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Για να ’χει ο δρόμος τη δική τους 

ιστορία.. 

Για να ’χει ο δρόμος των παιδιών μας τη δική τους 

ιστορία, 

Για να ’ναι στιβαρά τα βήματά τους, 

Για να ’χουν ελπίδα πως τα πράγματα θ’ αλλάξουν, 

Πως θα μπει το φως οδηγός τους στη δική τους 

ιστορία, 

Εμείς, όλοι, γονείς και δάσκαλοι, ας τους μάθουμε τα 

χρώματα: 

Το κόκκινο της ΑΓΑΠΗΣ, 

Το φωτεινό γαλάζιο της ΕΛΠΙΔΑΣ, 

Το πράσινο της ΦΥΣΗΣ, 

Το χρυσαφί της ΧΑΡΑΣ. 

Έξω από τη ζωή των παιδιών μας το ΓΚΡΙΖΟ και το 

ΜΑΥΡΟ 

Της σαπίλας και της διαφθοράς. 

Με αυτά δε γίνεται να ζωγραφίζουν τα όνειρά τους, 

Με αυτά δε γίνεται να χαράξουν τη δική τους 

πορεία.  
Το ποίημα επέλεξε η Παναγιωτίδου Σία  

Για τα παιδιά 

Τα παιδιά θέλουν παπούτσια. 

Τα παιδιά θέλουν ψωμί. 

Θέλουνε και φάρμακα, 

δούλεψε και συ. 

Γέλα, κλαίγε κι όλο λέγε: 

Το παιδί: Ζωή! 

Τίποτ’ άλλο. Ζωή! 

Ζύμωνε στη σκάφη. 

Πρώτο σου ζυμάρι, 

πρώτο σου ψωμί. 

Ένα καλυβάκι, 

μια μικρούλα αυλή, 

για το παιδί. 

Ζύμωνε στο χώμα 

με το δάκρυ δάκρυ. 
Το ποίημα επέλεξε η Χατζησταύρου 

Δήμητρα  
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τα Δικαιώματα του Παιδιού 
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Ατόμων με Αναπηρία 
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Παιδιού 



Τα δικαιώµατα του παιδιού 

Τα παιδιά πρέπει να ξέρουν τα δικαιώματά τους για να μπορούν να τα διεκδικούν. 

Όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποια είναι, πού ζουν, 

τι κάνουν οι γονείς τους, ποια είναι η θρησκεία τους, αν είναι αγόρια ή κορίτσια, αν 

έχουν κάποια αναπηρία, αν είναι πλούσια ή φτωχά. Όλοι οι μεγάλοι πρέπει να 

προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών. Όταν οι μεγάλοι παίρνουν αποφάσεις 

πρέπει να σκέφτονται τις συνέπειες που θα έχουν οι αποφάσεις αυτές για τα 

παιδιά. Το κράτος έχει ευθύνη να υποστηρίζει τα δικαιώματά τους. Τα παιδιά θα 

πρέπει να ζουν μαζί με τους γονείς τους. Να μπορούν να λένε ελεύθερα τη γνώμη 

τους. Να έχουν φαγητό, ρούχα και σπίτι. Να πηγαίνουν σχολείο. Να φροντίζουν για 

την υγεία τους. Να παίζουν, να ξεκουράζονται. Να ζουν χωρίς βία και να μην τους 

εκμεταλλεύονται. 

Παναγιωτοπούλου Μυρτώ, Παναγιωτίδου Σία, Χατζοπούλου Αθηνά, Χατζησταύρου Δήμητρα. 

 

Η ελιάΗ ελιάΗ ελιάΗ ελιά    
 

Ο καρπός της ελιάς ωριμάζει στα μέσα του 

φθινοπώρου, οπότε και ξεκινάει η συγκομιδή ή 

το λιομάζωμα. Η ελιά παραδοσιακά μαζεύεται 

με το χέρι και το μάζεμα της ελιάς αποτελεί 

εδώ και αιώνες σημαντική αγροτική 

δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της 

Μεσογείου. Στην περιοχή μας υπάρχουν πολλά 

λιόδεντρα, οπότε την περίοδο αυτή αρκετοί 

από τους κατοίκους, μικροί και μεγάλοι, 

ασχολούνται καθημερινά και ακούραστα με 

αυτή τη διαδικασία. 

