» σε πολλές γλώσσες! 

αγγλικά: happy new year, αλβανικά: gëzuar vitin e ri, 

γαλλικά: bonne année, γερμανικά: ein gutes neues Jahr, 

ισπανικά: feliz año nuevo, ιταλικά: buon anno, 

κροατικά:  sretna nova godina, πορτογαλικά: feliz ano 

novo, σουηδικά: gott nytt år 

Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, Γ2 



ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ERASMUS+ 

Τον περασμένο Σεπτέμβριο μια ομάδα καθηγητών και 

μαθητών του σχολείου μας ταξιδέψαμε στην Κροατία, στο 

Σπλιτ και στο νησί Χβαρ, στις Δαλματικές ακτές. 

Επισκεφτήκαμε το παλάτι του Διοκλητιανού, το μεγάλο 

ρωμαϊκό αμφιθέατρο, τους χριστιανικούς τάφους 

μαρτύρων από τους διωγμούς του Διοκλητιανού. Στο 

νησί του Χβαρ γιόρταζαν την επέτειο των 2400 χρόνων 

από την ίδρυση της παλιάς πόλης Στάρι Γκραντ ή Φάρος, 

από τους ΄Ελληνες της Πάρου. Διασχίσαμε με ποδήλατο 

την πεδιάδα του Στάρι Γκραντ, είδαμε τον τρύγο των 

σταφυλιών και τα ελαιόδεντρα, επισκεφτήκαμε με βάρκα 

τα γύρω νησάκια όπου υπάρχει και ρωμαϊκή βίλα. 

Μείναμε στη Γιέλσα όπου βρίσκεται το σχολείο 

συνεργασίας, ένα πολύ γραφικό μέρος με όμορφο λιμάνι. 

Εντύπωση μας έκαναν τα γειτονικά χωριά Βρμπόσκα 

όπου επισκεφτήκαμε το ναυτικό μουσείο, το οικολογικό-

εθνολογικό χωριό Χούματς με τον αποστακτήρα 

λεβάντας και τη σπηλιά που μαρτυρά 6000 χρόνια ζωής 

στο νησί, στην οποία φτάσαμε μετά από πολύωρο 

περπάτημα στα μονοπάτια του λόφου. Μας εντυπωσίασε 

το πόσο μοιάζει το Χβαρ με τα δικά μας νησιά. Ήταν μια 

πολύ όμορφη εμπειρία! Επόμενη συνάντηση… στη 

Νάουσα! Ανυπομονούμε… 

Γιάννης Πηλίδης, Β2 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ… ΠΟΛΗΣ 

Η είδηση για τα 

θυρανοίξια της Αγίας 

Σοφίας… αν γινόταν 

σήμερα! 

Κυρίες και κύριοι, είμαι 

ο Κωνσταντίνος Τζιμουλίκος στα Νέα της Πόλης. 

