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ΣΤΟΛΙΣΜΟΣ 

Έφτασε Δεκέμβριος, τελευταίος μήνας του έτους… Ακόμα μία χρονιά φεύγει, κι εμείς 

ακόμα εδώ! Η αντίστροφη μέτρηση για τα Χριστούγεννα, έχει ήδη ξεκινήσει! Ενόψει, λοιπόν, των 

Χριστουγέννων το δεκαπενταμελές του 8ου Γυμνασίου αποφάσισε να στολίσει το 

Χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα κοσμεί την κεντρική είσοδο του κτηρίου. Μικρά πολύχρωμα 

στολίδια, γιρλάντες, καθώς και το μεγάλο αστέρι έχουν τοποθετηθεί στο δέντρο. Οι διάδρομοι 

του σχολείου έχουν «γεμίσει» με όμορφα και ιδιαίτερα στολίδια βάζοντας, έτσι, μαθητές και 

καθηγητές στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Φέτος, ο στολισμός έγινε μόνο από τα παιδιά του 

δεκαπενταμελούς, με κάποιες εννοείται μικρές εξαιρέσεις. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει πως το 

αποτέλεσμα δεν ήταν, για ακόμα μία φορά, μαγευτικό. 

 

Νικολέτα Στεφάνου 

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΑ ΝΕΑ 

ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 
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Μπαζάρ 

Έφτασε Δεκέμβριος… Ακόμα μία δύσκολη 

χρόνια φεύγει. Η αντίστροφη μέτρηση για τα 

Χριστούγεννα έχει ήδη ξεκινήσει! Εν όψει, 

λοιπόν, των Χριστουγέννων το 8ο Γυμνάσιο 

και το 6ο Λύκειο Χαλανδρίου διοργάνωσαν, 

για ακόμα μία χρονιά, το Χριστουγεννιάτικο 

μπαζάρ. Στις 18 Δεκεμβρίου του 2022, 

ημέρα του μπαζάρ, τα παιδιά άρχισαν από 

τις 4:00 το απόγευμα να στήνουν τους 

πάγκους τους. Μέσα σε μία ώρα, όμορφα 

χειροποίητα καλούδια γέμισαν όλους τους 

πάγκους. Μαθητές και μαθήτριες των 

μεγαλύτερων τάξεων ανέλαβαν την επί 

τόπου παραγωγή ροφημάτων και 

εδεσμάτων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 

εκτός από πάγκους με τρόφιμα, υπήρχε και 

πάγκος με χειροποίητα κοσμήματα, ο οποίος 

κέντρισε το ενδιαφέρον μικρών και 

μεγάλων. Η ανταπόκριση όλων για τις 

δημιουργίες συνέβαλε στη συγκέντρωση 

ενός μεγάλου χρηματικού ποσού, το οποίο 

ανήλθε στα 1.700€. Τα χρήματα αυτά θα 

μοιραστούν ισόποσα σε τρία διαφορετικά 

φιλανθρωπικά ιδρύματα. Πρώτον, στην 

«Φλόγα», το οποίο είναι ένα ίδρυμα παιδιών 

με νεοπλασματική ασθένεια. Ακολούθως, 

στο «Λύρειο» ίδρυμα το οποίο φιλοξενεί 

ορφανά παιδιά και τέλος στον «Ιωνά» ο 

οποίος μέλλει στην αποκατάσταση και 

βελτίωση της κινητικής κατάστασης των 

ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ). 

Νικολέτα Στεφάνου 

 

 

 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ- 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΜΠΑΖΑΡ 

Ο όμιλος του 8ο Γυμνασίου Χαλανδρίου 

«Εθελοντισμός- Κοινωνικές δράσεις» 

πραγματοποιεί δράσεις (Χριστουγεννιάτικο 

Μπαζάρ) με στόχο τον εθελοντισμό και την 

προσφορά. Η ομάδα των μαθητών της Β΄ 

Γυμνασίου, που συμμετέχουν σε αυτό το 

πρόγραμμα, συνεισφέρουν είδη πρώτης 

ανάγκης στους συνανθρώπους τους, που 

αδυνατούν και στερούνται τα αναγκαία. 

Το σχολείο μας οφείλει να είναι ανοιχτό 

προς την ευρύτερη κοινωνία και να 

προσφέρει σ’ αυτή. Το Χριστουγεννιάτικο 

Μπαζάρ δημιουργήθηκε με στόχο τη 

διαπαιδαγώγηση των μαθητών, δίνοντας το 

παράδειγμα της αλληλεγγύης και της 

προσφοράς στο συνάνθρωπό μας, που το 

έχει ανάγκη. Όλη η έμπνευση και η 

οργάνωση του φιλανθρωπικού Μπαζάρ 

στηρίζεται στα παιδιά  του 8ο Γυμνασίου 

Χαλανδρίου «Εθελοντισμός-Κοινωνικές 

δράσεις». 