Στη σημερινή εποχή, βέβαια, έχουν αλλάξει τα 

πράγματα, δηλαδή ο καρπός μαζεύεται με 

ειδικά μηχανήματα. 

 

 

Και λίγη ιστορία…. 

 

Η ελιά είναι γνωστή από τους αρχαιότατους 

χρόνους και πιθανότατα κατάγεται από τους 

χώρους της ανατολικής Μεσογείου. Σύμφωνα 

με το μύθο η πατρίδα της ελιάς είναι η Ελλάδα. 

Η πρώτη ελιά φυτεύτηκε από την Αθηνά στην 

Ακρόπολη της Αθήνας. 

Πηγές αναφέρουν πως οι έξι πρώτες 

Ολυμπιάδες είχαν ως έπαθλο ένα μήλο. Μετά 

καθιερώθηκε για έπαθλο ένα στεφάνι 

αγριελιάς, που φύτρωνε έξω από τον ιερό ναό 

του Δία.  Στα Παναθήναια σημαντικό ρόλο 

έπαιζε η ελιά του Ερεχθείου, αλλά και τα 

στεφάνια φτιαχνόταν με τα κλαδιά της. Στην 

ιερή πομπή της Αθήνας συμμετείχαν οι 

θαλλοφόροι, γέροντες ωραίοι και ευθυτενείς, 

που κρατούσαν στα χέρια τους κλάδους ελιάς. 

Λεπτομέρεια: Οι Αθηναίοι, που θεωρούσαν 

τους εαυτούς τους πολιτισμένους, κρατούσαν 

κλαδί ελιάς, ενώ οι βάρβαροι κρατούσαν κλαδί 

βελανιδιάς, αφού η βελανιδιά σηματοδοτεί τον 

πρωτόγονο πολιτισμό και τη βία. 

Κωνσταντίνος Σαμαμίδης  

 

 

 

 



Εδώ Πολυτεχνείο… 

Στην Ελλάδα, στις 21 Απριλίου του 1967 μια ομάδα αξιωματικών του στρατού με αρχηγό το Γεώργιο 

Παπαδόπουλο παίρνει με τη βία την εξουσία και επιβάλλει τη δικτατορία. Το καθεστώς αυτό 

κατάργησε όλες τις ατομικές ελευθερίες. Απαγόρευσε την ελευθερία του λόγου, τα βιβλία ή τις 

εφημερίδες που είχαν σχέση με επαναστατικά κείμενα, τις συναντήσεις, επειδή φοβούνταν μήπως 

γίνει επανάσταση, τις φοιτητικές εκλογές… Όποιοι διαφωνούσαν φυλακίζονταν, βασανίζονταν, 

εξορίζονταν. Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε συνολικά για 7 χρόνια. 

Ο ελληνικός λαός όμως ποτέ δε δέχτηκε μέσα 

του τη δικτατορία. Ήδη από το Φεβρουάριο 

του 1973 ξεκίνησαν οι πρώτες αναταραχές, 

με πρωταγωνιστές τους φοιτητές και γενικά 

τους νέους ανθρώπους. Λίγους μήνες μετά, το 

Νοέμβριο, και πάλι οι φοιτητές κλείνονται 

στο Πολυτεχνείο αποφασισμένοι να 

δώσουν ένα τέλος σ’ αυτή την κατάσταση. Μέσα 

από το ραδιοφωνικό σταθμό που έφτιαξαν 

οι ίδιοι στέλνουν τα μηνύματά τους στον 

κόσμο και τους καλούν κοντά τους. Τα 

ξημερώματα της 17
ης

 Νοεμβρίου τα τανκς πλησιάζουν το Πολυτεχνείο, ρίχνουν την πόρτα και μαζί και 

τους νέους ανθρώπους που ήταν σκαρφαλωμένοι στα κάγκελα ή βρίσκονταν πίσω από αυτά. 

Ακολουθούν στιγμές φρίκης και πανικού…….  

