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ΗΡΘΑΝ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ! 

Χριστούγεννα! Μεγάλη γιορτή για όλους τους 

χριστιανούς! Για τους περισσότερους, η πιο θαυμάσια 

εποχή του χρόνου! Γιορτινές μελωδίες, 

χριστουγεννιάτικα δέντρα, κάλαντα, στολισμένοι και 

φωταγωγημένοι δρόμοι και πλατείες, παιχνίδια και δώρα, 

οικογενειακή θαλπωρή, λαχταριστά φαγητά και υπέροχα 

γλυκά και φυσικά ο Άγιος Βασίλης, αυτός ο γελαστός 

παππούς με την άσπρη γενειάδα που σύμφωνα με την 

παράδοση θα μας φέρει τα δώρα! Εκτός όμως από όλα 

αυτά, τα Χριστούγεννα είναι μια καλή ευκαιρία να 

δείξουμε τη συμπαράσταση και την αγάπη μας σε αυτούς 

που έχουν ανάγκη. Και το πιο μικρό δώρο είναι σημαντικό 

όταν δίνεται με αγάπη! 

Καλά Χριστούγεννα! 

Ηλίας Λεβέντης, Γ1 

 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 
 

Δ Ο Ξ Α   Ε Ν   Υ Ψ Ι Σ Τ Ο Ι Σ   Θ Ε Ω 
Κ Α Ι   Ε Π Ι   Γ Η Σ   Ε Ι Ρ  Η Ν Η 
Ε Ν   Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Ι Σ   Ε Υ Δ Ο Κ Ι Α 

Στον ύμνο αυτό συμπυκνώνεται 

με επιγραμματικό τρόπο αυτό 

που λέμε πνεύμα των 

Χριστουγέννων: 

Δόξα στον ύψιστο Θεό,  βαθιά 

και αιώνια λαχτάρα των 

ανθρώπων για το αγαθό της 

ειρήνης, αλλά και ευμενής 

διάθεση, εμπιστοσύνη, 

καλοσύνη, φιλία και αλληλεγγύη 

ανάμεσα στους ανθρώπους.  

Δυστυχώς όμως αυτά που βλέπουμε γύρω μας κάθε άλλο 

παρά μας πείθουν ότι τα λόγια του ύμνου έγιναν 

πραγματικότητα. Η ειρήνη δέχεται συνεχώς πλήγματα και 

εκατομμύρια άνθρωποι βυθίζονται καθημερινά στη 

δυστυχία. Η ασέβεια και η περιφρόνηση για κάθε ηθική 

και πνευματική αξία κερδίζουν συνεχώς έδαφος. Η 

ανθρωπιά και η ανθρώπινη επικοινωνία, δίνουν ολοένα 

και περισσότερο τη θέση τους στον ευδαιμονισμό και τον 

ατομικισμό που εκδηλώνονται με μανία για κατανάλωση 

υλικών αγαθών που τόσο επιδέξια μας υποβάλλει ο 

καταιγισμός των διαφημίσεων, χωρίς καθόλου να 

επηρεάζεται από την οικονομική κρίση…  

Ας ευχηθούμε, τα φετινά Χριστούγεννα, εκτός από 

ευκαιρία για γιορτή, ξεκούραση, φαγοπότι και δώρα, να 

είναικι αφορμή για σκέψη και προβληματισμό και ίσως, η 

αρχή για ένα νέο ξεκίνημα. 

Χρόνια Πολλά και Καλές Γιορτές 
 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Έρχονται Χριστούγεννα! Όλοι προετοιμάζονται για τη 

Γέννηση του Χριστού. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει 

τις ημέρες αυτές τα δικά της ξεχωριστά έθιμα, μερικά 

από τα οποία έχουν ξεθωριάσει με το χρόνο. Διαλέξαμε 

λοιπόν μερικάαπό αυτά για να σας τα παρουσιάσουμε.Στις 

περιοχές της Μακεδονίας, 

της Θράκης και της 

Θεσσαλίας βρίσκουμε το 

έθιμο των μεταμφιέσεων. 

Οι μεταμφιεσμένοι λέγονται 

Μωμόγεροι, Ρογκάτσια ή 

Ρογκατσάρια, φοράνε 

τομάρια ζώων ή οπλίζονται με σπαθιά, γυρνάνε στα 

σπίτια του χωριού, τραγουδούν και μαζεύουν δώρα. Το 

έθιμο αυτό φαίνεται πως έχει σχέση με τους 

καλικάντζαρους που εμφανίζονται σε πολλές περιοχές 

της Ελλάδας. Ο λαός πίστευε ότι οι καλικάντζαροι είναι 

τρομακτικά στην όψη δαιμονικά πλάσματα. Σύμφωνα με 

πολλούς λαογράφους, είναι απόγονοι του τραγοπόδη θεού 

Πάνα ή των Σατύρων. Από τα Χριστούγεννα μέχρι τα 

Φώτα, τότε που τα νερά είναι «αβάφτιστα», βρίσκουν την 

ευκαιρία να αλωνίσουν 

τον κόσμο. Μπαίνουν 

στα σπίτια από τις 

καμινάδες, κάνουν 

ζημιές, κυνηγούν τα 

παιδιά. Ο μεγαλύτερος 

φόβος τους είναι ο 

αγιασμός, γιατί, αν βραχούν με αγιασμό, αφανίζονται. 

