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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ 

         
 

Επειδή είμαστε παιδιά και έχουμε δικαιώματα… 

Επειδή υπάρχουν στον κόσμο παιδιά – αδέλφια μας που δεν 

έχουν ό,τι έχουμε εμείς… 

Επειδή είμαστε άνθρωποι και μας νοιάζει… 

 

Αποφασίσαμε και εμείς να βοηθήσουμε με τον τρόπο μας. Στα 

πλαίσια λοιπόν του προγράμματος της UNICEF «Σχολεία 

Υπερασπιστές των Παιδιών», διοργανώνουμε στην τάξη μας 

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι με χειροποίητα στολίδια, 

διακοσμητικά και κοσμήματα. Τα έσοδα θα διατεθούν στην 

UNICEF. Ελπίζουμε ότι θα υπάρξει ανταπόκριση, γιατί τώρα πια 

το ξέρουμε καλά: μόνο όλοι μαζί μπορούμε…. 

 

 

 
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ2΄ 

 



ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ – ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

Τα Χριστούγεννα για μας τους Έλληνες είναι 

μια πολύ σημαντική περίοδος. Τότε 

γεννήθηκε ο Σωτήρας μας, ο Ιησούς. Ο 

Αυτοκράτορας εκείνης της εποχής ήθελε να 

μάθει πόσο πληθυσμό είχε το απέραντο 

κράτος τους. Η απογραφή έπρεπε να γίνει 

στον τόπο καταγωγής τους. Ο Ιωσήφ και η 

Μαρία κατάγονταν από τη Βηθλεέμ κι έτσι έπρεπε να πάνε εκεί. Η Μαρία ήταν ετοιμόγεννη και, καθώς 

δεν έβρισκαν πουθενά δωμάτιο για να περάσουν τη νύχτα τους, ένας βοσκός τους λυπήθηκε και τους 

άφησε να μείνουν στο στάβλο του. Εκεί η Μαρία γέννησε τον Μεσσία και τον είχε βάλει μέσα στα άχυρα, 

ενώ τριγύρω της υπήρχαν ζώα που ζέσταιναν το βρέφος. 

Τα Χριστούγεννα συνηθίζουμε να στολίζουμε δέντρο 

χριστουγεννιάτικο που λέγεται πως καθιερώθηκε από τον 

Μαρτίνο Λούθηρο, Γερμανό που ξεκίνησε την παράδοση 

αυτή τον 16
ο
 αιώνα. Επίσης μερικοί στολίζουν καράβι αντί 

για δέντρο, κάτι που είναι ελληνικό έθιμο.  

 

Η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται με μεγάλη αξιοπρέπεια από 

τους Έλληνες. Οι νοικοκυρές φτιάχνουν μελομακάρονα και κουραμπιέδες για την οικογένεια και τους 

καλεσμένους. Τα σημαντικότερα όμως έθιμα είναι η ανταλλαγή δώρων και το καλάντισμα. Επίσης την 

παραμονή της Πρωτοχρονιάς, λίγα δευτερόλεπτα πριν τις 12, οι οικογένειες γύρω από το τραπέζι ψέλνουν 

ύμνους και κόβουν τη βασιλόπιτα. Όποιος βρει το νόμισμα που υπάρχει μέσα σ’ αυτήν λέγεται πως είναι ο 

τυχερός της χρονιάς. 

Με παρόμοιο τρόπο γιορτάζονται τα Χριστούγεννα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Στην Γερμανία 

συνηθίζεται να ανταλλάσουν δώρα τα μέλη της οικογένειας και οι καλεσμένοι. Όπως κι εμείς οι Έλληνες, 

στολίζουν κι αυτοί δέντρο. Τις μέρες πριν τα Χριστούγεννα οι περισσότεροι Γερμανοί πηγαίνουν σε ένα 

πανηγύρι που ονομάζεται «Weihnachtsmarkt». Η παραμονή Πρωτοχρονιάς γιορτάζεται με πολύ κέφι. Οι 

οικογένειες κάθονται στο τραπέζι και τρώνε. Τα τελευταία δευτερόλεπτα μετρούν αντίστροφα και ρίχνουν 

πυροτεχνήματα. Αυτό διαρκεί αρκετή ώρα και όλοι οι κάτοικοι της περιοχής βγαίνουν να θαυμάσουν το 

θέαμα.  