Θέλοντας να τιμήσουμε την επέτειο αυτή, ετοιμάσαμε μια σχολική γιορτή για την Παρασκευή 

16/11/12. Στη γιορτή αυτή πήραν μέρος η πέμπτη και η έκτη  τάξη του σχολείου μας. Οι μαθητές και 

οι μαθήτριες της πέμπτης τάξης συμμετείχαμε με ένα θεατρικό, με τίτλο «Οι περιπέτειες της 

Δημοκρατούπολης». Η υπόθεση έχει με λίγα λόγια ως εξής: 

«Υπήρχε κάποτε ένα χωριό το Δημοκρατοχώρι. Οι κάτοικοι, ενωμένοι και αγαπημένοι, συνεργάζονταν για 

το καλό του τόπου τους κι έτσι το χωριό αναπτύχθηκε και έγινε η Δημοκρατούπολη. Μέχρι που κάποια 

μέρα, ένας εκπρόσωπος ξένης εταιρίας τους τηλεφώνησε και ζήτησε την άδεια να χτίσει στην περιοχή τους 

ένα ξενοδοχείο. Οι κάτοικοι συζήτησαν και αποφάσισαν να αρνηθούν. Ένας μόνο δε συμφώνησε με αυτό 

και με τη βοήθεια και του ξένου αντιπροσώπου αποφάσισε να γίνει με τη βία ο νέος αρχηγός. 

Εμφανίστηκε με τους στρατιώτες τους, οι οποίοι άρχισαν να δίνουν εντολές και να απαγορεύουν στους 

πολίτες να μιλάνε, να τραγουδάνε, να κουνιούνται, να ταξιδεύουν. Έτσι η πόλη έγινε Δικτατορούπολη. Κι 

αυτό για 7 ολόκληρα χρόνια. Ο λαός όμως ήταν αποφασισμένος να διώξει τον τύραννο και να ζήσει με 

αγάπη και ειρήνη όπως πρώτα. Οργανώθηκαν λοιπόν και πλησίασαν φωνάζοντας συνθήματα. 

Περικύκλωσαν τον δικτάτορα και κατάφεραν να τον διώξουν. Έτσι τελείωσε ευχάριστα η περιπέτεια της 

Δημοκρατούπολης». 

Η έκτη τάξη συμμετείχε με πεζά αποσπάσματα, ποιήματα και τραγούδια, για να μάθουμε, να 

θυμηθούμε, να τιμήσουμε τους ήρωες του Πολυτεχνείου. Στο τέλος όλοι οι μαθητές της έκτης, 

κρατώντας από ένα λουλούδι είπαν ένα ένα τα ονόματα των ανθρώπων που θυσιάστηκαν τη νύχτα 

εκείνη. Πολλοί από το ακροατήριο συγκινήθηκαν. 

Ήταν μια ευχάριστη γιορτή και περάσαμε πολύ ωραία. 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Κατερίνα Μοσχοτού, Δέσποινα Χατζηνικολή, Μάγδα Ψουρούκη. 

 



Το μεγάλο ταξίδι… 

Η ιστορία των Φιλίππων 

Το μέρος που κατοικούσαν οι πρόγονοί 

μας. Το μέρος αυτό διάλεξε το σχολείο μας για 

την εκπαιδευτική επίσκεψη που έγινε την 

Τετάρτη 28 Νοεμβρίου. 

Η περιοχή κατοικήθηκε τον 4
ο
 αιώνα π.Χ. 

από τους Θάσιους που της έδωσαν το όνομα 

Κρηνίδες και το 356 π.Χ. ζήτησε τη βοήθεια του 

Φιλίππου Β΄ και από τότε πήρε το όνομά του. 

Επισκεφτήκαμε το 

αρχαίο θέατρο, που 

κτίστηκε πριν από 

εκατοντάδες χρόνια 

και είναι ένα 

αξιόλογο και 

σημαντικό μνημείο. 

Βρίσκεται στους 

πρόποδες του λόφου της ακρόπολης. Η πόλη 

πέρασε από διάφορες φάσεις και το θέατρο 

έχει υποστεί πολλές αλλαγές στο πέρασμα των 

αιώνων, ώστε να προσαρμόζεται στις ανάγκες 

των θεαμάτων κάθε εποχής. Κάποια στιγμή 

άνοιξαν και υπόγειες σήραγγες, από όπου τα 

άγρια θηρία έβγαιναν στη σκηνή. Οι θεατές 

πήγαιναν εκεί για να δούνε τις θηριομαχίες. Τα 

θέατρα ήταν χτισμένα με τέτοιο τρόπο, 

αμφιθεατρικά, έτσι ώστε ο παραμικρός 

θόρυβος να ακούγεται μέχρι τις πιο ψηλές 

θέσεις. Στις μέρες μας στο θέατρο το καλοκαίρι 

γίνονται θεατρικές παραστάσεις και δίνονται 

συναυλίες.  