 

 

Η φωνή των εφήβων 



 Ένα άλλο έθιμο που συναντάμε στα χωριά της βόρειας 

Ελλάδας είναι το Χριστόξυλο. 

Τις παραμονές των γιορτών ο νοικοκύρης φέρνει στο 

σπίτι το πιο χοντρό και γερό ξύλο που θα βρει στα 

χωράφια. Είναι το Χριστόξυλο, που θα καίει όλο το 

δωδεκαήμερο των γιορτών στο τζάκι. 

Η στάχτη του προφύλαγε το σπίτι και 

τα χωράφια από κάθε κακό. 

Στα χωριά της Ηπείρου συναντούμε ένα άλλο έθιμο. 

Σύμφωνα με την παράδοση, οι βοσκοί που πήγαν να 

προσκυνήσουν το Χριστό κρατούσαν αναμμένα πουρνάρια 

για να φωτίζουν το δρόμο τους. Έτσι λοιπόν, τα 

Χριστούγεννα, όποιος πάει στο σπίτι του γείτονα να 

ευχηθεί, κρατάει ένα αναμμένο πουρνάρι που το πετάει 

στο τζάκι μόλις μπει. Όταν τα ξερά φύλλα πιάσουν φωτιά 

κι αρχίσουν να τρίζουν και να πετάνε σπίθες, εύχονται: 

«Αρνιά, κατσίκια, νύφες και γαμπρούς!», που είναι η πιο 

καλή ευχή για κάθε νοικοκύρη, δηλαδή, να προκόβουν τα 

κοπάδια του και να πληθαίνει η οικογένειά του. 

Αφήσαμε για το τέλος 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. 

Ευαγγελία Γαλανού, Α1 

Έλενα Γαλίτη, Α1 

Πασχαλίνα Γιάννη, Α1 

Παναγιώτα Γιτοπούλου, Α1 

Θεοδώρα Κοσμαρίκου, Α2 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο σχολείο μας! 

Το μεσημέρι της 

Παρασκευής 5 

Δεκεμβρίου 2014, 

τα παιδιά του e-

twinning που 

ασχολούνται με 

την παραδοσιακή μαγειρική, καθώς και τα παιδιά της 

ορχήστρας κα της χορωδίας του σχολείου μας μαζί με τις 

κυρίες Ζιούζια και Μπαλτζή και σε συνεργασία με το 

ΚΑΠΗ Νάουσας και την πρόεδρό του 

κυρία Αθηνά Μαλάκη, πήραν μέρος σε 

μια όμορφη χριστουγεννιάτικη 

εκδήλωση στο σχολείο μας. Το θέμα 

ήταν η ναουσαίικη και η ποντιακή 

κουζίνα. Οι κυρίες του ΚΑΠΗ 

μαγείρεψαν και παρουσίασαν 

παραδοσιακά φαγητά και γλυκά που 

έτρωγαν στη Νάουσα τα 

Χριστούγεννα και μίλησαν για τις 

παραδόσεις και τα έθιμα των 

Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς. Μετά τραγουδήσαμε χριστουγεννιάτικα 

τραγούδια και τα νιαουστινά κάλαντα και δοκιμάσαμε τα 

φαγητά και τα γλυκά που ήταν 

πεντανόστιμα. Ο διευθυντής μας, 

έδωσε δώρο στις κυρίες 

ημερολόγια με φωτογραφίες 

παιδιών που είχαν φοιτήσει στο Λάππειο πριν από πολλά 

χρόνια. Οι κυρίες του ΚΑΠΗ με τη σειρά τους μας 

προσκάλεσαν να ανταποδώσουμε την επίσκεψη κι εμείς 

δεχτήκαμε με χαρά γιατί μας αρέσουν πολύ τέτοιες 

εκδηλώσεις! 

Πασχαλίνα Γιάννη, Α1 

Κλεοπάτρα Ζήμνα, Α1 

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ 

Τώρα στις γιορτές, κάθε περιοχή έχει και τα δικά της 

παραδοσιακά φαγητά. Έτσι κι εμείς εδώ στη Νάουσα, την 

Πρωτοχρονιά αντί για βασιλόπιτα, φτιάχνουμε πίτα με 

πράσα και κιμά. Να πώς γίνεται: 

Για τη ζύμη (για δύο φύλλα) 

