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ΝΑΙ αυτό είναι στολισμός ! 

 

Την περασμένη εβδομάδα το 8ο φόρεσε τα γιορτινά 

του, ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, με 

την σφραγίδα του 15μελούς! Το δέντρο μας 

στολίστηκε στην κεντρική είσοδο του κτηρίου και 

είναι μια σωστή υπερπαραγωγή! Μικρά στολίδια 

παρέα με γιρλάντες κοσμούν τους διαδρόμους και 

τις σκάλες δίνοντας εορταστικό τόνο και 

δημιουργώντας συναίσθημα κατάνυξης στους 

παρατηρητές. Συμμετοχή στην διαδικασία εκτός 

του 15μελούς, είχε και ένας εκπρόσωπος από κάθε 

τμήμα ως κίνηση ενότητας, συμφιλίωσης και 

συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Όσο για τα 

στολίδια, οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια και 

ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά που 

συνεισέφεραν με ό,τι μπορούσαν σε αυτήν την κοινή 

προσπάθεια. Παρά τον οικονομικό περιορισμό και 

τις αποτυχημένες προσπάθειες κάποιων να 

καταστρέψουν μέρος του στολισμού, το αποτέλεσμα 

τελικά είναι καταπληκτικό!!! 

 Είναι εμφανές, ότι κόντρα στην κρίση της εποχής 

εμείς βαδίζουμε μπροστά! 

Ορέστης Κράλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Τα Χριστούγεννα θεωρούνται από πολλούς μια από τις πιο σημαντικές γιορτές του 

χρόνου. Προκειμένου λοιπόν οι άνθρωποι να τα ευχαριστηθούν και να τα νιώσουν, 

ακολουθούν μια σειρά εθίμων, όπως το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, το γέμισμα των κήπων με 

πολύχρωμα λαμπάκια και την ετοιμασία διάφορων γλυκών. Πέρα όμως από τα κλασσικά έθιμα που είναι 

γνωστά σε όλους και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Χριστουγεννιάτικης προετοιμασίας, υπάρχουν και 

κάποια άλλα που δεν είναι τόσο γνωστά και μπορεί να φανούν 

παράξενα σε ορισμένους. 

Ξεκινώντας από τις Η.Π.Α, το έθιμο της πίκλας είναι μια παράδοση 

που παρ΄ ό,τι έχει ρίζες γερμανικές, αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα έθιμα των Αμερικάνων. Πιο συγκεκριμένα, βάσει του 

εθίμου αυτού, σε κάθε Χριστουγεννιάτικο δέντρο υπάρχει κρυμμένο 

ένα στολίδι σε σχήμα πίκλας. Στόχος καθενός είναι να το βρει 

πρώτος έτσι ώστε να έχει καλή τύχη την επόμενη χρονιά και να 

πάρει ένα πολύ μεγάλο δώρο. 

Το επόμενο παράξενο έθιμο προέρχεται από την Ουκρανία, όπου τα δέντρα στολίζονται με ιστούς αράχνης 

λόγω ενός μύθου. Ο μύθος λέει πως κάποτε υπήρχε μια οικογένεια που μεγάλωσε το δικό της δέντρο από ένα 

κουκουνάρι. Τα παιδιά ενθουσιασμένα σκέφτηκαν διάφορους τρόπους για να το στολίσουν. Επειδή όμως οι 

γονείς ήταν φτωχοί, δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν τις επιθυμίες 

των παιδιών τους και έτσι το δέντρο έμεινε χωρίς στολίδια. Μετά 

από μερικές μέρες όμως, όταν τα παιδιά ξύπνησαν, είδαν ότι οι 

αράχνες είχαν ήδη αρχίσει να πλέκουν τον ιστό τους στα κλαδιά 

του δέντρου που γυάλιζαν σαν μετάξι, το οποίο μαγικά ανήμερα 

Χριστουγέννων μετατράπηκε σε χρυσό. Λόγω της ιστορίας αυτής 

λοιπόν, το στόλισμα των δέντρων με ιστούς αράχνης, ακόμα και 

τεχνητούς, είναι μια μεγάλη παράδοση των Ουκρανών. 

Πηγή: www.travelstyle.gr 

Ελισάβετ Παντσιοπούλου  

4 απίθανα facts που ενδεχομένως δεν γνώριζες για τα Χριστούγεννα! 

1) Πώς ξεκίνησε το στόλισμα των δέντρων… Η ιδέα γεννήθηκε όταν ένα βράδυ ο Γερμανός Μαρτίνος 

Λούθηρος παρατηρούσε  τα αστέρια του νυχτερινού ουρανού. Ευρισκόμενος στο δάσος διαπίστωσε ότι τα 

φωτισμένα αστέρια έμοιαζαν με κλαδιά που έλαμπαν στον ουρανό. Για αυτό και σκέφτηκε να μεταφέρει λίγη 

από τη “μαγεία” της φύσης στο σπίτι του, κόβοντας μερικά κλαδιά από ένα δέντρο και τοποθετώντας πάνω 

του μερικά κεριά τα οποία χάριζαν ένα ολόλαμπρο φως. 

ΠΑΡΑΞΕΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 

http://www.travelstyle.gr/
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2) Ο Όντιν ήταν ο πατέρας των Θεών στην σκανδιναβική μυθολογία και αποτελούσε 

μία παντοδύναμη και τρομακτική θεότητα. Αυτό που δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι 

είναι ότι ο μυθικός Όντιν αποτέλεσε την πηγή έμπνευσης για τον Άγιο Βασίλη. 

Μάλιστα κυνηγούσε με το μυθικό οκτάποδο άλογό του Sleipnir, το οποίο μπορούσε 

να καλύψει τεράστιες αποστάσεις μέσα σε ελάχιστο χρόνο (κάτι σαν το έλκηθρο του 

Άγιου Βασίλη δηλαδή).  