 

 

Τζωρτζίνα Στουγιάννου
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 ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022… ΓΙΟΡΤΙΝΟ! 

23 Δεκεμβρίου τελευταία μέρα του σχολείου πριν τα Χριστούγεννα, αλλά ουσιαστικά η τελευταία 

μέρα για το 2022! Του χρόνου πάλι! 

Αφού λοιπόν κάναμε τρείς ώρες «μάθημα», αποφασίσαμε να αποχαιρετίσουμε το 2022 

τραγουδώντας όλοι μαζί. Η μουσικός του σχολείου μας, μαζι με τα παιδιά που έπαιζαν μουσικά 

όργανα και με μία αυτοσχέδια σχεδόν χορωδία, κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες με κέφι και μεράκι 

να οργανώσει μια μικρή, αλλά κεφάτη χριστουγεννιάτικη γιορτή! Τραγουδήσαμε λοιπόν όλοι μαζί 

και γεμίσαμε το σχολείο με το πνεύμα των Χριστουγέννων. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ!  

Για το βιντεο της γιορτής πατήστε ΕΔΩ 

 

 

  

 

 

mailto:https://www.youtube.com/watch?v=xZ9gnOtpQNg
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ … 

                                         ΤΙ ΘΑ ΦΑΜΕ; 

Πολύχρωμα μελομακάρονα 

Αυτό που μου έκανε περισσότερη εντύπωση φέτος τα Χριστούγεννα είναι τα πολύχρωμα 

μελομακάρονα που βλέπω παντού. Μελομακάρονα κόκκινα με red velvet, καφέ με επικάλυψη 

σοκολάτας, λευκά με επικάλυψη λευκής σοκολάτας… Βρήκα μέχρι και συνταγή για μελομακάρονα 

με φύλλο και για εκμέκ κανταΐφι με μελομακάρονα. Τι άλλο μπορεί να βρει κανείς εκεί έξω άραγε; 

Αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη διαφορά, μπορείτε να δοκιμάσετε να φτιάξετε κάποια από τις 

παρακάτω συνταγές: 

• https://coozina.gr/blog/post/2018-kanete-ti-diafora-5-parallages-gia-ksexorista-

melomakarona/ 

• https://www.bybus.gr/syntagi-gia-melomakarona-red-velvet/ 

 

    

  

Φοίβη Κοντσαλούδη 

 

             

https://coozina.gr/blog/post/2018-kanete-ti-diafora-5-parallages-gia-ksexorista-melomakarona/
https://coozina.gr/blog/post/2018-kanete-ti-diafora-5-parallages-gia-ksexorista-melomakarona/
https://www.bybus.gr/syntagi-gia-melomakarona-red-velvet/
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ΤΙ ΘΑ ΜΑΓΕΙΡΕΨΟΥΜΕ… 

Candy cane cookies ! 

Υλικά 

227 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου 

200 γρ. ζάχαρη 

1 κ.τ.γ εκχύλισμα βανίλιας  

1 κ.τ.γ μπείκιν πάουντερ 

½ κ.τ.γ αλάτι 

1 αυγό 

385 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις  

1 κ.τ.γ κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής  

Εκτέλεση  

1. Βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο, την ζάχαρη, το εκχύλισμα βανίλιας, το μπέικιν πάουντερ 

και το αλάτι και ανακατεύουμε. 

2. Προσθέτουμε τα αυγά και ανακατεύουμε και στην συνέχεια προσθέτουμε το αλεύρι και 

ανακατεύουμε ξανά. 

3. Χωρίζουμε το μείγμα σε δύο κομμάτια και βάφουμε το ένα κόκκινο. 

4. Τυλίγουμε με μεμβράνη τα δύο κομμάτια μείγματος στο ψυγείο για τρεις ώρες, 

5. Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 350 βαθμούς κελσίου. 

6. Παίρνουμε ένα κόμματι άσπρης ζύμης και το πλάθουμε σε σχήμα σχοινιού και επαναλάβουμε την 

ίδια διαδικασία με την κόκκινη ζύμη. Τοποθετούμε τα δυο σχοινιά το ένα διπλά στο άλλο και τα 

τυλίγουμε. 