Σήμερα, μόλις σήμερα το πρωί ανοίγει η Αγία Σοφία, το 

έργο που ο αυτοκράτοράς μας έφτιαχνε εδώ και πέντε 

ολόκληρα χρόνια. Απ’ ό,τι ξέρω, εκπροσωπεί ένα νέο 

ρυθμό, πρωτοποριακό και πολύ εντυπωσιακό, που 

προήλθε από το συνδυασμό του αρχαίου  βασιλικού και 

του σχετικά νεότερου περικεντρικού με τον θαυμάσιο 

τρούλο του. Ο ρυθμός αυτός ονομάζεται «βασιλικός μετά 

τρούλου». Σχεδιαστές και επικεφαλής αυτού του 

φανταστικού έργου είναι δύο άντρες με καταγωγή από τη 

Μ. Ασία, ο Ανθέμιος από τις Τράλλεις και ο Ισίδωρος 

από τη Μίλητο. Τώρα θα συνδεθούμε με τον 

απεσταλμένο μας Γεώργιο Νικολάου, που βρίσκεται αυτή 

τη στιγμή που γίνονται τα θυρανοίξια μέσα στην Αγιά 

Σοφιά. «Καλημέρα σας και από εμένα. Μπαίνοντας μέσα, 

το πρώτο που θα δείτε είναι ο τρούλος που φαίνεται σα 

να κρέμεται από τον ουρανό. Πολυάριθμα παράθυρα 

ρίχνουν άπλετο φως στο χώρο. Μεγάλο πρόβλημα, όπως 

μάθαμε, υπήρξε το πού θα στερεώσουν τον εκθαμβωτικό 

τρούλο. Την απάντηση, την έδωσαν οι δύο σχεδιαστές, οι 

οποίοι σκέφτηκαν να φτιάξουν ανάμεσα στα τόξα που 

έχει ο περικεντρικός ρυθμός, ημισφαιρικά τρίγωνα τα 

οποία δημιουργούν μια βάση, πάνω στην οποία στηρίζεται 

ο τρούλος. Αν είστε στο σπίτι σας και ακούτε τις ειδήσεις 

της Πόλης, σας συμβουλεύω να έρθετε να δείτε από 

κοντά αυτό το αριστούργημα που δημιούργησε ο 

αυτοκράτοράς μας. Επιστρέφουμε σε εσένα, 

Κωνσταντίνε». Κυρίες και κύριοι, πιστέψτε με, αυτό το 

έργο θα μείνει στην Ιστορία μαζί με τον Ιουστινιανό. Σας 

ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το σημερινό δελτίο 

ειδήσεων στα Νέα της Πόλης. Καλή σας μέρα. 

Κωνσταντίνος Τζιμουλίκος, Β2 

Κρίση φιλίας… 

Το να βρεις φίλους στις μέρες μας είναι δύσκολο 

πράγμα… Πάλι καλά, εγώ, ευτυχώς, έχω φίλους που με 

αγαπούν και τους αγαπώ και νοιώθω πολύ χαρούμενη 

και τυχερή που τους βρήκα. Πολλές φορές πιάνω τον 

εαυτό μου να σκέφτεται τι θα έκανα χωρίς αυτούς. Η 

απάντηση είναι, πολλά, αλλά μαζί τους ακόμη 

περισσότερα. Το να έχεις ένα φίλο στο πλευρό σου είναι 

πολύ σπουδαίο πράγμα κι ακόμα καλύτερα είναι όταν σε 

καταλαβαίνει και σου συμπαραστέκεται σε όλες τις 

στιγμές. Αν δεν έχεις βρει ακόμη το φίλο σου, μη 

στεναχωριέσαι. Μπορεί να μην έχεις ψάξει αρκετά, 

μπορεί να είναι μπροστά στα μάτια σου και να μην το 

βλέπεις… Μη χάνεις το κουράγιο σου. Συνέχισε την 

αναζήτηση και θα με 

θυμηθείς… 

Αφιερωμένο στην κολλητή 

μου. 

Κατερίνα Μάντσιου, Β1  

Μουσική! 

Η ποίηση, η ζωγραφική, η μουσική, ο χορός, το θέατρο, 

οι τέχνες γενικά, δε δημιουργούν μόνο καλά αισθήματα. 