χρειαζόμαστε 3 ποτήρια του 

νερού αλεύρι, λίγο ξύδι, λίγο 

σπορέλαιο, αλάτι και 1 ½ μπρίκι 

νερό. Τα ζυμώνουμε όλα μαζί και, αφού ανοίξουμε και τα 

δύο φύλλα, τα λαδώνουμε, τα κάνουμε μαργαρίτα και τα 

βάζουμε στο ψυγείο. Μετά λιώνουμε σε ένα τηγάνι ένα 

βιτάμ, λίγο σπορέλαιο και μία κουταλιά φυτίνη. Αχνίζουμε 

3-4 χούφτες πράσα, προσθέτουμε 1 χούφτα κιμά, λάδι, 

αλάτι και πιπέρι. Τα κατεβάζουμε από τη φωτιά, 

ρίχνουμε 3 αυγά και μια κουταλιά φρυγανιά και τα 

ανακατεύουμε καλά. Σε λαδωμένο ταψί στρώνουμε το ένα 

φύλλο ζύμης, απλώνουμε από πάνω τη γέμιση, 

στρώνουμε το δεύτερο φύλλο ζύμης, το χαράζουμε και 

βάζουμε την πίτα στο φούρνο. Όταν ροδοκοκκινίσει είναι 

έτοιμη! Καλή όρεξη και καλή τύχη με το φλουρί!      

Δέσποινα Κοτζιάμπαση, Γ3   



ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 

Λέμε όχι στο κάπνισμα! 

Το κάπνισμα είναι μία από τις 

μεγαλύτερες απειλές για τη Δημόσια 

Υγεία που έχει ποτέ αντιμετωπίσει ο 

κόσμος. Είναι γνωστό, ότι 

περισσότερες από 4000 χημικές 

ουσίες υπάρχουν στον καπνό του 

τσιγάρου. Από αυτές, τουλάχιστον 250 είναι γνωστό ότι 

είναι επιβλαβείς και πάνω από 50 είναι γνωστά 

καρκινογόνα. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Υγείας οι θάνατοι από το κάπνισμα κάθε χρόνο είναι 

περισσότεροι από όσους προκαλούν το AIDS, τα 

ναρκωτικά, το αλκοόλ, τα τροχαία, οι πυρκαγιές, οι 

δολοφονίες και οι 

αυτοκτονίες μαζί. 

Παρόλα αυτά, τα 

στατιστικά στοιχεία 

που αφορούν το 

εφηβικό κάπνισμα είναι 

πολύ ανησυχητικά και 

δείχνουν ότι το 

κάπνισμα εξακολουθεί να είναι αγαπημένη συνήθεια των 

εφήβων. Γιατί να συμβαίνει αυτό άραγε; Γιατί κάποιοι 

από μας, ενώ ξέρουν την ολέθρια σχέση του τσιγάρου με 

την υγεία, εξακολουθούν να καπνίζουν; Ίσως γιατί με 

αυτό τον τρόπο θέλουν να δείξουν ότι δεν είναι πια 

παιδιά, ότι έγιναν αυτόνομοι, ότι μπορούν να κάνουν ό,τι 

θέλουν αντίθετα με τη γνώμη των γονιών τους. Ίσως 

γιατί λυγίζουν κάτω από την πίεση της παρέας 

φοβούμενοι ότι, αν δεν κάνουν ό,τι κι οι άλλοι, τότε θα 

μείνουν μόνοι. Ίσως γιατί νομίζουν ότι καπνίζοντας 

αντιμετωπίζουν καλύτερα το άγχος ή τα προβλήματά 

τους. Όποιοι και να είναι οι λόγοι, καλύτερα να 

σκεφτούμε λογικά, πριν το κάπνισμα βλάψει την υγεία 

μας.  

Ελένη Βοδενλή, Α1 

Ενημέρωση για το AIDS 

Στα πλαίσια του 

θεσμού του 

κοινωνικού 

σχολείου και σε 

συνεργασία με το 

ΚΕΕΛΠΝΟ, 

επισκέφθηκε το σχολείο μας η επισκέπτρια υγείας του 

νοσοκομείου της Νάουσας κ. Ζάλιου Στέλλα και 

ενημέρωσε όλους τους μαθητές της Γ’ τάξης του 

σχολείου μας σχετικά με το AIDS και τους κινδύνους 

του.     Τι είναι το AIDS; Είναι το τελικό στάδιο της HIV 

λοίμωξης η οποία οδηγεί στην εξασθένηση της αμυντικής 

ικανότητας του οργανισμού και την εκδήλωση 

καιροσκοπικών λοιμώξεων και νεοπλασιών. Μέχρι 

σήμερα δυστυχώς δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, αλλά 

αντιμετωπίζεται με την έγκαιρη διάγνωση, τις νέες 

φαρμακευτικές αγωγές και τη σωστή τήρηση της 

θεραπείας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και 

την παρακολουθήσαμε όλοι με μεγάλο ενδιαφέρον.  

Ελίζα Αναστασιάδου, Γ1 

Είμαι ό,τι τρώω!   

Την Παρασκευή 

24/10/2014, 

παγκόσμια ημέρα κατά 

της παχυσαρκίας, η 

υποδιευθύντρια του 

σχολείου μας κ. 

Μπισίνα μας έδωσε 

χρήσιμες συμβουλές 

σχετικά με την υγιεινή 

διατροφή στην εφηβική 

ηλικία. Μας μίλησε για την αξία της μεσογειακής 

διατροφής και μας εξήγησε πώς η σωστή διατροφή σε 

συνδυασμό με τη σωματική άσκηση, μπορούν να μας 

προφυλάξουν στο μέλλον από πολλά προβλήματα υγείας. 