Στη Γαλλία τα Χριστούγεννα τα παιδιά καθαρίζουν τις μπότες τους και τις βάζουν δίπλα στο τζάκι, επειδή 

πιστεύουν πως το βράδυ που θα κοιμηθούνε ο Αϊ-Βασίλης θα έρθει από την καμινάδα για να τους βάλει 

τα δώρα.  

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Χριστίνα Μέμα 



ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ 

ΗΜΙΣΦΑΙΡΙΟ 

Αρκετά διαφορετικά είναι τα πράγματα στην Αυστραλία. Η 

Αυστραλία βρίσκεται στο Νότιο Ημισφαίριο και τα 

Χριστούγεννα πέφτουν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι 

θερμοκρασίες που επικρατούν εκείνη την περίοδο είναι 

περίπου 30
ο
 Κελσίου. Οι άνθρωποι την ημέρα αυτή τρώνε 

ένα δείπνο με παραδοσιακό φαγητό. Ύστερα πηγαίνουν στην 

παραλία για μπάνιο και παίζουν ένα παιχνίδι που ονομάζεται 

κρίκετ. Οι γονείς βάζουν τα δώρα δίπλα στο μπάρμπεκιου και συνήθως παίρνουν ένα φτυάρι και χαράζουν 

δύο γραμμές στο γρασίδι και λένε στα παιδιά πως ήρθε ο Άγιος Βασίλης. Την ώρα εκείνη κάποιος ανάβει 

κόκκινο φως για να νομίζουν πως κάπου εκεί είναι ο Πατέρας των Χριστουγέννων. Το κράτος έχει πολλά 

χρήματα και ξοδεύει εκατομμύρια για τη γιορτή των Χριστουγέννων. Πολλοί Αυστραλοί πιστεύουν πως ο 

Αϊ-Βασίλης είναι ένας άνθρωπος που έρχεται με ένα έλκηθρο, το οποί το σέρνουν 8 καγκουρό.  

Αθηνά Χατζοπούλου, Κατερίνα Λαμπροπούλου 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 
Τα Θεοφάνεια είναι μεγάλη  χριστιανική γιορτή. Την ημέρα αυτή θυμόμαστε και γιορτάζουμε τη  Βάπτιση 

του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο ή  Βαπτιστή. Γιορτάζεται  στις 

6 Ιανουαρίου και είναι η τελευταία εορτή του Δωδεκαημέρου.  Η λέξη Θεοφάνεια σημαίνει φανέρωση του 

Θεού και αναφέρεται στην εμφάνιση της Αγίας Τριάδας (Πατέρα, Υιού και Αγίου Πνεύματος) την ώρα που 

ο Χριστός βαφτιζόταν. Η γιορτή των Θεοφανίων λέγεται επίσης και Επιφάνεια και Φώτα. Την ημέρα αυτή  

γιορτάζουν τα ονόματα Φωτεινή, Ουρανία, Ιορδάνης, Θεοφάνης και Θεοχάρης. 

Σπύρος Μαρκόπουλος, Κυριάκος Θεοδωρίδης, Κατερίνα Μοσχοτού 

 
 

ΥΛΙΚΑ 

400 γρ. χυμό πορτοκαλιού 

530 γρ. ηλιέλαιο 

1200 γρ. αλεύρι 

30 γρ. ζάχαρη άχνη 

½ κουτ. γλυκού αμμωνία 

½ κουτ. γλυκού σόδα 

1 πρέζα κανέλα 

50 γρ. φυτίνη 

400 γρ. κουβερτούρα 

Για το σιρόπι 

500 γρ. νερό 

700 γρ. ζάχαρη 

1 πορτοκάλι κομμένο στα δύο 

2 ξυλαράκια κανέλας 

 100 γρ. μέλι 

Για τη γαρνιτούρα 

Καρύδια μισά 

Μέλι για το μέλωμα 

Κανέλα για πασπάλισμα 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕ ΣΟΚΟΛΑΤΑ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

Φτιάχνουμε το σιρόπι: Σε μια 

κατσαρόλα βάζουμε το νερό, τη 

ζάχαρη, το πορτοκάλι και τα ξύλα 

κανέλας. Βάζουμε στη φωτιά, 

αφήνουμε να βράσει για 1 λεπτό και 

αποσύρουμε. Ρίχνουμε το μέλι και το 

αφήνουμε να κρυώσει.  