Έχουν σημαντικές ευεργετικές επιδράσεις και στην 

υγεία. Μπορεί να έχουν προληπτικό ρόλο εναντίον 



κάποιων ασθενειών και βοηθούν στην ανάρρωση και ίαση 

μετά από σοβαρές παθήσεις. Εμείς οι νέοι αγαπούμε 

πολύ τη μουσική και ασχολούμαστε με αυτή με 

ενδιαφέρον από μικρή ηλικία. Αποτελεί ένα τρόπο 

έκφρασης για μας. Εκφράζει τα συναισθήματά μας, μας 

διασκεδάζει, μας κάνει να νιώθουμε καλύτερα όταν 

έχουμε προβλήματα, μας φτιάχνει τη διάθεση, μας 

χαλαρώνει, μας ηρεμεί ή μας ξεσηκώνει. Κάποιες φορές 

με αυτή ξεχνιόμαστε, ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε, 

κάποιες φορές μας βοηθάει να εκτονωθούμε, μας δίνει 

αυτοπεποίθηση, μας κάνει χαρούμενους. Συχνά 

επηρεαζόμαστε από τη μουσική και πολλοί από εμάς 

προσπαθούν να μιμηθούν έναν σταρ ως προς την 

εμφάνιση και το χαρακτήρα. Μέσα από τη μουσική 

βρίσκουμε στοιχεία από τη δική μας καθημερινότητα, 

δοσμένα πιο ποιητικά. Η μουσική δεν είναι λοιπόν για μας 

τους νέους μόνο έκφραση, αλλά και ένας τρόπος ζωής. 

Σοφία Μόρα, Β1 – Ανδριάνα Μπαβέλη, Β1 – Ιωάννα 

Σκουλαριώτη, Β3 

-------------------------------- 

Μπομπ Ντίλαν 

Ο Μπομπ Ντίλαν, 

Αμερικανός τραγουδοποιός, 

κέρδισε το Νόμπελ 

Λογοτεχνίας 2016. Το 

βραβείο απονεμήθηκε στον 

Ντίλαν επειδή έχει 

δημιουργήσει νέες ποιητικές εκφράσεις μέσα στη μεγάλη 

παράδοση του αμερικανικού τραγουδιού, όπως ανέφερε 

στην ανακοίνωσή της η Σουηδική Ακαδημία. Σημειώνεται 

πως ο Μπομπ Ντίλαν είναι ο πρώτος τραγουδοποιός που 

τιμήθηκε με το Νόμπελ Λογοτεχνίας στην ιστορία του 

θεσμού. Το πραγματικό του όνομα είναι Ρόμπερτ Άλλεν 

Ζίμερμαν και γεννήθηκε το 1941 στη Μινεσότα των 

Η.Π.Α. Από μικρός έπαιζε φυσαρμόνικα, κιθάρα και 

πιάνο και συμμετείχε σε μουσικό συγκρότημα. Το 

1962 κυκλοφόρησε ο πρώτος δίσκος του. Μουσικός, 

στιχουργός και ποιητής, επηρέασε βαθιά τη σύγχρονη 

μουσική, αλλά και τη σκέψη όσων μεγάλωσαν ή 

προβληματίστηκαν με τα τραγούδια του.  

«Πόσες φορές πρέπει το βλέμμα να σηκώσεις 

Προτού τον ουρανό να δεις ολόκληρο κι όχι με δόσεις; 

Και πόσα αυτιά κανείς πρέπει να έχει 

Προτού το κλάμα του συνάνθρωπου αρχίσει να 

προσέχει; 

Και πόσοι πρέπει να πεθάνουνε, πόσοι ακόμα άλλοι 

Προτού νιώσουμε πως ο θάνατος κάνει ζημιά μεγάλη; 

Η απάντηση, φίλε μου, σαλεύει και σκιρτάει 

Η απάντηση, φίλε μου, στον άνεμο πετάει» 

Απόσπασμα από το Blowin’ in the Wind (Στον Άνεμο 

Πετάει) 

Χριστίνα Τσάφκα, Β2  

-------------------------------- 

Ολυμπιακοί Αγώνες  

Το περασμένο καλοκαίρι όλοι παρακολουθήσαμε τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν στο Ρίο της Βραζιλίας.  