3)Τα πρώτα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια… Ο Edward Johnson ήταν ένας 

Αμερικανός εφευρέτης, που τα Χριστούγεννα του 1882,   κατασκεύασε τα πρώτα 

ηλεκτρικά χριστουγεννιάτικα λαμπιόνια για προσωπική χρήση στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη ενώ δεν το ήξερε 

κανείς. 

4) To 2012 o Καναδός αστροναύτης Chris Hadfield, θέλησε να στείλει από τον διεθνή διαστημικό σταθμό τις 

χριστουγεννιάτικες ευχές του στην οικογένειά του, με έναν ξεχωριστό τρόπο. Για αυτό συνέθεσε και 

ηχογράφησε το μουσικό κομμάτι “Jewel in the Night”, το οποίο ανέβηκε στο YouTube την παραμονή 

Χριστουγέννων του 2012. Το συγκεκριμένο κομμάτι ήταν το πρώτο που ηχογραφήθηκε στο διάστημα. 

https://www.youtube.com/watch?v=YufsbE4-jmY  

Ιωσήφ Αλεξανδράκης 

 

 

 

 

Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες  

Την εποχή των Χριστουγέννων, δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει ακουστεί έστω και μία χριστουγεννιάτικη 

ιστορία, γιατί άλλωστε τι είναι τα Χριστούγεννα χωρίς μία ζεστή σοκολάτα, ήρεμη μουσική και μια 

χριστουγεννιάτικη ιστορία; Ποιες είναι όμως, οι βάσεις για τις ιστορίες που ακούμε και διαβάζουμε κάθε 

χρόνο; 

Μία Χριστουγεννιάτικη Ιστορία, Charles Dickens 

Η ιστορία αυτή μας διηγείται πως ο γνωστός τσιγκούνης Εμπενίζερ 

Σκρουτζ, άνθρωπος με όλα τα πλούτη, άλλαξε την κοσμοαντίληψή του 

μέσα σε ένα βράδυ. Συγκεκριμένα, το βράδυ της παραμονής των 

Χριστουγέννων δέχεται επίσκεψη από το πνεύμα του νεκρού συνεταίρου 

του, Τζείκομπ Μάρλεϊ, καθώς και τριών άλλων φαντασμάτων που 

εκπροσωπούν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Μέσω των 

επισκέψεων αυτών ο Σκρουτζ μαθαίνει για το νόημα της προσφοράς και 

του ανθρωπισμού, ενώ διαποτίζεται από το πνεύμα των Χριστουγέννων. 

 

 

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα… 

https://www.youtube.com/watch?v=YufsbE4-jmY
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Ο Καρυοθραύστης, Ε. Τ. Α. Χόφμαν 

Η ιστορία αυτή αφορά την Κλάρα, η οποία δέχεται σαν δώρο Χριστουγέννων 

μία μικρή ξύλινη κούκλα, τον Καρυοθραύστη. Το βράδυ της παραμονής των 

Χριστουγέννων όλα ζωντανεύουν και η μαγεία κατακλύζει το δωμάτιό της.  

Όταν τα φώτα σβήσουν, ο Καρυοθραύστης μαζί με τα ποντίκια και τα 

υπόλοιπα παιχνίδια συγκρούονται και η περιπέτειά τους ξεκινά. Το μόνο 

πράγμα που μπορεί να τους διακόψε, είναι ο χρόνος. 

Αγγελική Αυγέρου, Αγγελίνα Θεοδωροπούλου 

 

Τι είναι τα Χριστούγεννα στην πραγματικότητα; 

12 γράμματα καλώς καμωμένα για να δηλώσουν την πιο χαρμόσυνη εποχή του χρόνου. Θρησκευτική κατά βάση 

εορτή, η οποία κατά έναν πολύ περίεργο τρόπο, ενώνει όλα τα έθνη και όλες τις θρησκείες. Η ευκαιρία του 

καθενός να κάνει τον απολογισμό του, να νιώσει και να μοιράσει αγάπη. Τι σημαίνουν, όμως, στ‘ αλήθεια τα 

Χριστούγεννα; Μία ερώτηση που τριβελίζει το μυαλό μου εδώ και καιρό. Και τι είναι τα Χριστούγεννα; 

Χριστούγεννα είναι οι αναμνήσεις από τα παιδικά μου χρόνια, οι μυρωδιές που συντροφεύουν στιγμές και κάθε 

χρόνο τέτοιες μέρες έρχονται για να ξυπνήσουν τις μνήμες γαργαλώντας τα ρουθούνια μου. Η αγάπη, η χαρά, 

η ευγνωμοσύνη κι αν θες μια γλυκιά μελαγχολία που έρχεται για να μου θυμίσει πως πρέπει να απολαμβάνω 

τις μικρές στιγμές. Εξάλλου, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Τα Χριστούγεννα, όμως, τελειώνουν; Όχι, τα 

Χριστούγεννα δεν τελειώνουν ποτέ. Είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων, αυτό που πλανάται όλο το χρόνο 

στην ατμόσφαιρα και σε κάνει να πράττεις το καλό. Είναι η μαγεία των Χριστουγέννων αυτή που σκορπά αγάπη 

και καλοσύνη. Είναι το καμπανάκι που έπεσε από το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη και μόνο εσύ, που πιστεύεις 

στη μαγεία των Χριστουγέννων, εξακολουθείς να ακούς. Ας φωλιάσει στην καρδιά των ανθρώπων η αγάπη και 

η καλοσύνη. Ας έχουν όλα τα παιδικά προσωπάκια ένα χαμόγελο στα χείλη κι ας μην κλάψει ποτέ η καρδούλα 

τους. Καλά Χριστούγεννα. Με υγεία, αγάπη και σεβασμό. 