Σε ένα βαθύ σκεύος ρίχνουμε όλα τα 

υγρά και τη φυτίνη, την οποία έχουμε λιώσει ελαφρώς. Προσθέτουμε 

όλα τα μπαχαρικά μαζί και την άχνη. Ανακατεύουμε και ρίχνουμε όλο 

το αλεύρι μαζί. Δε χρειάζεται πολύ ανακάτεμα για να μη σφίξει. 

Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε μικρά οβάλ σχήματα και πιέζουμε στο 

εσωτερικό ένα κομμάτι κουβερτούρα. Ψήνουμε στους 200
ο
 Κελσίου σε 

προθερμασμένο φούρνο. Μόλις βγουν από το φούρνο ζεστά τα 

ρίχνουμε στο κρύο σιρόπι. Τα αφήνουμε για 1 λεπτό και τα βγάζουμε 

από το σιρόπι. Πασπαλίζουμε με κανέλα, καρύδια και μέλι. 

Κατερίνα Μοσχοτού 



ΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ 

               ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ  

Το θέμα της σωστής διατροφής είναι πάντα 

επίκαιρο, ιδιαίτερα στις μέρες μας που ο σύγχρονος 

τρόπος ζωής μας έχει κάνει να αποκτήσουμε αρκετές 

«κακές» συνήθειες. Με αφορμή το γεγονός αυτό 

αποφασίσαμε να κάνουμε μια έρευνα στις 

διατροφικές συνήθειες των προγόνων μας, και συγκεκριμένα των Βυζαντινών. 

Οι Βυζαντινοί δεν έτρωγαν το πρωί. Το πρώτο φαγητό της ημέρας ονομαζόταν «άριστον» και το έτρωγαν 

γύρω στο μεσημέρι. Ακολουθούσε το γεύμα το απόγευμα και το τελευταίο το βράδυ, πριν βασιλέψει ο 

ήλιος. Από το τραπέζι δεν έλειπε ποτέ το ψωμί. Είχαν διάφορα σχέδια ψωμιού ανάλογα με τον τρόπο 

παραγωγής του.  Τα κρέατα τρωγόταν με παραδοσιακούς τρόπους, δηλαδή ψητά, βραστά και παστά. Το 

τυρί το αλάτιζαν και το έβαζαν μέσα σε πήλινα γαστριά για να το διατηρήσουν. Μαζί με το τυρί συχνά 

έτρωγαν ελιές. Επίσης το ξύδι δεν έλειπε απ’ το τραπέζι και συνόδευε κυρίως τα ψητά. Μερικές φορές 

έτριβαν πιπέρι μαζί με σινάπι για να δημιουργήσουν ένα είδος πικάντικής σάλτσας. Δημοφικής σάλτσα 

ήταν ο γάρος, που συνόδευε όλα τα φαγητά. Η σάλτσα κατασκευαζόταν από εντόσθια, βράγχια και είμαι 

ψαριών, που τα ανακάτευαν με αλάτι και πιπέρι και τα άφηναν στον ήλιο για μήνες, ώστε να «ζυμωθούν». 

Τα λαχανικά ήταν πολύ σημαντικά στη διατροφή τους. Για τους φτωχούς ήταν μια κύρια τροφή, ενώ οι 

πλούσιοι δεν τα πολυέτρωγαν.  

Μερικές συνταγές των Βυζαντινών: 

Αμανίται: έκοβαν σε φέτες τα μανιτάρια και τα αλατοπιπέρωναν. Ύστερα τα τηγάνιζαν με φέτες αχλαδιού. 