Με αφορμή αυτό το γεγονός, θα θέλαμε να κάνουμε ένα 

αφιέρωμα στην κορυφαία αυτή αθλητική διοργάνωση που 

γίνεται κάθε τέσσερα χρόνια. «Μητέρα» τους είναι η 

αρχαία Ελλάδα και την αναβίωσή τους την οφείλουμε στο 

Γάλλο βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν, στα τέλη του 19ου 

αιώνα. Ο πρώτος εορτασμός των Ολυμπιακών Αγώνων 

στην αρχαιότητα, που έχει καταγραφεί, ήταν στην 

Ολυμπία το 776 π.Χ. και είναι σχεδόν σίγουρο ότι δεν 

ήτανε τότε η πρώτη φορά. Είχαν θρησκευτική σημασία, 

αφού γίνονταν προς τιμήν του Δία, του οποίου το 

τεράστιο άγαλμα βρισκόταν στην Ολυμπία. Οι 

Ολυμπιονίκες θαυμάζονταν και γίνονταν αθάνατοι μέσα 

από ποιήματα και αγάλματα, ενώ μοναδικό τους έπαθλο 

ήταν ένα στεφάνι από κλαδί ελιάς. Όσο καιρό διαρκούσαν 

οι Αγώνες, σταματούσαν όλοι οι πόλεμοι και γινόταν 

εκεχειρία. Ήταν δε τέτοια η τιμή για μια πόλη να έχει 

Ολυμπιονίκη, που στην επιστροφή του από τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες γκρέμιζαν ένα μέρος των τειχών 

για να δείξουν πως δεν τα έχουν ανάγκη με τέτοιο 

συμπολίτη! Οι κανονισμοί των Ολυμπιακών Αγώνων 

απαγόρευαν αυστηρά την είσοδο των γυναικών όχι μόνο 

στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και σε μεγάλη απόσταση από 

αυτόν. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η Ροδίτισσα 

Καλλιπάτειρα που πήγε ντυμένη άντρας θέλοντας να 

θαυμάσει το γιο της. Αποκαλύφθηκε όμως ότι ήταν 

γυναίκα. Οι ελλανοδίκες ωστόσο την αθώωσαν, γιατί 

είχε τόσους Ολυμπιονίκες στην οικογένειά της (πατέρα, 

σύζυγο, αδέλφια, γιο και ανιψιό). Όταν οι Ρωμαίοι 

κατέλαβαν την Ελλάδα, οι Ολυμπιακοί Αγώνες άρχισαν 



να χάνουν τη σημασία τους. Αυτό έγινε περισσότερο 

εμφανές όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία 

της αυτοκρατορίας, μέχρι που, το 393 μ.Χ. ο 

αυτοκράτορας Θεοδόσιος απαγόρευσε τη διεξαγωγή 

τους. Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο αθλητής και Γενικός 

Γραμματέας των γαλλικών αθλητικών σωματείων, 

βαρόνος Πιέρ ντε Κουμπερτέν, οραματίστηκε να ενώσει 

τα έθνη μέσα από τον αθλητισμό, για να μη γίνονται πια 

πόλεμοι. Πίστευε ότι η αναβίωση των Ολυμπιακών 

Αγώνων θα πετύχαινε αυτούς τους στόχους. Έτσι, παρά 

τα τεράστια εμπόδια, 

κατάφερε να 

διοργανωθούν και να 

διεξαχθούν οι πρώτοι 

σύγχρονοι Ολυμπιακοί 

Αγώνες το 1896 στην 

Ελλάδα. Αν και οι αθλητές 

που πήραν μέρος δεν 

ξεπερνούσαν τους 250, 

ήταν η μεγαλύτερη 

αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ. Ο Σπύρος Λούης 

απέσπασε το μοναδικό χρυσό μετάλλιο στο Μαραθώνιο 

για την Ελλάδα. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα πιστεύω του 

Κουμπερτέν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν απέτρεψαν, 

δυστυχώς, τους πολέμους. Έτσι, διακόπηκε η διεξαγωγή 

τους κατά τη διάρκεια των δύο παγκοσμίων πολέμων. 

Πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα επηρέασαν επίσης 

αρκετές Ολυμπιάδες, ενώ το 1936 στο Βερολίνο 

χρησιμοποιήθηκαν για πολιτική προπαγάνδα από το 

Χίτλερ και τους Ναζί. Το 1924 αποφασίστηκε να 

οργανωθεί μια Διεθνής Εβδομάδα Χειμερινών Αγώνων 

στο Σαμονί της Γαλλίας, σε συνδυασμό με την 

Ολυμπιάδα, την ίδια χρονιά, στο Παρίσι. Το 1986 η 

Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε οι χειμερινοί 

Ολυμπιακοί να γίνονται κάθε τέσσερα χρόνια, αλλά δύο 

χρόνια μετά τους θερινούς. Το 1912 πήραν μέρος για 

πρώτη φορά στους Αγώνες αθλητές από όλο τον κόσμο, 

όπως ορίζει και το έμβλημα των Ολυμπιακών Αγώνων, 

οι πέντε κύκλοι, που συμβολίζουν την ένωση των πέντε 

ηπείρων, καλώντας όλους τους αθλητές του κόσμου να 

λάβουν μέρος στους Αγώνες. Ιδιαίτερη τιμή για τη χώρα 

μας σε κάθε Ολυμπιάδα, 

αποτελούν, η Αφή της 

Ολυμπιακής Φλόγας, η 

Παρέλαση και ο Ολυμπιακός 

Ύμνος. Η αφή της 

Ολυμπιακής φλόγας γίνεται 

με τελετουργικό τρόπο στην 

Αρχαία Ολυμπία, ταξιδεύει σε πολλά κράτη και 

καταλήγει στο βωμό των Αγώνων της χώρας που τους 

διοργανώνει. Η παρέλαση των αθλητών ανοίγει τιμητικά 

με τη Σημαία της Ελλάδας, της χώρας που γέννησε τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες, σημαιοφόρος δε είναι ένας 

κορυφαίος Έλληνας αθλητής. Τέλος, από την Ολυμπιάδα 

της Ρώμης, το 1960, ο «Ολυμπιακός Ύμνος», γραμμένος 

από τον Κωστή Παλαμά και μελοποιημένος από τον 

Σπύρο Σαμάρα, είναι ο επίσημος ύμνος των Ολυμπιακών 

Αγώνων και ανακρούεται σε κάθε τελετή έναρξης και 

λήξης. Θα ήταν σίγουρα μια μακρινή ανάμνηση μόνο οι 

Ολυμπιακοί Αγώνες της αρχαιότητας χωρίς τον Πιέρ 

ντε Κουμπερτέν, τον άνθρωπο που πίστεψε ότι μέσα από 

το «ευ αγωνίζεσθαι» 

μπορούν οι λαοί να 

επικοινωνήσουν, να 

συνεργαστούν, να 

κατανοήσουν ο ένας 

τον άλλο και να 

βοηθήσουν έτσι στην 

ειρήνη! Τι κρίμα που 

δεν επαληθεύτηκε… 

Βασιλική Θωμασιάδου, Β1  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 

10 λόγοι για να επισκεφτείτε τη Νάουσα!  

Για να μείνετε στα φιλόξενα ξενοδοχεία μας. 

Για να δοκιμάσετε τα παραδοσιακά φαγητά και 

γλυκίσματά μας. 

Για να επισκεφθείτε το πανέμορφο άλσος του Αγίου 

Νικολάου. 

Για να θαυμάσετε τα ξεχωριστά έθιμά μας. 

Για να γνωρίσετε πού δίδαξε ο Αριστοτέλης. 

Για να μάθετε γιατί η πόλη μας ονομάστηκε «ηρωική». 

Για να γνωρίσετε τον πολιτισμό και την ιστορία μας. 

Για να κάνετε μια βόλτα στο πάρκο μας. 

Για να αγοράσετε αναμνηστικά δώρα. 

Για να περάσετε μια αξέχαστη μέρα στο χιονοδρομικό 

μας κέντρο 3-5 Πηγάδια. 