Ορέστης Κράλης 

 

Χριστουγεννιάτικο ερωτηματολόγιο 

Τελευταία εβδομάδα στο σχολείο και όλη η εκπαιδευτική κοινότητα – μαθητές και καθηγητές- μετράνε 

αντίστροφα το χρόνο… 

Όλοι σκεφτόμαστε τα Χριστούγεννα!  

Να τί απαντούν στις δύο ερωτήσεις μας… 
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Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

1. Τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα πραγματικά για σένα; 
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2. Γράψε μας τα 3 πρώτα πράγματα που σου έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεσαι τα Χριστούγεννα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ορέστης Κράλλης 
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Φαινόμενο: Χριστουγεννιάτικα Φωτάκια 

Μέσα απ’ τα μάτια του ρομαντικού… 

 Με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζουμε τη νύχτα, έτσι ζούμε.  

 Μέσα στις απροσδιόριστες σκιές της νύχτας, το μυαλό μας σχηματίζει σκοτεινές φιγούρες και τέρατα που 

παραμονεύουν - κάτω όμως από αστέρια, που πλησιάζουν και απομακρύνονται με τους ρυθμούς της ζωής. Σε 

ακαθόριστο χρόνο. Στις θυελλώδεις και στις βροχερές νύχτες, στις ήρεμες νύχτες με τα απαλά αεράκια, που 

παρασέρνουν την ελπίδα, σε όλες είμαστε μόνοι κάτω από έναν έναστρο ουρανό, όσο όμορφο τόσο και μακρινό. 

Έναν ουρανό που μορφοποιεί το όνειρο, την τολμηρή πίστη που μας κρατάει ζωντανούς. 

 Η πίστη αυτή με βρίσκει πιο εύκολα τα Χριστούγεννα. Τότε ο έναστρος 

ουρανός πλησιάζει πιο κοντά από ποτέ στη γη. Τότε οι άνθρωποι 

δημιουργούν έναν αυτοσχέδιο έναστρο ουρανό, που στολίζει τα μπαλκόνια 

των σπιτιών και φωτίζει τους δρόμους. Παντού, όπου και να βρεθείς 

κάποιος θα έχει ανάψει ένα φως για εσένα. Πράγματα απλά και συνηθισμένα 

σαν τα Χριστουγεννιάτικα φωτάκια να έχουν τα δικά τους μυστικά να σου 

αποκαλύψουν αν τους δώσεις προσοχή...  Ακόμη λοιπόν και αν θα είσαι 

μόνος σου αυτά τα Χριστούγεννα, στην πραγματικότητα δεν θα είσαι...                          

(Καθένας μας μπορεί να είναι μόνος σαν σώμα. Όχι όμως σαν ψυχή.) 

Καλά Χριστούγεννα. 

Μελίνα Κατσόγιαννη 

Μέσα απ’ τα μάτια του μη ρομαντικού... 

Μπήκε Δεκέμβριος. Οι μέρες όλο μικραίνουν, νυχτώνει πια από νωρίς. 

Επιτέλους εξαφανίστηκε ο ήλιος, μπορείς τώρα να απολαμβάνεις την 

ησυχία και ηρεμία που προσφέρει μόνο το σκοτάδι. Μόνο που από την 

πρώτη κιόλας ημέρα του Δεκεμβρίου σπίτια, δρόμοι και κάθε είδους 

δέντρα είναι στολισμένα με δισεκατομμύρια χριστουγεννιάτικα φωτάκια. 

Φωτάκια κάθε χρώματος, κίτρινα, κόκκινα, πράσινα, μπλε, που 

σχηματίζουν αστεράκια, καμπάνες, Άγιους Βασίληδες. Μερικά είναι 

τοποθετημένα σε πολλές, μακριές σειρές και μοιάζουν σαν να μην έχουν 

αρχή και τέλος, έχεις την εντύπωση ότι φτάνουν μέχρι το άπειρο. Δεν 

μπορείς να ξεφύγεις. Τα χειρότερα από όλα, αυτά που αναβοσβήνουν, σε 

κάνουν να θες να βγαίνεις τα απογεύματα έξω φορώντας γυαλιά ηλίου, γιατί το φως που εκπέμπουν σου 

φαίνεται τώρα πιο έντονο και δυνατό από αυτό του ηλίου. Είναι αυτά που μόνο η σκέψη τους σου προκαλεί 

πονοκέφαλο, που τα κοιτάς μια φορά και παραμένουν στην όρασή σου για την υπόλοιπη ημέρα. Ξαφνικά δεν 

βλέπεις την ώρα να έρθει ο Ιανουάριος…  

Λυδία Οικονόμου 
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Η ιστορία του Άγιου Βασίλη 

Κάθε χρόνο μικροί και μεγάλοι, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, περιμένουν τον Άγιο Βασίλη να διασχίσει όλο τον 

κόσμο και να αφήσει σε όλα τα παιδιά δώρα κι ευχές για την νέα χρονιά! 

Οι περισσότεροι ξέρουμε τον Άγιο Βασίλη ως έναν χαμογελαστό κύριο με λευκή γενειάδα, κόκκινη στολή, τον 

σάκο με τα δώρα στον ώμο του και αυτός καθισμένος πάνω στο έλκηθρο να 

τον τραβάνε οι τάρανδοί του! 

Κι όμως, στην πραγματικότητα ο Άγιος Βασίλης πήρε τόσο την εμφάνιση 

του, όσο και τα χρώματά του, το 1931, από την γνωστή εταιρία σε όλους 

μας Coca-cola. 