Σφουγγάτον: έτριβαν ένα κρεμμύδι και το τσιγάριζαν. Στη συνέχεια πρόσθεταν μυρωδικά και αυγά.  

Οι Βυζαντινοί αγαπούσαν το κρασί. Το κρασί έπαιρνε το όνομα της περιοχής όπου κατασκευάστηκε. 

Επίσης γνώριζαν την μπίρα και έφτιαχναν δικό τους ποτό χωρίς αλκοόλ.   

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Μάριος Κούβαρης 

 

                  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ AIDS 
Η 1

Η
 Δεκεμβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS το 

1988. Το AIDS είναι μια από τις φονικότερες επιδημίες στην παγκόσμια 

ιστορία. Ο κύριος τρόπος μετάδοσης είναι η σεξουαλική επαφή, γι’ αυτό ο 

κίνδυνος μειώνεται σημαντικότατα με τη χρήση προφυλακτικών. Πάρα 

πολλά κρούσματα οφείλονται επίσης στη μετάγγιση μολυσμένου αίματος 

ή στη χρήση μολυσμένης σύριγγας. ΔΕ μεταδίδεται με αγκαλιά, φιλί, 

μασάζ, σάλιο, δάκρυα, ιδρώτα, χειραψία ή τσιμπήματα εντόμων, γι’ αυτό 

στην πραγματικότητα δεν είναι επικίνδυνο να συναναστρέφεται κανείς με 

άτομα που είναι φορείς της ασθένειας, αρκεί να τηρεί κάποια προληπτικά 

μέτρα.  

Το AIDS δε θεραπεύεται ποτέ, αν όμως κάποιος το προλάβει στο αρχικό του στάδιο, μπορεί με τα 

κατάλληλα φάρμακα να εμποδίσει την εμφάνιση των πιο σοβαρών συμπτωμάτων.  

Σία Παναγιωτίδου, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Δέσποινα Χατζηνικολή, Δήμητρα Χατζησταύρου 

 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

Η παγκόσμια ημέρα ατόμων με ειδικές ανάγκες καθιερώθηκε να γιορτάζεται στις 3 Δεκεμβρίου από το 

1992, επειδή τότε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε το πρόγραμμα δράσης για τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες (ΑΜΕΑ).  

Η ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν 

την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. 

Μεγάλος πληθυσμός φέρει κάποια αναπηρία, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότεροι από 500 

εκατομμύρια άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Τους αξίζει μια μέρα δική τους!  

Κατερίνα Μοσχοτού, Σπύρος Μαρκόπουλος 

 

Ματιές στον κόσμο… 

ΑΥΤΟΧΘΟΝΕΣ ΛΑΟΙ 
Αυτόχθονες λαούς ονομάζουμε αυτούς που ζουν στους τόπους των προγόνων μας. Στην περίοδο 

που ζούμε υπάρχουν μερικοί αυτόχθονες λαοί που ονομάζονται και ιθαγενείς. Αυτούς τους 

συναντάμε σε όλο τον πλανήτη, όπως στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, στην Ωκεανία και 

στην Αρκτική.  

 

 

 

Μασάι 
Ένας από αυτούς είναι και οι Μασάι, που ζουν στην Αφρική. Τα 

σπίτια τους είναι πολύ πρόχειρα και κατασκευάζονται από 

κοπριά, λάσπη και ξύλα. Είναι μικρά (3Χ5 μέτρα) και έχουν 

ύψος 1,5 μέτρα. Οι άνδρες μαχητές βάφουν τα μαλλιά τους με 

μια ειδική βαφή που ονομάζεται ώχρα, ενώ οι νεαροί έχουν 

ξυρισμένα κεφάλια. Τα ρούχα τους είναι διαφορετικά σε κάθε 

ηλικία. Επίσης συνηθίζουν να τρυπάνε τα αυτιά τους. Αυτοί οι 

αυτόχθονες ασχολούνται με την κτηνοτροφία. Καθημερινά 

διασχίζουν μεγάλες αποστάσεις για να βρούνε νερό.  