Ας έχουμε λοιπόν το νου μας! 

Βαλεντίνα Μεγαλογιάννη, Γ1, Νίκος Αθανασίου, Γ1 

Ισορροπημένη διατροφή=      ποικιλία + 

σωστές αναλογίες τροφίμων 

Η ισορροπημένη διατροφή είναι πολύ σημαντική υπόθεση 

και πρέπει όλοι μας να προσέχουμε. Για να τρεφόμαστε 

σωστά, πρέπει να τρώμε τρία κύρια γεύματα την ημέρα 

(πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό), καθώς και δύο 

ενδιάμεσα γεύματα (δεκατιανό και απογευματινό). Ο 

χρυσός κανόνας της υγιεινής 

διατροφής αποτελείται από δύο 

λέξεις: ποικιλία και μέτρο.  

Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να 

ξεφύγουμε από το δυσάρεστο 

ρεκόρ που βάζει τα Ελληνόπουλα ανάμεσα στα πιο 

παχύσαρκα παιδιά της Ευρώπης. Και δεν είναι μόνο αυτό. 

Σύμφωνα με τους 

ειδικούς, η παιδική 

παχυσαρκία σχετίζεται με 

πολλές σωματικές και 

ψυχολογικές διαταραχές 

που εμφανίζονται στην 

παιδική ηλικία και διατηρούνται και στην ενήλικη ζωή. 

Μαρία Μπέρσου, Γ3   



      

 Ο ΤΟΠΟΣ ΜΟΥ 

Κρυστάλλινα νερά, αιωνόβια πλατάνια και 

φρέσκα φρούτα… Αυτή είναι η Νάουσα!  

Κτισμένη στους 

πρόποδες του Βερμίου, 

βρίσκεται η ηρωική 

πόλη της Νάουσας. Η 

Νάουσα δεν έχει όμως 

μόνο μεγάλη ιστορία 

και πλούσιο πολιτισμό, αλλά είναι και ιδανικό μέρος για 

τις χειμερινές και όχι μόνο αποδράσεις, αφού το βουνό 

υπόσχεται να σας ανταμείψει με την απέραντη ομορφιά 

του. Επιπλέον, σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το 

άλσος του Αγίου Νικολάου, μια πανέμορφη περιοχή με 

παραμυθένια βλάστηση και άφθονα νερά. 

Ζωή Κασάπη, Γ2 

 

Η ίδρυση της Νάουσας. Τι λέει η παράδοση; 

Συνάντηση με τον κ. Θωμά Γαβριηλίδη 
Την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, μια ομάδα μαθητών της Β’ 

τάξης πήγαμε στην Εύξεινο Λέσχη Νάουσας για να 

παρακολουθήσουμε ομιλία του κυρίου Θωμά Γαβριηλίδη 

που είναι καθηγητής φιλόλογος, συγγραφέας και ποιητής. 

Η κυρία Καραγιαννοπούλου Βασιλική παρουσίασε πρώτα 

τον ομιλητή. Στη συνέχεια ο κ. Γαβριηλίδης μας είπε ότι 

δέχτηκε με ευχαρίστηση την πρόσκληση της Ευξείνου 

Λέσχης Νάουσας να έρθει και να μας μιλήσει για τις 

παραδόσεις τις σχετικές με την ίδρυση της Νάουσας, 

επειδή πιστεύει ότι ανάμεσά μας ίσως να βρίσκεται ο 

μελλοντικός ιστορικός της Νάουσας, γιατί, όπως μας 

είπε, για να γραφτεί η ιστορία της ίδρυσης της Νάουσας 

χρειάζεται πολλή έρευνα, πολλή δουλειά, από κάποιον 

που θα ψάξει σε πολλά αρχεία και προπάντων σε εκείνα 

της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ακολουθεί μια 

περίληψη της ομιλίας του κ. Γαβριηλίδη και τον 

ευχαριστούμε θερμά γιατί μας βοήθησε να τη γράψουμε. 

Το ζήτημα του πότε και από ποιον ιδρύθηκε η Νάουσα 

ανακινήθηκε πριν από μερικά χρόνια, όταν κάποιοι 

συμπολίτες μας 

προβληματίστηκαν αν έπρεπε 

να τιμηθεί από την πόλη μας ο 

φερόμενος ως ιδρυτής της 

Τούρκος στρατηγός του 

Μουράτ Α’ Γαζή Εβρενός 

μπέης. Τότε, μετά από 

σχετική έρευνα που έκανε ο κ. 