Κατεβήκαμε στην αρχαία αγορά, που στη 

ρωμαϊκή εποχή ήταν το διοικητικό κέντρο. Εκεί 

σώζεται σε καλή κατάσταση μια εκκλησία, η 

Βασιλική Β΄, που χτίστηκε το 550 μ.Χ. και στο 

σχέδιο μοιάζει με την Αγία Σοφία, είναι δηλαδή 

βασιλική με τρούλο. Η εκκλησία αυτή 

δυστυχώς ποτέ δεν ολοκληρώθηκε όπως το 

υπολόγιζαν, γιατί λίγο πριν τελειώσουν τα έργα 

γκρεμίστηκε ο τρούλος.  

Έξω από το θέατρο των Φιλίππων υπάρχει 

ένα πάρκο μεγάλο, ευρύχωρο, με πολλά δέντρα 

και γκαζόν. Έχει ένα πολύ μεγάλο γήπεδο, 

ηλεκτρονικά παιχνίδια, καφετέρια και μαγαζί 

με τοστ και σάντουιτς. Μετά την ξενάγηση 

καθίσαμε εκεί για να ξεκουραστούμε και να 

παίξουμε.  

Δημήτρης Ρήγας, Στράτος Ζάσκας 

Ο πολιούχος Άγιος Νικόλαος 

Στις 6/12 γιόρταζε ο 

πολιούχος της Νέας 

Περάμου, ο  άγιος 

Νικόλαος. Ο άγιος 

Νικόλαος γεννήθηκε τον 3ο 

αιώνα μ.Χ. από γονείς 

ευσεβείς και πλούσιους και 

έδρασε την εποχή των 

αυτοκρατόρων Διοκλητιανού (284 - 304 μ.Χ.), 

Μαξιμιανού (286 - 305 μ.Χ.) και Μεγάλου 

Κωνσταντίνου. 

Σε νεαρή ηλικία έμεινε ορφανός και κληρονόμος 

μιας μεγάλης περιουσίας. Αλλά μοίρασε την 

περιουσία του για να βοηθάει φτωχούς, ορφανά 

και γενικά όσους είχαν ανάγκη. 

Μια ιστορία λέει πως όταν μεγάλωσε 

συμμετείχε σε ένα συνέδριο που το οργάνωσε ο 

Κωνσταντίνος. Εκεί ο Άρειος έβρισε τον 

Κωνσταντίνο  και ο Νικόλαος τον χαστούκισε και 

τον πήγαν φυλακή, γιατί ο νόμος έλεγε: «όποιος 

σηκώσει χέρι πάνω στον άλλο πάει φυλακή». Του 

έβγαλαν τα ρούχα και έμεινε με τα μαύρα. Τότε 

προσευχήθηκε και κατέβηκε ο Χριστός με την 

Παναγία. Η Παναγία του έδωσε την Αγία Γραφή και 

ο Χριστός τα ρούχα, το πετραχήλι, ράσο, κορόνα, το 

χρυσό μπαστούνι και το ομόφωνο,  που σημαίνει 

το χαμένο πρόβατο που βρήκε ο Χριστός.  

Ο Άγιος Νικόλαος έκανε και θαύματα και 

έσωσε πολλούς ανθρώπους και όσο ήταν στη ζωή 

αλλά και μετά την κοίμησή του το 330 μ.Χ. Για 

παράδειγμα όταν κάποτε κινδύνευσε κάποιος στη 

θάλασσα – εξαιτίας των ισχυρών ανέμων - και 

επικαλέστηκε το όνομα του αγίου, σώθηκε και 

μάλιστα, ενώ βρισκόταν στη μέση του πελάγους, 

βρέθηκε αβλαβής στο σπίτι του. Το θαύμα έγινε 

αμέσως γνωστό στην Πόλη και ο λαός προσήλθε 

αμέσως σε λιτανεία και αγρυπνία προκειμένου να 

τιμήσει το θαυματουργό Άγιο. Γι’ αυτό και 

θεωρείται ο προστάτης των ναυτικών. 

 Στην εκκλησία μας, μια μέρα πριν τη γιορτή 

του Αγίου Νικολάου έφεραν τα οστά του Οσίου 

Δαβίδ από την Εύβοια και όλοι οι πιστοί ήρθαν για 

να τα προσκυνήσουν. 