Κατερίνα Λαμπροπούλου 

 

 

 

 

 



Η φυλή των Μάγια 
Η ιστορία των Μάγια ξεκινά από τα προϊστορικά χρόνια, περίπου το 2000 π.Χ. Ο πολιτισμός των Μάγια 

αναπτύχθηκε στο σημερινό Μεξικό.  

Δημιούργησαν το πιο σημαντικό πολιτισμό του δυτικού 

ημισφαιρίου και ήταν καταπληκτικοί αστρονόμοι, 

αρχιτέκτονες, επιστήμονες και μαθηματικοί. Επίσης οι 

βιβλιοθήκες τους ήταν τεράστιες, αλλά κάηκαν από τους 

Ισπανούς κατακτητές. Οικοδόμησαν 120 πολιτείες μέσα στη 

ζούγκλα του Μεξικού χωρίς οδικό δίκτυο. Οι επιστήμονες 

πιθανολογούν ότι ανέπτυξαν άγνωστους ακόμα και σήμερα 

τρόπους επικοινωνίας. 

 Οι θρύλοι τους λένε ότι προέρχονται από την Ατλαντίδα, 

ενώ οι ίδιοι πίστευαν ότι είναι παιδιά των Αστεριών.  

Οι προβλέψεις τους ήταν απίστευτα ακριβείς και έτσι μπορούσανε να καταλάβουν την τροχιά των 

πλανητών Ουρανού και Ποσειδώνα πολλά χρόνια πριν τους ανακαλύψει ο πολιτισμός μας το 1840. Όπως 

μπορούσαν να προβλέψουν και εκλείψεις. 

Η εξαφάνισή τους δεν οφείλεται ολοκληρωτικά στους Ισπανούς που τους κατέκτησαν το 1519, γιατί πριν 

τους κατακτήσουν είχε ήδη μειωθεί ο πληθυσμός τους. Οι θρύλοι λένε ότι οι περισσότεροι Μάγια 

μετανάστευσαν κάτω από τη γη ή πήγαν σε άλλους πλανήτες.  

Κωνσταντίνος Σαμαμίδης 

 

Αβοριγίνες  
Είναι οι αυτόχθονες της Αυστραλίας κα ανήκουν στη μαύρη 

φυλή. Ήρθαν από τη νοτιοανατολική Ασία. Ο τρόπος ζωής τους 

παραμένει σχεδόν αναλλοίωτος. Είναι πηγή πληροφοριών για 

τον προϊστορικό άνθρωπο. Όπλα τους είναι το μπούμερανγκ 

και το ακόντιο που τα χρησιμοποιούν στο κυνήγι. Οι 

Αβοριγίνες πιστεύουν ότι μερικοί από τους προγόνους τους 

μεταμορφώθηκαν σε πέτρες, ποταμούς, βράχια και 

παραμένουν ζωντανοί. Ο πληθυσμός τους, μαζί με τους 

μιγάδες, φτάνει σήμερα τις 120.000 περίπου. 

Κωνσταντίνος Αϊβαλιώτης 

 

 

Εσκιμώοι: Οι κάτοικοι των παγωμένων περιοχών 
Οι Εσκιμώοι είναι λαός που ζει στις παγωμένες περιοχές στην Αρκτική, στη Γροιλανδία, στη Βόρεια 

Αμερική και στη Βορειοανατολική Ασία. 

Είναι μικρόσωμοι αλλά γεροδεμένοι, έχουν ωχρό χρώμα, 

σχιστά μάτια, μαύρα πυκνά μαλλιά και φαρδύ πρόσωπο. Τα 

ρούχα τους είναι γούνινα ή φτιαγμένα από δέρμα ταράνδων. 

Το χειμώνα ζουν σε καλύβες φτιαγμένες από χιόνι – τα ιγκλού 

– οι οποίες στο 

εσωτερικό είναι 

επενδυμένες με 

δέρματα ή 

σανίδες. 

Το καλοκαίρι χρησιμοποιούν σκηνές από δέρμα. 