Γαβριηλίδης, κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι ιδρυτής της 

Νάουσας δεν ήταν ο 

προαναφερθείς Γαζή  

 

Εβρενός, ο γενάρχης της οικογένειας Εβρενός που 

ανέδειξε πολλά μέλη και η οποία είχε ζωή πάνω από 500 

χρόνια, αλλά ο εγγονός του, ο Χατζή Αχμέτ Εβρενός ή 

Εβρενόζογλου μπέης, ο οποίος έζησε και έδρασε στα 

χρόνια των σουλτάνων Μουράτ Β’ και Μεχμέτ Β’, του 

Πορθητή και πέθανε στα 1497/8. Στη λύση του 

προβλήματος της ίδρυσης της Νάουσας βοήθησε το κοινό 

στοιχείο και των τριών σπουδαιότερων σχετικών 

παραδόσεων (Ανωνύμου Ναουσαίου, Πλαταρίδη-

Στουγιαννάκη, Φιλιππίδη) που είναι η παρουσία του 

παιδαγωγού των τέκνων ή του γιού του φερόμενου ως 

ιδρυτή, του μωαμεθανού οσίου Σιάχη Λιάνη ή Σεχ Λεαή, 

ή Σεΐχη Ιλαχή, ο οποίος είχε αναλάβει την ευθύνη της 

συγκέντρωσης των κατοίκων της ιδρυόμενης πόλης και 

που τελικά πέθανε και θάφτηκε στη σκήτη του, που 

βρισκόταν στο κιόσκι της Νάουσας στα 1491/2 και το 

σκήνωμά του μεταφέρθηκε στα Γιαννιτσά την ιερή πόλη 

των Μωαμεθανών της Μακεδονίας και έδρα της 

οικογένειας των Εβρενών, και τοποθετήθηκε στο τζαμί – 

μαυσωλείο του Χατζή Αχμέτ Εβρενόζογλου, στο οποίο 

πήγαιναν οι φόροι, οι προερχόμενοι από τη Νάουσα 

εφόσον αυτού βακούφι ήταν η πόλη μας, αρχικά ολόκληρη 

και αργότερα, όταν είχε μεγαλώσει και πλουτίσει πολύ, 

είχε γίνει και χάσι της βασιλομήτορος του εκάστοτε 

σουλτάνου, με πιθανή πρώτη «βασιλομήτορα» (validé 

sultana) του Μεχμέτ Β’ του Πορθητή, τη Μάρα 

Μπράγκοβιτς Κομνηνή. Περισσότερες λεπτομέρειες για 

τις σχετικές με την 

ίδρυση της Νάουσας 

έρευνες του κ. Θωμά 

Γαβριηλίδη μπορεί 

κάποιος να βρει στο 

βιβλίο του «Νάουσαν 

ακρότομον… πέτρα – 

ναουσαϊκά σημειώματα, 

Νάουσα 2001» στις 

βιβλιοθήκες και στο 

διαδίκτυο. Ωστόσο, 

ευχής έργο θα ήταν αν 

γινόταν ακόμη μια συνάντηση με τον κ. Γαβριηλίδη για 

περισσότερη συζήτηση. 

Ασπασία Μπάπκα, Β2  

 



3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα για τα Άτομα με 

Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) 

Σήμερα, το ελληνικό κράτος, στο 

πλαίσιο της Κοινωνικής 

Προστασίας των Ατόμων με 

Αναπηρία, έχει θεσπίσει ένα 

σύνολο νομοθετημάτων και 

ρυθμίσεων με σκοπό την 

ανακούφιση των ατόμων με 

αναπηρία, την ένταξή τους στην 

κοινωνία, καθώς και την ισότιμη συμμετοχή τους σε 

όλους τους κοινωνικούς τομείς. 

 Αν και οι υποσχέσεις που δίνονται σε αυτούς τους 

συμπολίτες μας από τους αρμόδιους φορείς δεν 

υλοποιούνται πάντα, ωστόσο είναι και στο δικό μας χέρι 

να αλλάξουμε την καθημερινότητά τους απλά και εύκολα. 

Ας προσπαθήσουμε να μην παρκάρουμε πάνω σε 

πεζοδρόμια και να διατηρούμε ελεύθερα τα επικλινή 

σημεία πρόσβασης προς σε αυτά. Η πρόσβαση στα 

πεζοδρόμια και ο 

ελεύθερος χώρος κίνησης 

για τα αναπηρικά αμαξίδια 

είναι σημαντικός. Επειδή 

σε αυτή τη χώρα τα 

πεζοδρόμια με τις ειδικές 

διαγραμμίσεις για τους 

τυφλούς είναι ελάχιστα, καλό είναι να παρκάρουμε τα 

μηχανάκια και τα αυτοκίνητα μακριά από αυτές τις 

περίεργες γραμμές που για τους περισσότερους δεν 

σημαίνουν τίποτα αλλά για τους τυφλούς είναι ο 

μπούσουλας για να φτάσουν στο σπίτι τους.  

Κλέρη Βελή, Γ1 

Κλέρη Κουρτοπούλου, Γ1 

Έλενα Μήττα, Γ1 

 

20 Νοεμβρίου: Ημέρα για τα δικαιώματα του 

παιδιού. 
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του 

παιδιού που ήταν στις 20 Νοεμβρίου, θα θέλαμε να 

θυμίσουμε σε όλους τα παρακάτω: Κάθε παιδί σ’ αυτό τον 

κόσμο γεννιέται με τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από 

τη φυλή, το θρήσκευμα και την καταγωγή του. Δικαιούται 

να μεγαλώσει σε έναν κόσμο χωρίς βία και φτώχια, που 

σέβεται και προστατεύει το φυσικό περιβάλλον. 