Μαρκόπουλος Σπύρος, Μοσχοτού Κατερίνα  

 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
Για φέτος τα Χριστούγεννα 

το σχολείο μας θα 

συμμετέχει στο 

χριστουγεννιάτικο μπαζάρ 

που θα γίνει στη Ν. 

Πέραμο. Συζητήσαμε 

σχετικά μ’ αυτό με τον κ. 

Ανέστη Τσαβδαρίδη, 

υποδιευθυντή του 

σχολείου μας και πρόεδρο του Μορφωτικού 

Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Περάμου: 

- Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα; Έχει γίνει κι άλλες 

χρονιές κάτι παρόμοιο; 

- Πέρυσι, όπως θα θυμάστε, διοργανώθηκε 

χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο χώρο του 1
ου

 Δ. 

Σ. Ν. Περάμου. Υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση 

από τον κόσμο και έτσι φέτος συνεχίζεται και 

παίρνει πιο μεγάλες διαστάσεις. Το φετινό 

μπαζάρ γίνεται με τη συνεργασία του 1
ου

 Δ.Σ., 

του Μ.Π. Συλλόγου και του Συλλόγου Γονέων 

και Κηδεμόνων των Νηπιαγωγείων της Νέας 

Περάμου. 

- Πότε και πού θα πραγματοποιηθεί; 

- Στην παραλία της Ν. Περάμου, την Παρασκευή 

21 και το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου. 

- Ποιος είναι ο σκοπός όλης αυτής της 

διοργάνωσης; 

- Να ενισχύσουμε όσο μπορούμε κάποιους 

συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. 

- Θα υπάρξουν και κάποιες εορταστικές 

εκδηλώσεις παράλληλα; 

- Ναι, θα ακουστούν ύμνοι από την μπάντα του 

Δήμου, θα παρουσιαστούν χορευτικά από τα 

τμήματα του Πολιτιστικού και κάποια δρώμενα 

από μαθητές.  

- Ευχαριστούμε για το χρόνο σας. Ελπίζουμε πως 

θα έχει επιτυχία. Θα είμαστε όλοι εκεί! 

Ψουρούκη Μάγδα, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Χατζηνικολή 

Δέσποινα 

  

 

Χιόνια στο καμπαναριό 

και παγωμένο το βουνό. 

Τα παιδάκια κάλαντα υμνούν 

και τον Χριστό τον προσκυνούν. 

Παραμονή πρωτοχρονιάς  

πέφτει ωραίος ο χιονιάς. 

Ένα αστέρι φωτεινό 

διώχνει τον πόνο απ’ το χωριό. 

Βάζει στις καρδιές αγάπη 

σαν το χριστουγεννιάτικο 

μονοπάτι. 

Και του χρόνου με υγεία 

με τη θεία λειτουργία. 

Καλά Χριστούγεννα. 

 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Κων/νος 

Σαμαμίδης, Δέσποινα Χατζηνικολή, 

Μάγδα Ψουρούκη 

 

 

 

Στολίζουμε το δέντρο τρα, λα, 

λα! 

Τα παιδιά τα κάλαντα 

τραγουδούν 

Οι άνθρωποι δώρα 

ανταλλάσσουν  

Οι ευχές ελεύθερες 

κυκλοφορούν 

Και όλοι τον παλιό χρόνο 

αποχαιρετούν. 

Κων/νος Σαμαμίδης  

 



Ένας γενναίος ήρωας 

Ένα χριστουγεννιάτικο παραμύθι από τον Κωνσταντίνο Σαμαμίδη 

Ήταν παραμονή Χριστουγέννων και ένας ταχυδρόμος μαζί με τον σκύλο του ξεκίνησαν να 

πάνε να πάρουν τα γράμματα των παιδιών και να τα στείλουν στον Άγιο Βασίλη. Καθώς πήγαιναν 

πέρασαν από πολλά χωριά και συνάντησαν τα πρώτα χιόνια στη διαδρομή τους. Ξαφνικά το 

θερμόμετρο έδειξε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Αναστατωμένος ο ταχυδρόμος έστριψε απότομα 

και έπεσε σε έναν βράχο. Δύο ώρες μετά έπεσε επάνω του και μία χιονοστιβάδα.  