Για τους Ορθόδοξους χριστιανούς, ο Άγιος Βασίλης είναι 

ο Μέγας Βασίλειος ο οποίος έζησε στην Καππαδοκία και 

αφιέρωσε όλη του την ζωή στην βοήθεια προς τον 

συνάνθρωπο. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Μέγας 

Βασίλειος ήταν ψιλόλιγνος άντρας, με μαύρα μάτια και 

γένια!. 

Χρύστα Ουρανίτσα 

 

Έθιμα της Ελλάδας 

Μια από τις πιο μεγάλες γιορτές την Χριστιανοσύνης είναι και πάλι κοντά μας, τα Χριστούγεννα μας χτυπούν 

την πόρτα! Με ήθη και έθιμα που η προέλευσή τους χάνετε στην σχάση των αιώνων. 

Το στόλισμα του καραβιού 

Το στόλισμα του καραβιού είναι ,δυστυχώς, ένα έθιμο που πρόκειται να 

χαθεί χάρη στο ξένο έθιμο του Χριστουγεννιάτικου δέντρου. 

Το καράβι συμβολίζει την <<αναγέννηση>> του κόσμου, χάρη στην γέννηση 

του Χριστού. Συνήθως τα παιδιά των ναυτικών κατασκεύαζαν μόνα τους 

τα παιχνίδια τους που σχεδόν πάντα ήταν καραβάκια. 

Το καραβάκι συμβόλιζε την προσμονή των παιδιών και τη θέληση για 

αντάμωση με τους συγγενείς τους, αλλά βέβαια και την αγάπη τους για την θάλασσα! 

Στην συνέχεια καθιερώθηκε το έθιμο του στολισμού του ,ωστόσο λόγω του ότι ήταν συνδεδεμένο με άσχημες 

στιγμές δεν μπόρεσε να εδραιωθεί ως γιορτινό σύμβολο. 
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Χριστόξυλο 

Πάμε ,λοιπόν, τώρα να μεταφερθούμε στην όμορφη 

Μακεδονία, με ένα έθιμο που θα μας καταπλήξει. 

Στην Μακεδονία, συνήθιζε ο νοικοκύρης να διαλέγει το πιο 

γερό κλαδί ελιάς ή πεύκου και  να το τοποθετεί στο τζάκι του 

σπιτιού. Το ξύλο αυτό που ονομάζεται <<Χριστόξυλο>> καίγεται 

όλο το Δωδεκαήμερο των Χριστουγέννων. 

Κατά την παράδοση το κάψιμο του Χριστόξυλου , βοηθάει τον 

Χριστό να ζεσταίνεται στην φάτνη της Βηθλεέμ.  

Αναμμένο Πουρνάρι 

Όταν ο Χριστός γεννήθηκε και πήγαν οι βοσκοί να προσκυνήσουν, ήταν νύχτα σκοτεινή. Βρήκαν κάπου ένα 

ξερό πουρνάρι κι έκοψαν τα κλαδιά του. Πήρε ο καθένας από ένα 

κλαδί στο χέρι, του έβαλε φωτιά και γέμισε το σκοτεινό βουνό 

χαρούμενες φωτιές και τριξίματα και κρότους. Από τότε κι έπειτα στα 

χωριά της Άρτας, όποιος πάει σε ξένα σπίτια για να πει χρόνια πολλά, 

κρατάει αναμμένο πουρνάρι. 

 Στο δρόμο το ανάβουν και το πηγαίνουν έτσι αναμμένο στο πατρικό 

τους σπίτι και γεμίζουν χαρούμενες φωτιές και κρότους τα σκοτεινά 

δρομάκια του χωριού. 

Χρύστα Ουρανίτσα 

Τα κάλαντα, ένα αρχαιοελληνικό έθιμο 

Τα κάλαντα είναι ένα από τα πιο δημοφιλή ελληνικά έθιμα την περίοδο 

των Χριστουγέννων. Τα παιδιά γυρνούν από σπίτι σε σπίτι και 

τραγουδούν τα κάλαντα με συνοδεία τριγώνου ή άλλου μουσικού οργάνου. 

Ο νοικοκύρης τα ανταμείβει με κάποιο χρηματικό ποσό ενώ παλιότερα 

τους πρόσφερε μελομακάρονα ή κουραμπιέδες. 

Πιστεύεται ότι η ιστορία τους προχωρεί πολύ βαθιά στο παρελθόν και 

συνδέεται με την Αρχαία Ελλάδα. Βρήκαν, μάλιστα, σε αρχαία γραπτά 

κομμάτια παρόμοια με τα σημερινά κάλαντα (Ειρεσιώνη στην αρχαιότητα). 

Τα παιδιά της εποχής εκείνης, κρατούσαν κλαδί ελιάς ή 

δάφνης, στολισμένο με καρπούς και άσπρο μαλλί (η λεγόμενη 

ειρεσιώνη, από το έριο = μαλλί), γύριζαν και τραγουδούσαν και τους 
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έδιναν δώρα. Πάνω του κρεμούσαν κόκκινες και άσπρες κλωστές. Στις κλωστές έδεναν τις προσφορές των 

νοικοκύρηδων. Άλλοτε κρατούσαν ομοίωμα καραβιού που παρίστανε τον ερχομό του θεού Διόνυσου. 

Όταν έφθαναν στο σπίτι τους, κρεμούσαν την Ειρεσιώνη πάνω από την εξώπορτά τους και την άφηναν εκεί 

μέχρι την ίδια ημέρα του νέου έτους. 