Ασχολούνται με κυνήγι ταράνδων, ελαφιών, φώκιας, χήνας, 

πάπιας και ψάρεμα. 

Οι Εσκιμώοι τρίβουν τις μύτες τους αντί να σφίξουν τα χέρια 

τους όταν συναντάνε κάποιον γνωστό τους. Η γλώσσα τους 

είναι πολύ δύσκολη. 

Δήμητρα Χατζησταύρου 

 



ΚΑΛΑΝΤΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ήρθε πάλι νέο έτος εις την πρώτη του μηνός 

ήρθα να σας χαιρετίσω δούλος σας ο ταπεινός. 

 

Ο Βασίλειος ο Μέγας, ιεράρχης θαυμαστός 

εις την οικογένειά σας να ‘ναι πάντα βοηθός. 

 

Τα παιδιά εις το σχολείο να πηγαίνουνε συχνά 

να μαθαίνουνε το βίο, της πατρίδας τα ιερά. 

 

Και για τους ξενιτεμένους έχω να σας πω πολλά 

σας αφήνω καληνύχτα και του χρόνου με υγειά. 

 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

 
Χριστούγεννα , πρωτούγεννα, πρώτη γιορτή του χρόνου, 

Για εβγάτε ,διέτε ,μάθετε που ο Χριστός γεννάται 

Γεννιέται κι ανασταίνεται στο μέλι και στο γάλα , 

Τα μέλι τρων’  οι άρχοντες, το γάλα οι αφεντάδες 

Και το μελισσοβότανο το λουζοντ' οι κυράδες. 

 

Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε 

παρά σας αγαπούσαμε κι ήρθαμε να σας δούμε. 

Δώστε μας και τον κόκορα δώστε μας και την κότα 

δώστε μας και πέντ' έξι αυγά να πάμε σ' άλλη πόρτα. 

Κατερίνα Μοσχοτού 

 

ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΙΚΑΡΙΑΣ 

Για σένα κόρη όμορφη  

ήρθαμε να τα πούμε,  

και τα καλά Χριστούγεννα  

για να σου ευχηθούμε. 

 

Φέρτε μας κρασί να πιούμε  

και του χρόνου να σας πούμε,  

και του χρόνου να σας πούμε  

φέρτε μας κρασί να πιούμε.  

 

Αν έχεις κόρη όμορφη  

βάλτηνε  στο ζεμπίλι,  

και κρέμασε την αψηλά  

να μην τη φαν οι ψύλλοι. 

 

Φέρτε μας κρασί να πιούμε  

και του χρόνου να σας πούμε,  

και του χρόνου να σας πούμε  

φέρτε μας κρασί να πιούμε.  

 

Σ’ αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε  

τα ράφια είν’ ασημένια,  

του χρόνου σαν και σήμερα  

να ‘ναι μαλαματένια.  

 

Φέρτε μας κρασί να πιούμε  

και του χρόνου να σας πούμε,  

και του χρόνου να σας πούμε  

φέρτε μας κρασί να πιούμε.  

 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Κατερίνα Μοσχοτού 

  

 

 



ΟΙ ΝΙΚΗΤΡΙΕΣ 
Στην τάξη μας έχει ξεκινήσει από τις αρχές της σχολικής χρονιάς ένας διαγωνισμός ορθογραφίας. Με τη 

λήξη του α΄ τριμήνου έχουμε και τους νικητές – νικήτριες συγκεκριμένα – του «πρώτου γύρου». Είναι οι: 

Λαμπροπούλου Κατερίνα και Παναγιωτοπούλου Μυρτώ στην πρώτη θέση, Χατζησταύρου Δήμητρα στη 

δεύτερη και Χατζοπούλου Αθηνά στην τρίτη. Συγχαρητήρια, κορίτσια! Πάντα επιτυχίες! Και οι υπόλοιποι 

δεν τα παρατάμε. Ο δεύτερος γύρος ξεκινά. Βάλτε τα δυνατά σας! 