7. Τα ψήνουμε στον φούρνο για οχτώ με δέκα λεπτά και μετά τα αφήνουμε να κρυώσουν για 10 λεπτά 

και στην συνέχεια σερβίρετε.  

                                         Καλή απόλαυση ! 

 

                                                         Καλή επιτυχία 

                                                         Κατερίνα Παπουτσή 
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ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ… 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΟΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

 

Ταινία: Ο αδελφός του Άι Βασίλη 

Τις ημέρες που θα πίνετε μία κούπα ζεστή σοκολάτα, μπορείτε επίσης 

να παρακολουθήσετε μία τρυφερή κωμωδία… Ο Φρεντ μεγαλώνοντας 

επισκιασμένος από τον αδελφό του, τον Νικ, που τυχαίνει να είναι και 

ο Άι Βασίλης, δεν δέχεται πια την ζεστασιά των Χριστουγέννων. 

Όμως, έναν ιδιαίτερο Δεκέμβρη, που ταξιδεύει στον Βορά, 

συνειδητοποιεί ότι ο αδελφός του αντιμετωπίζει ένα σοβαρό 

πρόβλημα, αφού κάποιος προσπαθεί να ακυρώσει τα Χριστούγεννα για 

πάντα.  

 

Βιβλίο: Μικρές κυρίες 

Σε αυτό το βιβλίο, η Λουίζα Μέι Άλκοτ παρουσιάζει την ιστορία 

των τεσσάρων αδελφών Μαρτς. Η Μεγκ, η Τζο, η Μπεθ και η Άμυ, 

αν και έιναι διαφορετικές, είναι αγαπημένες μεταξύ τους και 

μεγαλώνουν μαθαίνοντας να αντιστέκονται και να ξεπερνούν τις 

δυσκολίες, να νικούν τα λάθη τους και να χαίρονται ό,τι τους 

προσφέρει η ζωή. Η Μεγκ, η πιο μεγάλη και πιο όμορφη, βρίσκει 

την ολοκλήρωση στην αγάπη, αφήνοντας τις φιλοδοξίες της πίσω. 

Η Μπεθ αφοσιώνεται στην οικογένειά της, στη μουσική και στην 

προσφορά της στους συνανθρώπους της. Η Άμυ, η μικρότερη, η 

παραχαϊδεμένη των Μαρτς, δυσκολεύεται περισσότερο από τις 

αδελφές της να ελέγξει τον εγωισμό της. Κι η Τζο, το αγοροκόριτσο 

και η «συγγραφέας» της οικογένειας μας αφηγείται την ιστορία 

τους.  

Ζωή Παπαγιαννοπούλου 
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ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ… 

 

 

 

 

 

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΦΗΒΟ…ΑΚΟΥΣΜΑΤΑ 

1. All I Want For Christmas Is you- Mariah Carey 

2. Last Christmas- Wham 

3. Rockin’ Around The Christmas Tree- Brenda Lee 

4. Santa Tell Me- Ariana Grande 

5. Happy Xmas- John Lennon 

6. It’s Beginning To Look A lot Like Christmas- Michael Buble 

7. Snowman- Sia 

8. Let it snow- Dean Martin 

9. Mistletoe- Justin Bieber 

10. Santa Claus Is Coming To Town- The Jackson5 

11. Jingle Bell Rock- Bobby Helms 

12. Winter Wonderland- Bing Crosby 

13. It’s The Most Wonderful Time Of The Year- Andy Williams 

14. My Favourite Time Of the Year- Betty Beata                                                                                

                                                                       Αθανασία Στεφάνου 

 

 

https://youtu.be/aAkMkVFwAoo
https://youtu.be/E8gmARGvPlI
https://youtu.be/1qYz7rfgLWE
https://youtu.be/nlR0MkrRklg
https://youtu.be/flA5ndOyZbI
https://youtu.be/QJ5DOWPGxwg
https://youtu.be/gset79KMmt0
https://youtu.be/Rnil5LyK_B0
https://youtu.be/LUjn3RpkcKY
https://youtu.be/HhiUOCo8LYQ
https://youtu.be/Z0ajuTaHBtM
https://youtu.be/ngJPlhrd_Iw
https://youtu.be/9JQU_3Mx6xY
https://youtu.be/Fc_DKJm42xQ
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Όλοι εμείς λοιπόν , οι της εφημερίδας… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σας ευχόμαστε: 

Καλά Χριστούγεννα και Χρονιά πολλά, Καλά γεμάτα Υγεία και Εκπληρωμένες Ευχές!!! 

Ευτυχισμένο το 2023!!! 


