
                                                             
                                                                                                                          

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
 

 

 
  
                

 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
                                                                                                             
 
 
 

                                         
 
 
                                                                                        

 
 



ΤΑΛΩΣ                       Μάρτης – Απρίλης  2007 
 

Γιατί το λάδι 
λέγεται 
 «υγρό 

χρυσάφι»; 
 
Οι μαθητές έψαξαν, 
ρώτησαν και 
απάντησαν: 
 
Εγώ ρώτησα τον παππού μου που έχει ελιές 
και μου είπε πως ονομάζεται «υγρό χρυσάφι» 
γιατί φέρνει χρήματα στους γεωργούς, στους 
εμπόρους και στο κράτος. Επίσης η χρήση 
του ελαιόλαδου είναι η καλύτερη για την 
υγεία μας από όλα τα άλλα λάδια. 

Γιώργος Φραγκιαδάκης, Γ’ 2 
 

Γιατί έχει υγρή μορφή και η τιμή του είναι 
ακριβή, όπως ο χρυσός. 

Αγγελική Σταματάκη, Γ’ 2 
 

Στην αρχαία Ελλάδα, η ελιά ήταν το σύμβολο 
της θεάς Αθηνάς, που μ’ ένα χτύπημα του 
κονταριού της, πετάχτηκε μια ελιά γεμάτη 
καρπούς. Με κλαδί ελιάς στεφάνωναν και 
τους αθλητές των Ολυμπιακών Αγώνων. 
Επειδή από την ελιά βγαίνει το λάδι, που 
είναι υγιεινό για τη διατροφή μας, το λένε 
«υγρό χρυσάφι». 

Σοφία Κουτάντου, Γ’ 2 
 

Το λάδι είναι προϊόν της ελιάς. Οι θρεπτικές 
του ουσίες είναι πολύ καλές για τον άνθρωπο. 
Επίσης και η αξία του είναι μεγάλη. Για τους 
λόγους αυτούς, ο λαός μας το παρομοιάζει με 
«υγρό χρυσάφι». 

Χριστίνα Μαυρογιάννη, Γ’ 2 
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Το λάδι το λένε «υγρό χρυσάφι» γιατί είναι 
πολύτιμη η θρεπτική του αξία και το 
χρησιμοποιούμε στο φαγητό μας, σε φυτικά 
καλλυντικά, για να φτιάξουμε σαπούνι, ν’ 
ανάβουμε το καντήλι κ.ά. 

Γιώργος Παχάκης, Γ’ 2 
 

Το λένε «υγρό χρυσάφι» γιατί είναι υγιεινό 
και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε σε όλα 
τα φαγητά. Επίσης οι ελαιοπαραγωγοί 
πουλώντας το λάδι, μαζεύουν χρήματα για να 
ζουν τις οικογένειές τους. 

Μανούσος Κυριακάκης, Γ’ 2 
 
Το ελαιόλαδο ονομάστηκε «υγρό χρυσάφι» 
από τον Όμηρο, γιατί έχει πολλά θρεπτικά 
συστατικά. Η αξία του στη διατροφή μας 
είναι ανεκτίμητη.  
Σήμερα η επιστήμη της διατροφής συστήνει 
την ευρεία χρήση του ελαιόλαδου στη 
διατροφή ενηλίκων και παιδιών, υγιών και 
ασθενών.  
Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές 
έρευνες, που επιβεβαιώνουν το χαρακτηρισμό 
του ελαιόλαδου σαν υγρό χρυσάφι για τη ζωή 
μας. 

Ελένη Νιθαυριανάκη, Γ’ 2 
 

Τα καμώματα του Μάρτη 
 
Μάρτης είναι χάδια κάνει, 
πότε γελάει πότε κλαίει. 
 
Το Μάρτη ξύλα φύλαγε 
και άχυρα στα ζώα σου, 
και άγια ξυλοκέρατα 
να δίνεις στα παιδιά σου. 

Κάλλια Μπαλούρδου, Γ’ 2 
 
Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή; 
 
Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκαύτης. 