 

 

MY COUNTRY 
We live in Greece but the official name of our country is 

Hellenic Republic. Greece is situated in the South – East of 

Europe and in the Balkan Peninsula. Greece borders 

Albania, Bulgaria and FYROM to the North. It’s washed by 

the Ionion sea to the West, by the Mediterranean sea to 

the south and by the Aegean sea to the East. It borders 

Turkey to the North – East. 

The country is mostly mountainous but there are large 

plains. Olympus is the highest mountain in Greece. There 

are a lot of islands but  few  of them are inhabited. There 

are lot or rivers but Aliakmonas is the largest river in 

Greece. Athens is the capital of the country. You can visit 

the Acropolis and the Museum of Acropolis there. 

The weather is cold and wet in winter and hot and dry in 

summer. It’s nice to live in Greece because the  people of 

Greece are friendly, generous and hospitable.  
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MY FAVOURITE COMIC HERO  
Fairies appear in children’s stories as 

tiny, winged and good hearted 

creatures. They have supernatural 

powers, which make them, at best, 

unpredictable and at worst, 

dangerous. Tinkerbelle is Peter’s best 

friend. She is a tiny – winged fairy, 

delightful and delicate. She is very 

kind and very friendly!!!  
Δέσποινα Χατζηνικολή 

 

 

 



 

ΛΙΜΕΡΙΚ 
Λίμερικ ονομάζεται ένα είδος ποίησης, που 

περιλαμβάνει  σύντομα , χιουμοριστικά με 

κωμικό ή σατιρικό περιεχόμενο, συχνά χωρίς 

νόημα. Οι στροφές αποτελούνται από 5 στίχους 

και έχουν ομοιοκαταληξία ααββα, δηλαδή ο 

πρώτος στίχος ομοιοκαταληκτεί με τον δεύτερο 

και τον πέμπτο, ενώ ο τρίτος με τον τέταρτο.  

 

Ήταν μια αρκούδα μεγάλη 

Τόσο όσο καμία άλλη 

Ο πιο καλός της όμως φίλος 

 Ήταν ένας όμορφος σκύλος 

Που στην καρδιά της είχε βάλει. 

 

Ένας σκύλος ήθελε μπριζόλα 

Μα έφαγε παπουτσιού σόλα 

Τσιμπήθηκε σε μια παραμάνα 

Και τον μάλωσε η μάνα 

Αφού του φταίγαν όλα. 

Αθηνά Χατζοπούλου, Κατερίνα Λαμπροπούλου 

 

Ήταν μια κοπέλα από την Ινδία 

Που τη φώναζαν Μαρία 

Ήξερε να χορεύει μάμπο 

Και το έπαιζε στο πιάνο 

Και το λάτρευε η Μαρία από την Ινδία. 

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δέσποινα Χατζηνικολή 

WHAT IS CHRISTMAS 

Charity 

Happiness 

Roast turkey 

Ice skating 

Snowy 

Tree 

Miracle 

Angels 

Santa Claus 
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ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΕΣ 
Ένας βάτραχος με βέρα βατραχοπαντρεύτηκε. 

 

 

Ο βούβαλος ο βασιλιάς, ο 

βασιλοβουβαλοβάρβαρος, 

βασίλεψε στο 

βουβαλοβοδιοβαρβαροβαμπιρ

οβασίλειο. 

 

 

 

 

Ένας βάτραχος βουδιστής βατραχοβουδιστής 

βατραχοπολεμάει με ένα βατραχοβαμπίρ και το 

βατραχοσκάει με ένα βατραχοβανάκι. 

 

Ένας βάτραχος, μα ποιος βάτραχος, ένας βάτραχος που 

σηκώνει βαράκια. 

 

Από τα παιδιά του Β2΄  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Σ' αυτή την πόλη γεννήθηκε ο Χριστός. 

2. Ήρθαν να Τον προσκυνήσουν. 

3. Οδήγησε τους τρεις Μάγους. 

4. Σ' αυτό τον ποταµό βαφτίστηκε ο Χριστός. 

5. Πρώτη µέρα της ε6δοµάδας. 

6. Μέρα (γράψε το αντίθετό της). 

7. Μέσα σ’ αυτή γεννήθηκε ο Χριστός. 