Ο σκύλος του τον έψαχνε μέσα στα χιόνια, αλλά δεν τον έβρισκε. Τότε έτρεξε κατευθείαν 

στο κοντινότερο χωριό για να φωνάξει την πυροσβεστική για να τον βγάλει. Ο σκύλος γάβγιζε 

στους πυροσβέστες για ώρα και τότε κατάλαβαν τι είχε συμβεί. Ανέβηκαν όλοι μαζί σε ένα αμάξι 

της πυροσβεστικής και πήγαν να τον σώσουν. Όταν έφτασαν άρχισαν να σκουπίζουν το χιόνι από 

πάνω του. Τον ελευθέρωσαν και κοίταξαν αν έχει καμιά πληγή. Ευτυχώς δεν είχε καμία. Αμέσως 

μόλις βρήκε τις αισθήσεις του, ο ταχυδρόμος ξεκίνησε να πάει τα γράμματα στο αεροδρόμιο και 

να τα στείλει στον Άι – Βασίλη.  

Έτσι, όταν ήρθαν τα Χριστούγεννα, ο Άγιος Βασίλης έφερε σε όλα τα παιδιά τα δώρα τους. 

 

Το έλκηθρο που χάθηκε 

Χριστουγεννιάτικο παραμύθι από την Κατερίνα Μοσχοτού 

Είναι παραμονή Χριστουγέννων και έχει χιονίσει στην πόλη που μένουν τα δύο αδερφάκια, 

ο Βασίλης και η Χριστίνα. Η οικογένειά τους είναι πολύ φτωχιά. Το σπίτι τους τα Χριστούγεννα 

είναι πάντα απλά στολισμένο. Το μόνο που είχαν οι δυο τους είναι ένα έλκηθρο μικρό. Με 

εκείνο ανεβαίνουν στους λόφους και τσουλάνε, πότε χώρια, πότε μαζί. Μια μέρα όμως, μόλις 

ξύπνησαν, ήπιαν το γαλατάκι τους και βγήκαν έξω για να παίξουν με το έλκηθρο, δεν το 

έβρισκαν με τίποτα. Τα δύο αδερφάκια στεναχωρήθηκαν πολύ. Μα ποιος μπορεί να τους το 

πήρε, αφού κανείς δε ζει εκεί! Ο Βασίλης με την αδερφή του ξεκίνησαν για μια περιπέτεια. 

Έψαχναν, έψαχναν, αλλά δεν έβρισκαν τίποτε και είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. 

- Βασίλη, Βασίλη, τρέχα, λέει η Χριστίνα. 

- Τι έγινε; ρωτάει ο Βασίλης. 

Η Χριστίνα είχε βρει μία τρύπα που μέσα υπήρχανε κάτι λαγουδάκια. Τα λαγουδάκια είχαν 

κάνει το έλκηθρο ένα ωραίο κρεβατάκι. Οι δυο τους δεν το άρπαξαν, αλλά χάρηκαν που τα 

λαγουδάκια είχαν κρεβάτι. Έτσι τους το χάρισαν και χάρηκαν πιο πολύ από ό,τι όταν το είχαν. 

Αυτό είναι το νόημα των γιορτών: να δίνεις ακόμη και όταν δε σου περισσεύουν.  

 

Η γη γέμισε με χιόνι, 

ο καιρός πια κρυώνει. 

Το δέντρο θα στολίσουμε, 

τον παλιό χρόνο θα 

αποχαιρετίσουμε,  

τον καινούριο χρόνο με χαρά 

θα υποδεχτούμε 

και το θαύμα της γέννησης 

όλοι υμνούμε. 

Κατερίνα Λ. 

 



Η ιστορία του χριστουγεννιάτικου δέντρου 

Οι πρόγονοι του χριστουγεννιάτικου δέντρου μπορούν να αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά 

έθιμα της λατρείας των δέντρων. Οι Βίκινγκς χρησιμοποιούσαν το 

δέντρο στις τελετές τους ως σύμβολο αναγέννησης, που 

σηματοδοτούσε  το τέλος του χειμώνα και τον ερχομό της άνοιξης.  

Το έθιμο το έφεραν στη χώρα μας οι Βαυαροί και στην Ελλάδα για 

πρώτη φορά στολίστηκε δέντρο στα ανάκτορα του Όθωνα το 1833. 