Πηγές: https://tetragwno.gr/life/themata/afieromata/ta-kalanta-to-elliniko-ethimo-poy-diati 

https://artstart.gr/ 

Φοίβη Κοντσαλούδη 

 

 

 

 

Χριστουγεννιάτικα γλυκά 

Βασιλόπιτα κέικ με πορτοκάλι  

Συστατικά:                                            Οδηγίες: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180˚C. Αλείφουμε  καλά μία φόρμα 25 

εκ. με βούτυρο και το πασπαλίζουμε με λίγο αλεύρι. 

Ειδικά προσέχουμε να αλευροβουτυρώσουμε τα πλαϊνά της φόρμας για να 

φουσκώσει ομοιόμορφα το κέικ. 

Ρίχνουμε το βούτυρο  στο μπολ του μίξερ και το χτυπάμε μαζί με τη ζάχαρη, μέχρι να 

λιώσει καλά η ζάχαρη και να ασπρίσει το μείγμα. Προσθέτουμε ένα-ένα τα αυγά, το 

άρωμα βανίλιας και το ξύσμα πορτοκαλιού. 

Ανακατεύουμε και προσθέτουμε το γάλα και τον χυμό. Στη συνέχεια, ρίχνουμε λίγο-

λίγο το αλεύρι κοσκινισμένο και ανακατεμένο με το μπέικιν. 

Ανακατεύουμε καλά με σπάτουλα. Ψήνουμε το κέικ για 45-50 λεπτά, στην υψηλή 

σχάρα. Πριν το ψήσιμο βάζουμε και το φλουρί!!!  

Οταν είναι έτοιμη την βγάζουμε από την φόρμα και την βάζουμε επάνω σε σχάρα να 

κρυώσει. Μόλις κρυώσει πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη και σερβίρουμε! 

 

 

500 γρ. αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

250 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου 

3 μεγάλα αυγά 

2 φλ. τσαγιού ζάχαρη 

1 κ.γ. μπέικιν πάουντερ 

1 κ.σ. άρωμα υγρής βανίλιας 

250 ml γάλα 

ξύσμα από ένα πορτοκάλι 

½ φλ. χυμός πορτοκαλιού 

 Λίγο βούτυρο και λίγο αλεύρι για το ταψί. 

https://tetragwno.gr/life/themata/afieromata/ta-kalanta-to-elliniko-ethimo-poy-diati
https://artstart.gr/%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B5%CF%83%CE%B9%CF%8E%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%BF-%CF%87%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AD%CE%BD%CF%84/
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la buche de noel - Γαλλικός κορμός σοκολάτας 

Για τον κορμό θα χρειαστείτε 

    6 αυγά, κατά προτίμηση βιολογικά 

    6 κ.σ. κακάο 

    10 κ.σ. γλυκαντικό της αρεσκείας σας (εμείς χρησιμοποιήσαμε 

φρουκτόζη) 

    1 βανίλια 

    250 γρ. κρύα σαντιγί (επιτρεπόμενη ) 

    μαρμελάδα της αρεσκείας σας 

Εκτέλεση 

    Ξεχωρίζετε τα ασπράδια από τους κρόκους. 

    Χτυπάτε τους κρόκους με το γλυκαντικό μέχρι να αφρατέψει στη συνέχεια χτυπάτε τα ασπράδια σε σφιχτή 

μαρέγκα. 

    Κοσκινίζετε το κακάο και το ρίχνετε στο μείγμα με τους κρόκους μαζί με τη βανίλια και αφού δέσουν όλα 

μαζί ρίχνετε ανακατεύοντας απαλά λίγο λίγο τη μαρέγκα. 

    Στρώνετε το μείγμα σε τετράγωνο ταψάκι με λαδόκολλα ψήνετε στους 150 για 15 λεπτά. 

    Αφού κρυώσει απλώνετε στο παντεσπάνι ένα λεπτό στρώμα μαρμελάδα, χτυπάτε τη σαντιγί με 4 κουταλιές 

γλυκαντικό μέχρι να στέκεται και την απλώνετε απο πάνω. 

    Μετά με προσοχή τυλίγετε το κορμό και το βάζετε στο ψυγείο για 3 ώρες 

          Τα μπισκότα του Άι Βασίλη 

  • 150 γρ.  βούτυρο 

• 150 γρ.  ζάχαρη καστανή 

• 75 γρ.  ζάχαρη κρυσταλλική 

•   ξύσμα πορτοκαλιού, από 1 πορτοκάλι 
• 1 πρέζα αλάτι 
• 2  αβγά, μέτρια 

• 1 κ.γ.  εκχύλισμα βανίλιας 

• 280 γρ.  αλεύρι γ.ο.χ. 
• 1/2 κ.γ.  σόδα μαγειρική 

• 1/2 κ.γ.  κανέλα, σε σκόνη 

• 1/2 κ.γ.  τζίντζερ, σε σκόνη 

• 1 πρέζα γαρίφαλο 

 

• Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την 
καστανή και κρυσταλλική ζάχαρη, το ξύσμα 
πορτοκαλιού, το αλάτι, και χτυπάμε με το φτερό 
σε δυνατή ταχύτητα για 3-4 λεπτά να αφρατέψει 
το μείγμα. 

• Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, προσθέτουμε 
τα αβγά, το εκχύλισμα βανίλιας, και 
ανακατεύουμε με μια μαρίζ. 

• Ρίχνουμε σε ένα μπολ το αλεύρι, τη σόδα, την 
κανέλα, το τζίντζερ, το γαρίφαλο, και 
ανακατεύουμε με μια μαρίζ απαλά να 
ομογενοποιηθούν τα υλικά. 

• Ρίχνουμε τα στερεά υλικά του μπολ στον κάδο του 
μίξερ και ανακατεύουμε με τη μαρίζ μέχρι να 
ομογενοποιηθούν. 

• Μεταφέρουμε τη ζύμη σε ένα μπολ, καλύπτουμε 
με διαφανή μεμβράνη, και βάζουμε στο ψυγείο για 
2-3 ώρες. 