Ιωάννα Σκουλαριώτη, Β3 – Ανδριάνα Μπαβέλη, Β1 – 

Σοφία Μόρα, Β1 



Το ΜΕΛΙ τρων οι άρχοντες… 

Το μέλι είναι ένας 

αληθινός θησαυρός υγείας 

και δύναμης. Από την 

αρχαιότητα το μέλι 

προτείνεται όχι μόνο για 

την «ευζωία» αλλά και για 

τη «μακροζωία» του ανθρώπου. Είναι βιολογικό προϊόν 

που παρασκευάζουν οι μέλισσες από το νέκταρ των 

λουλουδιών ή από μελιτοεκκρίσεις. Είναι μια φυσική 

τροφή που δε δέχεται καμία επεξεργασία και αποτελείται 

από πολλά συστατικά που στο σύνολό τους ξεπερνούν τα 

180. Έχει αντισηπτικές ιδιότητες, είναι τονωτικό, 

αυξάνει το ρυθμό λειτουργίας της καρδιάς, μειώνει τα 

προβλήματα έλκους στο στομάχι και, γενικά, συμβάλλει 

στην καλή λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. 

Υπάρχουν δύο μεγάλες κατηγορίες μελιού: τα ανθόμελα 

που παράγονται από το νέκταρ των ανθέων και τα 

δασόμελα που παράγονται από μελιτοεκκρίσεις εντόμων 

που βρίσκονται κυρίως σε δασικά δέντρα. Το μέλι, όταν 

έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, παίρνει την ονομασία 

του φυτού από το οποίο προέρχεται. Έτσι έχουμε μέλι 

πεύκου, θυμαριού, πορτοκαλιάς, καστανιάς, βαμβακιού, 

ακακίας κ.α. Το καθένα από αυτά έχει διαφορετικό 

χρώμα, άρωμα και γεύση, όλα όμως είναι υπέροχα! 

Τελειώνοντας, θα θέλαμε να πούμε και δυο λόγια για την 

τεράστια προσφορά της μέλισσας στη διατήρηση του 

φυσικού περιβάλλοντος. Η μέλισσα με την επικονίαση 

συμβάλλει στην ποικιλότητα της φύσης και στη διατήρηση 

της βιολογικής ισορροπίας στη γη. Χωρίς τη μέλισσα η 

παραγωγή φρούτων, καρπών, σπόρων και λαχανικών θα 

ήταν σχεδόν αδύνατη. Η 

προσφορά της είναι 

λοιπόν ανυπολόγιστης 

αξίας.  

Ολυμπία Μάντσιου, Β2 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Η ταινία ROGUE ONE: A STAR WARS STORY 

κυκλοφορεί στην αίθουσα του κινηματογράφου της 

Νάουσας από τις 15/12 έως τις 28/12! Από την 

Lucasfilm έρχεται η πρώτη αυτόνομη ταινία Star Wars, 

το «Rogue One: A Star Wars Story», μια νέα, επική 

περιπέτεια. Σε μια εποχή συγκρούσεων, μια ομάδα από 

απρόσμενους ήρωες ενώνει τις δυνάμεις της σε μία 

αποστολή να κλέψει τα σχέδια του Death Star, του 

απόλυτου εργαλείου καταστροφής της Αυτοκρατορίας. 

Αυτό το κομβικό γεγονός στο χρονοδιάγραμμα των Star 

Wars φέρνει κοντά συνηθισμένους ανθρώπους που 

καλούνται να κάνουν ασυνήθιστα πράγματα και, έτσι, να 

υπηρετήσουν κάτι πολύ μεγαλύτερο από τους ίδιους. 

Άραγε θα τα καταφέρουν; 

Θα μπορέσουν να πάρουν τις 

πληροφορίες που 

χρειάζονται; Όλα τα 

ερωτήματα θα απαντηθούν 

σε λίγες μέρες από σήμερα!  