Δικαιούται να έχει πρόσβαση στον μαγικό κόσμο της 

γνώσης, να λέει τη γνώμη του και οι μεγάλοι να την ακούν 

και να την παίρνουν στα σοβαρά. Δικαιούται να ζει με 

αθωότητα κι ανεμελιά τα παιδικά του χρόνια, να έχει 

ελεύθερο χώρο και χρόνο για να παίζει και να περνά 

αρκετό χρόνο με τους γονείς του. 

Δικαιούται προστασία από κάθε 

λογής κακομεταχείριση και 

ιατρική περίθαλψη ώστε η ψυχική 

και σωματική του υγεία να είναι 

εξασφαλισμένη. Δικαιούται τέλος 

να ζει σε έναν κόσμο ανθρώπινο, δίκαιο και ειρηνικό, 

έναν κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσει αύριο με τη σειρά 

του τα δικά του παιδιά.  

Σοφία Λιόλιου, Γ1 

 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ, ΤΑ ΖΩΑ 

Από τα πολύ παλιά χρόνια τα ζώα ήταν πολύτιμοι 

σύντροφοι του ανθρώπου. Οι άνθρωποι τα 

χρησιμοποίησαν για το 

όργωμα των  χωραφιών 

τους, για τις 

μετακινήσεις τους, για τη 

μεταφορά φορτίων. 

Πήραν το γάλα τους για 

να τραφούν και το μαλλί 

τους για να ζεσταθούν. Ακόμη, βρήκαν σ’ αυτά έναν πιστό 

σύντροφο, φύλακα, φίλο. Φτάσαμε όμως στο σήμερα όπου 

ο άνθρωπος δυστυχώς, μεταμορφώνεται σε τέρας… 

Φέρεται στα ζώα σα να ήταν σκουπίδια. Τα παρατάει 

στους δρόμους, τα αφήνει στη μοίρα τους χωρίς τροφή 

και προστασία. Ακόμη χειρότερα, τα βασανίζει, τα 

σκοτώνει με βιαιότητα. Τα ζώα ωστόσο δικαιούνται το 

σεβασμό και τη φροντίδα μας. Γι’ αυτό μη διστάζετε, μη 

ντρέπεστε, μη φοβάστε να τα υποστηρίζετε, να τα 

φροντίζετε.  Κανένας δεν έχει δικαίωμα να κακοποιήσει ή 

να εκδιώξει αδέσποτα ζώα, επειδή ενοχλείται ή φοβάται 

χωρίς προφανή αιτία. Πολύ περισσότερο, κανένας δεν 

έχει δικαίωμα να θανατώσει αδέσποτα με οποιοδήποτε 

τρόπο. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης σε 

συνεργασία με τα φιλοζωικά σωματεία πρέπει να 

φροντίζουν τα αδέσποτα. Κι όλοι εμείς όμως ας μη 

μένουμε αδιάφοροι… 

Τα αδέσποτα χρειάζονται βοήθεια… 

Ασπασία Μπάπκα, Β2 

 

ΕΙΠΑΝ… «Το μεγαλείο ενός λαού και η ηθική του 

υπόσταση, φαίνονται από τον τρόπο που ο λαός αυτός 

χειρίζεται τα ζώα… Επιμένω, όσο πιο αβοήθητο είναι ένα 

πλάσμα, τόσο πιο πολύ δικαιούται την προστασία μας από 

τη βιαιότητα του ανθρώπου.» Μαχάτμα Γκάντι 



ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

Ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό 

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 

2014, το σχολείο μας 

οργάνωσε πολύ 

ενδιαφέρουσες 

δραστηριότητες στο άλσος 

του Αγίου Νικολάου με 

θέμα «Ρατσισμός και διαφορετικότητα, όλοι 

διαφορετικοί, όλοι ίσοι». Παίξαμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο, 

βόλεϊ, τένις, είδαμε μια παρουσίαση και βίντεο και κάναμε 

μια ενδιαφέρουσα συζήτηση για το πώς ο αθλητισμός μας 

βοηθάει να αντιμετωπίσουμε το ρατσισμό και τη βία. 

Τέλος, ζωγραφίσαμε αφίσες με αντιρατσιστικά συνθήματα 

και χορέψαμε όλοι μαζί παραδοσιακούς χορούς. 

Περάσαμε υπέροχα! Μακάρι να γίνονται συχνότερα 

τέτοιες δραστηριότητες. 

Ελισάβετ Κοτζιάμπαση, Α2 

Φιλικός αγώνας μπάσκετ 

Το Σάββατο 13/12/2014 έγινε 

φιλικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ 

των δύο τμημάτων του 

Αθλητικού Συλλόγου 

Ζαφειράκης. Και οι δύο ομάδες 

είχαν εξαιρετική εμφάνιση. 

Τελικά νικητής αναδείχθηκε το 

αγωνιστικό τμήμα, το οποίο 

επιβλήθηκε με 65-37 του μη 

αγωνιστικού. Ο αγώνας έγινε στο κλειστό στάδιο 

Νάουσας. 