Πιστεύουμε ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι το πιο διαδεδομένο 

έθιμο σε όλο τον κόσμο. Από την αρχαιότητα υπήρχε σε όλες τις 

θρησκείες η παράδοση να στολίζονται δέντρα ή κομμάτια δέντρων και 

ο στολισμός του ταυτίζεται με το πνεύμα των ημερών.  

Δήμητρα Χατζησταύρου, Παναγιωτίδου Σία 

Λαχανοντολμάδες 

(Ένα παραδοσιακό χριστουγεννιάτικο φαγητό, για πολλές περιοχές της Μακεδονίας) 

Υλικά 

1 μεγάλο λάχανο   2 κουτ. ελαιόλαδο 

Δυόσμος ξερός   3 κουτ. εουκουνάρια  

8-12 σκελίδες σκόρδο  1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

Αλατοπίπερο   1 φλ. ρύζι μακρύκοκκο 

2-3 κουτ. ντοματοπελτές  1 κουτ. ζάχαρη 

2-3 ντομάτες σε ροδέλες  1 ½ κουτ. γλ. κανέλα 

Χυμός από 2 λεμόνια  2 φλ. ζεστό νερό                 

ΓΕΜΙΣΗ    2 κουτ. άνηθος   

3 κουτ. σταφίδες                  2 κουτ. μαϊντανός ψιλοκομμένος 

Εκτέλεση 

Ζεματάτε το λάχανο σε καυτό νερό. Αφαιρείτε σταδιακά ένα ένα τα φύλλα που μαλακώνουν. Τα αφήνετε σε 

σουρωτήρι να στραγγίσουν και αφαιρείτε το σκληρό κομμάτι τους. Ετοιμάζετε τη γέμιση: Βάζετε τις σταφίδες σε 

ζεστό νερό για 15-20 λεπτά και μετά σουρώνετε. Τηγανίζετε τα κουκουνάρια για δύο λεπτά στο λάδι. Προσθέτετε τις 

σταφίδες, το κρεμμύδι, το ρύζι, τη ζάχαρη, την κανέλα και 2 φλιτζάνια νερό, σκεπάζετε και σιγοβράζετε για 20 λεπτά 

περίπου. Προσθέτετε τον μαϊντανό, τον άνηθο, αλατοπίπερο και ανακατεύετε. Αφήνετε το μίγμα για λίγο στην άκρη 

να κρυώσει. Παίρνετε λίγη λίγη από τη γέμιση και τη βάζετε στην άκρη από τα φύλλα του λάχανου. Διπλώνετε προς 

τα μέσα τις δύο άκρες, να σκεπαστεί η γέμιση, και διπλώνετε σε ρολάκια. Στρώνετε τη βάση από φαρδιά κατσαρόλα 

με κομμάτια από λάχανο που περίσσεψαν. Βάζετε τους λαχανοντολμάδες σφιχτά  τον ένα δίπλα στον άλλο, 

σκορπάτε επάνω το σκόρδο και πασπαλίζετε με δυόσμο. Αλατοπιπερώνετε και σκεπάζετε με νερό, στο οποίο  θα 

έχετε διαλύσει τον ντοματοπελτέ. Αραδιάζετε τις ντομάτες επάνω στους ντολμάδες, περιχύνετε με τον χυμό 

λεμονιού, σκεπάζετε με βαρύ πιάτο και σιγοβράζετε για 1 ώρα περίπου. 

Παναγιωτίδου Σία 

Φτιάξ’ το μόνος σου… 

Χριστουγεννιάτικα στολίδια 

Υλικά 

Χοντρό αλάτι 

Αλεύρι 

Νερό 

Εκτέλεση 

Αναμιγνύεται τα υλικά, ώστε να φτιάξετε ένα σφιχτό ζυμάρι, 

που να μην κολλάει στα χέρια. Το πλάθετε δίνοντας το σχήμα 

που θέλετε και ψήνετε στους 180
ο
 C ώσπου να σκληρύνει. Όταν 

κρυώσουν τα στολίδια, μπορείτε να τα βάψετε. 

Δέσποινα 

 

Μικρές ΑγγελίεςΜικρές ΑγγελίεςΜικρές ΑγγελίεςΜικρές Αγγελίες    

Χάθηκε γάτος αρσενικός, πορτοκαλί και λευκός, στην παραλία Ν. Περάμου, κοντά στο 

γεφυράκι. Ακούει στο όνομα «Σούμο» και είναι πολύ φιλικός. Παρακαλούμε όποιος τον βρει να 

τηλεφωνήσει στο 25940/22706. Δίνεται αμοιβή. 