Σκηνοθεσία: Γκάρεθ 

Έντουαρντς 

Ηθοποιοί: Φελίσιτι Τζόουνς, 

Ντιέγκο Λούνα, Μπεν 

Μέντελσον, Ντόνι Γεν, 

Μαντς Μίκελσεν, Φόρεστ Ουίτακερ 

Διάρκεια: 133 λεπτά 

Φανή Σμέρνου, Β2  

-------------------------------- 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ 

"Ο Πέρσι Τζάκσον και οι Ολύμπιοι: Η κλοπή της 

αστραπής" 

Συγγραφέας: Riordan Rick 

«Το όνομά μου είναι Πέρσι 

Τζάκσον. Πώς θα σου 

φαινόταν αν μια μέρα 

ανακάλυπτες ότι οι ολύμπιοι 

θεοί ζουν ακόμα στις αρχές 

του 21ου αιώνα; Ότι έχουν 

μετακομίσει από την Ελλάδα 

στον 600ο όροφο του Εμπάιρ 

Στέιτ Μπίλντινγκ της Νέας 

Υόρκης;» Αυτά ακριβώς 

ανακαλύπτει ο Πέρσι 

Τζάκσον και, από τη μια στιγμή στην άλλη, η ζωή του θα 

αλλάξει για πάντα... Ο Πέρσι είναι ένα δωδεκάχρονο 

αγόρι από τη Νέα Υόρκη, με δυσλεξία και σύνδρομο 

διάσπασης της προσοχής -έτσι τουλάχιστον λένε οι 

ειδικοί-. Αφού αποβάλλεται για έκτη φορά από το 

σχολείο του, ανακαλύπτει μια μέρα την αλήθεια για όλα 

τα περίεργα που του συμβαίνουν. Στην πραγματικότητα 

είναι ημίθεος, γιος ενός θεού και μιας θνητής... Το 

χειρότερο όμως είναι πως οι θεοί είναι θυμωμένοι μαζί 

του και έχουν στείλει διάφορα τέρατα στο κατόπι του. 

Έχει κλαπεί ο κεραυνός του Δία -η ράβδος της 

αστραπής- και ο Πέρσι θεωρείται ο κύριος ύποπτος. 

Έχει μόνο δέκα μέρες καιρό για να βρει τον πραγματικό 

κλέφτη και να αποτρέψει έναν πόλεμο που θα 

καταστρέψει τον δυτικό πολιτισμό. Θα καταφέρει άραγε 

να βρει τον κλέφτη της αστραπής; 

Ειρήνη Σιδηροπούλου, Γ3  



 

  

Διδακτικό! 

Μια μέρα ο δάσκαλος έγραψε στον πίνακα: 

9x1=7, 9x2=18, 9x3=27, 9x4=36, 9x5=45, 9x6=54, 

9x7=63, 9x8=72, 9x9=81, 9x10=90  

Όταν τελείωσε το γράψιμο και γύρισε στην τάξη, όλοι οι 

μαθητές γελούσαν για το λάθος που έκανε στην πρώτη 

πράξη. Τότε ο δάσκαλος είπε: «Έγραψα την πρώτη 

πράξη λάθος επίτηδες, επειδή ήθελα απλά να σας 

εξηγήσω πώς ο κόσμος θα σας φερθεί έξω. Βλέπετε, 

έχω γράψει 9 σωστές πράξεις, αλλά κανείς δε μου είπε 

ότι ήμουν καλός. Όλοι σας γελάσατε και με επικρίνατε 

για το μόνο λάθος που έχω κάνει. Αυτό είναι το δίδαγμα: 

ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τα χιλιάδες σωστά πράγματα 

που κάνετε. Αλλά θα είναι έτοιμος να σας κριτικάρει για 

ένα και μόνο λάθος σας… 

Ιωάννα Σκουλαριώτη, Β3 – Ανδριάνα Μπαβέλη, Β1 – 

Σοφία Μόρα, Β1 

ΣΥΝΤΑΓΗ  

 Πώς να φτιάξετε Βασιλόπιτα! 

Τα υλικά που θα 

χρειαστείτε είναι: 190 γρ. 