Δημήτρης Κελέσμητος, Γ1 

ΘΕΑΤΡΟ 

Την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, η 

Β’ τάξη πήγε εκπαιδευτική εκδρομή 

στη Θεσσαλονίκη και 

παρακολούθησε μια ενδιαφέρουσα 

και αξιόλογη θεατρική παράσταση, 

τη Φάρμα των Ζώων του Τζορτζ 

Όργουελ. O Έρικ Άρθουρ 

Μπλαιρ (1903–1950), γνωστός με 

το ψευδώνυμο Τζορτζ Όργουελ, 

ήταν Βρετανός συγγραφέας και δημοσιογράφος. Το έργο 

του Η Φάρμα των Ζώων δημοσιεύτηκε το 1945. Ο 

Όργουελ μέσα από αυτό το έργο του βλέπει πως η 

τιμιότητα και η επιβίωση δεν συμβιβάζονται. Σε αυτή την 

ανεπανάληπτη σάτιρα, παρουσιάζεται η ιστορία των 

ζώων μιας φάρμας τα οποία ξεφορτώνονται τον άνθρωπο 

που ήταν αφεντικό τους και τους παραμελούσε κι 

ελπίζουν να ζήσουν μία ελεύθερη ζωή, γεμάτη αφθονία. 

Όμως, μια έξυπνη κι αδίστακτη ελίτ ζώων καταλαμβάνει 

την εξουσία και,προτού καλά καλά το καταλάβουν, τα 

άλλα ζώα αντιλαμβάνονται απελπισμένα ότι έχουν 

παγιδευτεί στους παλιούς τρόπους ζωής. Το νέο τους 

αφεντικό, το γουρούνι, εξαπατώντας τους και 

κοροϊδεύοντάς τους, σταδιακά τους μειώνει όλες τις 

ελευθερίες και τα δικαιώματα και καταστρέφει όλα όσα 

είχαν επιτύχει. Γίνεται έτσι χειρότερος από το παλιό 

τους αφεντικό. 

Το μυθιστόρημα του Όργουελπου έχει σαφώς πολιτική 

χροιά και μπορεί να θεωρηθεί αλληγορικό και συμβολικό 

της ανθρώπινης κοινωνίας, εξακολουθεί να είναι 

επίκαιρο έως και σήμερα. 

Ασπασία Μπάπκα, Β2 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΑΙΝΙΑΣ 

Το πολικό εξπρές 

Οι διακοπές έφτασαν! Το κρύο έγινε τσουχτερό… Τι πιο 

ευχάριστο λοιπόν από το καθίσεις μέσα, παρέα με τους 

φίλους σου ή και μόνος -ανάλογα με τη διάθεση- και να 

απολαύσεις μια ωραία ταινία. Για να μπεις στο πνεύμα 

των γιορτών, σου προτείνουμε το ΠΟΛΙΚΟ ΕΞΠΡΕΣ, 

μια νεανική περιπέτεια κινουμένων σχεδίων αμερικάνικης 

παραγωγής, σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Ζιμέκις. Ο Μπίλι 

επιθυμεί πολύ να πιστεύει ότι ο Άγιος 

Βασίλης της Πρωτοχρονιάς δεν είναι ένας μύθος, αλλά 

δεν βρίσκει την ανάλογη ανταπόκριση από τους γονείς  



του, που του επαναλαμβάνουν συνεχώς πως ο Άγιος 

Βασίλης, το έλκηθρο, οι τάρανδοι και το σπίτι του 

στον Βόρειο Πόλο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα αθώο 

παραμύθι. Ωστόσο, την παραμονή των Χριστουγέννων, 

δέχεται την επίσκεψη ενός τεράστιου ατμοκίνητου τρένου 

και ξεκινάει, παρέα με συνομηλίκους του, ένα απίθανο 

ταξίδι με προορισμό το Βόρειο Πόλο. Θα διασχίσουν 

βουνά, τοπία κατάλευκα από το χιόνι, πανύψηλες 

γέφυρες και θα απολαύσουν υπέροχη ζεστή σοκολάτα. 

Ένα ταξίδι πέρα από κάθε φαντασία, ένα ταξίδι που θα 

μετατρέψει τις αμφιβολίες του Μπίλι σε πίστη, ένα ταξίδι 

που θα τον βοηθήσει να ανακαλύψει τον εαυτό του... 

Θαυμαστής της ομότιτλης νουβέλας για μικρά παιδιά του 

Κρις Βαν Άλσμπουργκ, ο Τομ Χανκς βοήθησε στην 

παραγωγή και δάνεισε τη φωνή του σε πέντε χαρακτήρες 

της ταινίας, ενώ το τραγούδι «Believe» των Γκλεν 

Μπάλαρντ και Άλαν Σιλβέστρι κέρδισε το 

βραβείο GRAMMY καλύτερου τραγουδιού.  

Κλέρη Βελή, Γ1, Ζωή Κασάπη, Γ2 

 

Ένα ταξίδι στον κόσμο της σοκολάτας 

Στα πλαίσια της 

εκπαιδευτικής εκδρομής στη 

Θεσσαλονίκη που κάναμε 

την Παρασκευή 11 

Δεκεμβρίου, επισκεφτήκαμε 

και το «Εργοστάσιο και 

Μουσείο Σοκολάτας». 