Σχολικοί αγώνεςΣχολικοί αγώνεςΣχολικοί αγώνεςΣχολικοί αγώνες    
Την Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 10.00 π.μ. 

έγινε σχολικός αγώνας μπάσκετ μεταξύ του 

σχολείου μας και του Δ.Σ. Ελευθερούπολης. Οι 

παίκτες της ομάδας μας ήταν ο Μιχάλης, ο 

Δρόσος, ο Στέφανος, ο Δημήτρης, ο Αντώνης, η 

Φωτεινή, η Κατερίνα, η Χριστίνα, η Γεωργία και 

η Ρωξάνη. Το αποτέλεσμα του 1
ου

 ημιχρόνου 

ήταν 1-0 για την Ελευθερούπολη. Ούτε και στο 

δεύτερο ημίχρονο υπήρξε ανατροπή και έτσι ο 

αγώνας έληξε 7-0 υπέρ της Ελευθερούπολης.  

Συζητήσαμε  με τους παίκτες για αυτή τους την 

εμπειρία: 

Ερώτηση: Είστε ευχαριστημένοι από την 

απόδοση της ομάδας; 

Απάντηση: Είμαστε ευχαριστημένοι. 

Ε: Η τύχη ήταν εναντίον μας ή ήταν καλύτεροι 

οι αντίπαλοι. 

Α: Νομίζουμε πως έπαιξε ρόλο η τύχη. 

Ε: Ήταν καλύτεροι οι αντίπαλοι ή το σύστημα 

που παίξαμε ήταν λάθος; 

Α: Δεν μπορούμε να πούμε. 

Ε: Άμα ξαναπαίζατε πιστεύετε ότι μπορείτε να 

τους κερδίσετε; 

Α: Ναι, γιατί ήταν την πρώτη φορά είχαμε πολύ 

άγχος και αυτό δε βοηθάει. 

Ε: Πιστεύετε ότι έγινε κάποια αδικία; 

Α: Όχι. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες 

που εκπροσώπησαν το σχολείο μας!! 

Μια…«χριστουγεννιάτικη» 

εκπαιδευτική επίσκεψη 

Μέσα στο πνεύμα των ημερών ήταν οι 

εκπαιδευτικές επισκέψεις που 

πραγματοποίησαν οι δάσκαλοι και οι 

μαθητές του 2
ου

 Δ.Σ. Ν. Περάμου. Η κ. 

Ζωγράφου Γεωργία δέχτηκε να μας δώσει 

κάποιες λεπτομέρειες σχετικά, να μας 

μιλήσει  για το σκοπό αυτής της απόφασης 

και για το τι αποκόμισαν τα παιδιά από 

αυτήν: 

«Η Β΄, η Γ΄ και  η Δ΄ τάξη πήγαν στην 

παιδιατρική κλινική της Καβάλας. Εκεί είπαν 

τα κάλαντα και χάρισαν βιβλία, επιτραπέζια 

και παιχνίδια στα παιδιά. Η Α΄ τάξη πήγε στο 

ειδικό σχολείο και η Ε΄ και Στ΄ τάξη 

επισκέφτηκαν τους  διασώστες Ν. Καβάλας. 

Τα πρωτάκια εργάστηκαν μαζί με τα παιδιά 

του ειδικού σχολείου για να φτιάξουν 

χριστουγεννιάτικες κατασκευές. Οι μαθητές 

και οι μαθήτριες της Ε΄ και Στ΄ ενημερώθηκαν 

για τον εθελοντισμό και το ρόλο του στη ζωή 

μας.  

Σκοπός ήταν από την εκδρομή αυτή να 

μάθουν τα παιδιά ότι το νόημα των 

Χριστουγέννων είναι η προσφορά προς τους 

συνανθρώπους μας. Και παράλληλα πέρασαν 

και όμορφα.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Και … επειδή αγαπάμε τα κόμικς……. 

 

Ζάσκας Στράτος 



…. και επειδή μπορούμε να μάθουμε και από αυτά…. 

 

Ρήγας Δημήτρης, Μαρκόπουλος Σπύρος 