βούτυρο αγελάδας, 70 γρ. 

μαργαρίνη, 800 γρ. ζάχαρη, 

8 αυγά, 670 γρ. μαλακό 

αλεύρι, 10 γρ. μπέικιν 

πάουντερ, 5 γρ. σόδα, 3 γρ. 

αλάτι, λίγη βανίλια σε σκόνη, ξύσμα από δύο πορτοκάλια 

ακέρωτα, 25 γρ, μαχλέπι τριμμένο, 5 γρ. μαστίχα σε 

σκόνη, 100 γρ. καρύδι τριμμένο, 400 ml γάλα, 200 γρ. 

ζάχαρη άχνη. 

Προθερμαίνετε το φούρνο στους 170ο C, στον αέρα. 

Στον κάδο του μίξερ ρίχνετε το βούτυρο και τη 

μαργαρίνη με τη ζάχαρη και τα χτυπάτε με το φτερό 

μέχρι να ασπρίζουν. Προσθέτετε σταδιακά τα αυγά και 

συνεχίζετε το χτύπημα. Ρίχνετε όλα τα 

στερεά υλικά ένα-ένα και στο τέλος το 

γάλα. Χτυπάτε ώσπου να σχηματιστεί 

ένα ομοιογενές μείγμα το οποίο 

αδειάζετε σε ένα βουτυρωμένο και 

αλευρωμένο ταψί (διαμέτρου 22 εκ.) 

και ψήνετε για 45 λεπτά. Όταν ψηθεί, 

το αφήνετε να κρυώσει και μετά το 

ξεφορμάρετε και το διακοσμείτε με 

ζάχαρη άχνη και χριστουγεννιάτικα στολίδια.  

Καλή επιτυχία! - Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, Γ2 

 

 

Ανέκδοτα 

Γιατί όλοι οι τυφώνες έχουν θηλυκό όνομα; 

Γιατί έρχονται φουριόζοι και φεύγουν 

παίρνοντας σπίτια και αυτοκίνητα! 

Είναι δύσκολο να πεις «σ’ αγαπώ». Είναι ακόμα 

πιο δύσκολο να πεις «σε χρειάζομαι». Αλλά 

είναι πολύ δυσκολότερο να πεις «κοράλι 

ψηλοκόραλο και ψηλοκοραλάκι»… 

-Θα έρθεις; 

-Σε λήγω… 

-Ορθογραφικό λάθος, ή με χώρισε!!! 

Σοφία Μόρα, Β1 - Ιωάννα Σκουλαριώτη, Β3 – Ανδριάνα 

Μπαβέλη, Β1  

Παιχνίδι γεωγραφίας 

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε τις χώρες με την 

πρωτεύουσα; 

Αγνή 

Γρούμπα, Γ1  

 

Ελέγξτε  το  IQ  σας! 

Με τις ενδείξεις που σας δίνουμε, βρείτε το όνομα 

κάθε προσώπου: 

Ο ΚΩΣΤΑΣ  είναι ψηλότερος από τον ΚΑΡΟΛΟ. 

Η ΜΑΡΙΝΑ και ο ΚΑΡΟΛΟΣ δεν έχουν το ίδιο ύψος. 

Η ΕΙΡΗΝΗ είναι ψηλότερη από την ΜΑΡΙΝΑ. 

Κάποιος ονομάζεται ΑΝΤΩΝΗΣ. 

 
Ο ΚΩΣΤΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ________ 

Ο ΚΑΡΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ________ 

Η ΜΑΡΙΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ________ 

Η ΕΙΡΗΝΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ________ 

Ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ________ 

Αίγυπτος Καμπέρα 

Αλβανία Μαδρίτη 

Αυστραλία Βρυξέλλες 

Βέλγιο Λευκωσία 

Δανία Μόσχα 

Ελβετία Τίρανα 

Ισπανία Βέρνη 

Κύπρος Κάιρο 

Ρωσία Κοπεγχάγη 