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170° C στον 
αέρα. 

• Χωρίζουμε τη ζύμη σε 4 κομμάτια, τα πλάθουμε 
σε μεγάλα μπισκότα, και τοποθετούμε 2 σε κάθε 
ταψί. 

• Ψήνουμε στον φούρνο για 13-14 λεπτά  

 

Αθανασία Στεφάνου, Ρόζα Μιχάλη 
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Χριστούγεννα σε όλον τον κόσμο 

Τα Χριστούγεννα, είναι η πιο χαρούμενη στιγμή του χρόνου και 

γιορτάζεται σε όλο τον κόσμο με μεγαλοπρέπεια. Όλες οι πόλεις 

των χωρών στολίζονται γιορτινά χρησιμοποιώντας πολύχρωμα 

φωτάκια και πελώρια χριστουγεννιάτικα δέντρα. Τα τελευταία 

χρόνια μάλιστα πολλές  πρωτεύουσες επιδίδονται σε έναν άτυπο 

διαγωνισμό για το ποια θα είναι η πιο λαμπερή! 

Τα Χριστούγεννα στο Παρίσι είναι μοναδικά! Το κλίμα της πόλης είναι άκρως γιορτινό και κάθε γωνιά της 

είναι στολισμένη με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ένα ξεχωριστό σημείο του Παρισιού είναι η 

λεωφόρος Chapms-Elysées, στην οποία τα φωτισμένα δέντρα και οι διακοσμημένες βιτρίνες δίνουν μια 

διαφορετική νότα στην μαγεία της πόλης.  

 

  

 

 

 

 

Η Αγγλία είναι ένας από τους πιο διάσημους 

προορισμούς που επιλέγουν οι άνθρωποι να περάσουν 

τις Χριστουγεννιάτικες διακοπές τους! Στο εντυπωσιακά στολισμένο Λονδίνο αυτό που ξεχωρίζει είναι ο 

δρόμος της Οξφόρδης, ο οποίος είναι ένας από τα πιο πολυσύχναστα μέρη της Αγγλίας. Το σημείο αυτό είναι 

σημαντικό για τους πολίτες, καθώς εκεί ανάβουν τα πρώτα λαμπάκια, ανακηρύσσοντας έτσι την έναρξη των 

Χριστουγέννων 

 

Η Νέα Υόρκη τα Χριστούγεννα είναι το όνειρο του κάθε παιδιού! 

Χιλιάδες στολισμένα δέντρα περιτριγυρίζουν την πόλη με κορυφαίο 

το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Rockefeller Center. Το 

εντυπωσιακό σε αυτό το δέντρο είναι ότι αποτελείται από 50.000 
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λαμπάκια και ένα αστέρι 400 κιλών με τις 70 κορυφές του να καλύπτονται με τρία εκατομμύρια κρυστάλλους. 

Στο σημείο αυτό καταφθάνουν κάθε χρόνο εκατομμύρια πολίτες για να παρακολουθήσουν την τελετή φώτισης 

του δέντρου 

Αθηνά Σαμπάλου 

Μαρίλυα Παπαδοπούλου 

 

Χριστούγεννα στο Παρίσι 

Τα Χριστούγεννα στο Παρίσι, είναι πολύ όμορφα αφού η πόλη του φωτός ανταποκρίνεται στο όνομα της!  Όλα 

είναι στολισμένα, λαμπερά και γιορτινά. Το κέντρο της πόλης, ειδικά το βράδυ, φωτίζεται φαντασμαγορικά και 

οι βόλτες γίνονται αξέχαστες, ρομαντικές και ιδιαίτερες. 

Ο Πύργος του Άιφελ, ασφαλώς είναι το πρώτο αξιοθέατο του 

Παρισιού για τα Χριστούγεννα. Ο διάσημος πύργος που φαίνεται 

σχεδόν από όλο το κέντρο της πόλης σας περιμένει να ανεβείτε 

και να θαυμάσετε την πόλη από ψηλά. 

Στη Νοτρ Νταμ, θα πάτε να δείτε το μεγαλύτερο 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο του Παρισιού, και αν θέλετε μπορείτε 

να παρακολουθήσετε κάποια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση. 

Ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα για κάθε επισκέπτη στην Ευρώπη τα Χριστούγεννα είναι η αφθονία των 

Χριστουγεννιάτικων αγορών που ξεφυτρώνουν σε διάφορα σημεία της πόλης του Παρισιού. 

Η υποδοχή του νέου χρόνου γίνεται παραδοσιακά στο Τροκαντερό, με φόντο τον φωτισμένο πύργο του Άιφελ. 

Νικόλαος Μαρακάκης 
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Χριστουγεννιάτικο κρυπτόλεξο 
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Christmas Μovies 

Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, οι τηλεοπτικές και κινηματογραφικές οθόνες υποδέχονται χριστουγεννιάτικες 

ταινίες, που μας ταξιδεύουν στη μαγεία των αγαπημένων μας εορτών. 

Διαλέξαμε και σας παρουσιάζουμε τρεις από αυτές, που έχουν χαρακτηρισθεί ως οι καλύτερες όλων των 

εποχών. Οι λάτρεις των ταινιών αν δεν τις έχουν δει, είναι ευκαιρία να τις απολαύσουν με παρέα τους φίλους 

τους και μια ζεστή σοκολάτα. 

1.It’s a Wonderful Life (1946) 

Σας την προτείνω ανεπιφύλακτα. Αν και τα οπτικά εφέ είναι άλλης ….. 

εποχής, εφόσον τώρα έχουμε καλομάθει, θα σας εντυπωσιάσει. 