Πρόκειται για ένα μοναδικό 

Θεματικό Πάρκο που βρίσκεται στη ΔΕΘ. Συμμετείχαμε 

σε ένα ανεπανάληπτο ταξίδι στο χρόνο και στο χώρο. 

Γνωρίσαμε όλη τη διαδικασία παραγωγής της σοκολάτας 

ξεκινώντας από το στάδιο της καλλιέργειας του 

κακαόδεντρου στα δάση του Αμαζονίου και φτάνοντας 

μέχρι τις τεχνικές παρασκευής της σοκολάτας από το 

παρελθόν μέχρι και σήμερα. Μάθαμε για τους πρώτους 

λαούς που τη χρησιμοποίησαν, τους Μάγια και τους 

Αζτέκους καθώς και για τον ερχομό της στη Ευρώπη, τα 

πρώτα μαγαζιά και εργοστάσια σοκολάτας. Ύστερα 

μπήκαμε σε ένα χώρο όπου 

γινόταν αναπαράσταση του 

τροπικού περιβάλλοντος και 

μιας καλύβας των Αζτέκων. Το 

πιο εντυπωσιακό σημείο του 

πάρκου είναι σίγουρα ο 

καταρράκτης σοκολάτας, μοναδικός στην Ευρώπη και 

ένας από τους μεγαλύτερους του κόσμου. Ωστόσο, και η 

πρωτότυπη σοκολατένια γκαλερί με πίνακες ζωγραφικής, 

σοκολατένια γλυπτά και κατασκευές, το εργαστήριο 

μπισκότου -από τα πιο λαχταριστά σημεία του πάρκου-, 

το πολύχρωμο κι εντυπωσιακό χημείο σοκολάτας όπου 

πραγματοποιείται ο ποιοτικός έλεγχος της σοκολάτας κι 

ένας τρελός επιστήμονας προσπαθεί να ανακαλύψει την 

πιο νόστιμη σοκολάτα του κόσμου, όλα αυτά κάνουν το 

ταξίδι στον κόσμο της σοκολάτας πραγματικά αξέχαστο! 

Ελευθερία Ζέφυρου, Β1, Ασπασία Μπάπκα, Β2 

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 πήραμε τους βαθμούς του 1ου 

τριμήνου!!! 

ΟΥΦ! ΠΑΕΙ ΚΙ 

ΑΥΤΟ!        

 

Κωστής 

Κουρτόπουλος, Γ3 



 

 

 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

Τα αρχικά σχηματίζουν το όνομα μιας γιορτής που με 

ανυπομονησία περιμένουμε… 

1.__  

2.__ __ 

3.__ __ __ 

4.__ __ __ __ 

5.__ __ __ __ __ 

6.__ __ __ __ __ __  

7.__ __ __ __ __ __ __ 

8.__ __ __ __ __ __ __ __ 

9.__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

10.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

11.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

12.__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

1. Σύμφωνο της αλφαβήτου. 

2. Έχει το νερό. 

3. Το αντίθετο του ΝΑΙ (αντ.) 

4. Η γυμναστική κάνει καλό σε αυτό. 

5. Αρχή… μέση… 

6. Το βλέπουμε στον ύπνο μας. 

7. Το διάβασμα θέλει μεγάλη… 

8. Κοντεύει η γιορτή της… του Χριστού. 

9. … ή θάνατος. 

10. Όταν χτυπάμε πηγαίνουμε εκεί. 

11. Παλιός τερματοφύλακας του ΟΣΦΠ. 

12. Η ακροστιχίδα (αντ.) 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ  

Αγαπητό τετράποδο, τις γάτες κυνηγάει, με λύκους έχει 

πόλεμο και τα μαντριά φυλάει. Τι είναι; 

 

 

 

 

Αδειανό δε στέκεται, γεμάτο δε λυγίζει. Τι είναι; 

Όταν βλέπουμε δεν το βλέπουμε κι όταν δε βλέπουμε το 

βλέπουμε. Τι είναι; 

(Αν δε βρίσκετε τις απαντήσεις, ρωτήστε τα παιδιά που επιμελήθηκαν 

τη στήλη…) 

ΟΦΘΑΛΜΑΠΑΤΕΣ 

Ποια από τις τρεις στήλες είναι 

μεγαλύτερη; Κι όμως είναι ίσες. 

 

Βλέπετε τον κύβο; Κι 

όμως υπάρχει μόνο στη 

φαντασία σας. 

Τα παιχνίδια επιμελήθηκαν οι μαθητές του Α1 και Α2: 

Ευαγγελία Γαλανού, Πασχαλίνα Γιάννη, Παναγιώτα 

Γιτοπούλου, Στέλιος Θεοδωρίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, 

Θεοδώρα Κοσμαρίκου, Χρήστος Ντίντος 

 

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΚΑΚΙΣΤΗ 

Την κίνηση έχουν τα άσπρα. Ποια είναι η κίνηση «κλειδί» 

για να κερδίσουν την παρτίδα; 

 

 

 

Μαθαίνουμε... 
Διασκεδάζουμε....  