 Ο πρωταγωνιστής, ιδιοκτήτης εταιρείας κατασκευών, καταστρέφεται 

οικονομικά και αποπειράται να βάλει τέλος στην ζωή του. Εκείνη τη 

στιγμή ένας άγγελος-πνεύμα των Χριστουγέννων, εμφανίζεται και του 

σώζει τη ζωή, τονίζοντας την αξία της και την θλίψη που θα 

προκαλέσει στους ανθρώπους που τον αγαπούν. Μια ταινία ύμνος στην 

αξία της ζωής και της αγάπης, μεταφέρει στους θεατές το πνεύμα των 

Χριστουγέννων. 

Έχει προταθεί για πέντε βραβεία ΟΣΚΑΡ. 

2. The Nightmare Before Christmas (1993) 

Ο χριστουγεννιάτικος εφιάλτης του Tim Burton, είναι ένα εορταστικό παραμύθι 

διαχρονικό έως σήμερα. Ο βασιλιάς της πόλης του Halloween απαγάγει τον Άγιο 

Βασίλη και αποφασίζει να μοιράσει ο ίδιος τα δώρα. Μια ταινία γεμάτη δράση, 

ιδανική για όλη την οικογένεια. 

3. Home Alone (1990) 

Αν και το έχουμε δει όλοι εκατό φορές….. δεν το χορταίνουμε. Και να μην 

το πρότεινα πιστεύω θα το βλέπατε. Κατά την γνώμη μου η πρώτη ταινία 

της τριλογίας, αυτή του 1990, είναι η καλύτερη. 

Τώρα αν θέλετε να συμβαδίσετε με  το νέο, πιο σύγχρονο 

χριστουγεννιάτικο πνεύμα, ας είναι καλά το NETFLIX, όπου από αρχές 

Νοέμβρη, έχει αρχίσει και προβάλει πολλές ρομαντικές κωμωδίες και 

ταινίες φαντασίας σε Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα. 

ΤΑΙΝΙΟΘΗΚΗ 
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Καλή απόλαυση! Καλές γιορτές! 

Γεωργία Κουτίβα 

Last Christmas 

Λόγω των καταστάσεων μου είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω πόσος  καιρός έχει περάσει και πώς φτάσαμε 

ήδη στα Χριστούγεννα. Αν είστε κι εσείς σαν εμένα, το Last Christmas είναι μια σχετικά καινούρια ταινία η 

οποία σίγουρα θα σας βοηθήσει να μπείτε σε μία Χριστουγεννιάτικη 

διάθεση. Μιλάει για μία κοπέλα, την Kate, που δουλεύει ως ένα 

ξωτικό, σε ένα Χριστουγεννιάτικο μαγαζί. Τίποτα δε πηγαίνει καλά για 

αυτή και τα Χριστούγεννα δεν είναι για την ίδια, ιδιαίτερα ευχάριστη 

γιορτή. Τότε γνωρίζει τον Tom, γεγονός το οποίο θα αλλάξει αρκετά 

το τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τα Χριστούγεννα. Αν και είναι 

μία ταινία χωρίς ιδιαίτερα πρωτότυπο σενάριο, καταφέρνει να 

κρατήσει το ενδιαφέρον των θεατών λόγω των ρεαλιστικών 

χαρακτήρων της και των απλών, αλλά ευχάριστων, σκηνών του.  

Κατερίνα Αυγούστη 
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Xoxoxo Xmas playlist:  

1. All I want for Christmas- Mariah Carey  

 

2. Snowman- Sia 

 

3. Holly jolly Christmas- Michael Buble 

 

4. Winter falls- Stray kids 

 

5. Just the two of us- Grover Washington Jr. ft. Bill Withers 

 

6. Looking out for you- Joy again   

 

7. Underneath the tree- Kelly Clarkson  

 

8. Last Christmas- Wham! 

 

9. Nuestra canción- Monsieur Perine ft. Vincent Garcia  

 

10. Dance with me tonight-Olly Murs 

 

11. Christmas Evel- Stray kids 

 

12. Mr. Loverman- Ricky Montgomery  

 

13. Hey lover- Daughters of Eve 

 

14. Dark red- Steve Lacy 

 

15. I just want to be the one you love 

 

16. Nothing- Bruno Mars 

 

17. Sweet creature- Harry Styles 

 

18. Lover- Taylor Swift 

 

19. ’Tis the damn season- Taylor Swift  

 

20. Heather- Conan Gray 

 

21. Sweater weather- The neighbourhood 

 

Κατερίνα Αυγούστη 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=yXQViqx6GMY
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=gset79KMmt0
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=Dkq3LD-4pmM
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=S4qK-Gzyws0
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=v8oqbWrP1QY
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=ZVQDHFgfssM
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=EM2Fnp_qnE8
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=E8gmARGvPlI
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=-6WLZIPaleo
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=F3EG4olrFjY
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=57n4dZAPxNY
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=DPn1jwz3Wqk
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=CwyzBdBJAH0
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=x-OzspEcQG8
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=pLQEdhCoBE4
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=8PTDv_szmL0
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=8uD6s-X3590
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=-BjZmE2gtdo
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=WuvhOD-mP8M
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=24u3NoPvgMw
mailto:https://www.youtube.com/watch?v=GCdwKhTtNNw
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● Ερώτηση 1:  

Κάποια Χριστούγεννα δύο boxer κανονίζουν 

έναν αγώνα 12 γύρων. Ο αγώνας τελειώνει 

στους 6 γύρους με knockout χωρίς κανένας 

άντρας να έχει ρίξει ούτε μια γροθιά. Πώς 

γίνεται αυτό;  

•Μόνο το 13% από τα άτομα που ρωτήσαμε μας 

απάντησαν σωστά δηλαδή ότι ήταν γυναίκες. 

• Το 33% των ατόμων μας είπε ότι δεν ξέρει και το 

11% μας είπε με κλοτσιές κάτι που δεν γίνεται 

καθώς στο box δεν υπάρχουν κλοτσιές. 

• 3 άτομα απάντησαν ότι ο ένας boxer σκόνταψε 

και έπεσε και άλλα 3 ότι κουράστηκε. Επιπλέον, 

άλλα 2 άτομα είπαν ότι το κανόνισαν και τελικά δεν 

έπαιξαν, άλλοι 2 είπαν ότι λιποθύμησε και άλλοι 2 

ότι βαρέθηκαν.  

• Μετά οι απαντήσεις ήταν σκόρπιες  και κάθε 

άτομο έλεγε την δική του άποψη όπως ότι: 

κοιμόντουσαν, τελείωσε ο χρόνος, τους έριξε ο 

διαιτητής, ο ένας πήρε αποβολή λόγω κακής 

συμπεριφοράς, με κεφαλιά, ήταν γύροι σουβλάκι, 

τον κέρδισε, δεν υπάρχουν γροθιές στο box, δεν 

γίνεται, ο αγώνας ήταν στημένος, απέφευγε ο ένας 

τον άλλον, ήταν άχρηστοι. 

 

 

 

 

 

 

● Ερώτηση 2:  

Πόσες φόρες μπορείς να αφαιρέσεις το 10 από 

το 100; 

• Το 34% των ατόμων που ρωτήσαμε μας 

απάντησαν σωστά δηλαδή 1 φορά γιατί 100-10=90 

άρα μετά αφαιρείς από το 90. 

• Άλλο 31% μας είπε 10 και άλλο 11% μας είπε 9. 

• 4 άτομα μας απάντησαν ότι μπορείς να αφαιρέσεις 

το 10 από το 100 άπειρες φορές ενώ άλλοι 4 μας 

απάντησαν 100. 

• Τέλος 3 άτομα είπαν 0, 2 άτομα 50, 1 άτομο είπε 

5 και άλλο ένα 12.  

Κοντσαλούδη Λήδα, Ματσούκα Βασιλική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΑΛΩΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
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Και χριστουγεννιάτικη αποσυμπίεση…. 

Η σπείρα των γιορτών 

Ανοίγω το παράθυρο και βλέπω χιόνι, 

μου θυμίζει την αγχόνη. 

Οι γιορτές έρχονται και φεύγουν, 

είναι οι αναμνήσεις πια θολές. 

Ο κύκλος της καθημερινότητάς μας απορροφάει, 

μας θυμίζει το χάος της θνητότητάς μας. 

Το κρύο που φάνταζε απόμακρο και τρομακτικό, 

είναι πλέον ζεστό και γνωστό. 

Μονή ελπίδα τα όνειρά σου, 

αλλά με τις εποχές μόνο αλλάζουν. 

Και το παράθυρο είναι ακόμη ανοιχτό… 

Αιμιλία Καμαράτου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποίηση στην Πίεση… 
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Επικίνδυνη γη 

 

 «Δίψα» είναι το όνομα της ψυχής 

Σκαλισμένο με μια υπόσχεση 

Στο δεξί μου μάτι 

 

Η δίψα μου μεγαλώνει 

Γίνεται μητέρα 

                                                         Χιλιάδων αστεριών στον ουρανό 

Σχισμές της αδίστακτης νύχτας 

 

Και πως μπόρεσα να ξεχάσω 

Την ιερή νύχτα σε κάποιον χιονισμένο ύπνο 

Που δίπλωσα το φεγγάρι και το φύλαξα στη τσέπη μου; 

 

Κάποιες φορές 

Το τρυφερό χάδι του ονείρου 

Άφησε τη καρδιά μου όταν άγγιξα 

Τον κόσμο 

Μελίνα Κατσόγιαννη 
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ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: 

Ευαγγελία Μανώλογλου ΠΕ02 

Φώτης Δανάσκος ΠΕ04 

Νεκταρία Σκουτέλη ΠΕ02 

 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: 

Α Γυμνάσιου: Κουτίβα Γεωργία, Μαρακάκης Νικόλας, Ουρανίτσα Χρύστα, 

                    Παπαδόπουλος Ανδρέας,Τσίρου Ευδοκία 

Β Γυμνασίου: Αλεξανδράκης Ιωσήφ,Βασιλοπούλου Χρύσα,Καραμούτας 

                                                                       Δημήτρης, Μιχάλη Ρόζα, Στεφάνου Αθανασία, Στεφάνου 

                                                                        Νικολέτα  

Γ Γυμνασίου: Κοντσαλούδη Λύδα,Κοντσαλούδη Φοιβη, Παντσιοπούλου Ελισάβετ, Σαμπάλου Αθηνά,  

                   Πασχαλίδου Εβελίνα, Παπαδοπούλου Μαρίλια, Ματσούκα Βασιλική, Αυγέρου Αγγελική,  

                   Θεοδώρου Αγγελίνα, Σκραπαλιώρης Παναγιώτης 

Α Λυκείου: Αυγούστη Κατερίνα, Καραμούτα Χριστίνα, 

Β Λυκείου: Μελίνα Κατσόγιαννη, Λυδία Οικονόμου ,Ρήγας Νίκος, Καμαράτου Αιμιλία, Κράλης Ορέστης 

 

ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΙ/ ΖΩΓΡΑΦΟΙ: 

Μίλτος Νεφρός (λογότυπο) & Μαίρη Σκορδίλη ( αποτύπωμα του τεύχους) 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: 

 Κωνσταντίνα Χρυσανθακοπούλου ΠΕ04 (το «δεύτερο μάτι μας» στη διόρθωση τυπογραφικών λαθών) 

 

 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 
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