Μανούσος Κυριακάκης, Γ’ 2 
 
Αν κάνει ο Μάρτης δυο νερά  
κι ο Απρίλης άλλο ένα, 
χαρά σ’ τονε το γεωργό 
που ‘χει πολλά σπαρμένα.  
 
Από Μάρτη καλοκαίρι 
κι από Αύγουστο χειμώνα. 

Νίκος Λαγκουβάρδος, Γ’ 2 
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Σε πολλές περιοχές της χώρας μας, την 1η του Μάρτη ή στις 21 Μαρτίου, ημέρα της εαρινής ισημερίας, τα 
παιδιά τραγουδούν ένα είδος καλάντων, τα χελιδονίσματα. 
Το έθιμο της Χελιδόνας, έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα, και επιβιώνει μέχρι τις μέρες μας σε πολλά 
μέρη της Ελλάδας όπως Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη και Δωδεκάνησα. 
Τη Χελιδόνα σε κάποιες περιοχές την στολίζουν με φύλλα κισσού, που είναι 
χαρακτηριστικό της αειθαλούς βλάστησης, σε άλλες  με  ζουμπούλια ή άλλα 
ανοιξιάτικα λουλούδια και αλλού της κρεμούν 
κουδουνάκια και πολύχρωμα χαρτιά. 
Οι Χελιδονιστές, οι οποίοι ήταν κυρίως παιδιά αλλά και σε 
κάποιες περιπτώσεις ενήλικες, γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι 
τραγουδώντας τραγούδια για τον ερχομό των χελιδονιών. 
Παλιά, οι νοικοκυρές έδιναν στα παιδιά κρασί, λάδι, αλεύρι, σιτάρι, αυγά 
και σε λίγες περιπτώσεις χρήματα. Τα λεφτά καθώς και ό,τι προϊόντα 
μάζευαν τα παιδιά, τα αφιέρωναν στην εκκλησία.                       

              Ζωή Τσικνάκη, Γ’ 2  
 
Ο ερχομός της άνοιξης συνδέεται με τον ερχομό των χελιδονιών. 
Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, τραγουδούσαν την 1η του Μάρτη τα 

«χελιδονίσματα», τα οποία είναι τραγούδια που καλωσορίζουν την άνοιξη. 
Τη μέρα αυτή, τα παιδιά γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι με ένα στεφάνι από λουλούδια, πάνω στο 
οποίο έχουν κρεμάσει το ξύλινο ομοίωμα ενός χελιδονιού και τραγουδούν το τραγούδι της 
Χελιδόνας. 
Με το τραγούδι αυτό, τα παιδιά παρακαλούν τα αληθινά χελιδόνια να έρθουν στον τόπο τους μαζί με την 
άνοιξη. Οι νοικοκυρές τρατάρουν τα παιδιά, ενώ εκείνα τους εύχονται να έχουν όλα τα καλά. 
Χελιδονάκι πέταξε, ήβρε κήπον κι έκατσε 
και γλυκοκελάηδησε, Μάρτη, Μάρτη μου καλέ.  
Μάρτη – Μάρτη μου καλέ και Απρίλη θαυμαστέ, 
τα πουλάκια αυγά γεννούν κι αρχινούν να τα κλωσούν. 
Νίκος Λαγκουβάρδος, Γ’ 2 
 
Τα Ελληνόπουλα στην αρχαία Ελλάδα τραγουδούσαν την 1η του Μάρτη τα χελιδονίσματα από σπίτι σε 
σπίτι, όπως σήμερα λέμε τα κάλαντα, ψάλλοντας τον ερχομό των χελιδονιών και της άνοιξης. 

Χελιδόνιν έρχεται, θάλασσαν επέρασε,  
τη φωλιά θεμέλιωσε, κάθισε κι ελάλησε: 

- Μάρτη, Μάρτη χιονερέ και Φλεβάρη βροχερέ,  
ο Απρίλης ο γλυκύς έφτασε, δεν είν’ μακρύς.  

  Τα πουλάκια κελαηδούν, τα δεντράκια φυλλανθούν,  
τα ορνίθια να γεννούν αρχινούν και να κλωσούν. 

Ήρθε πάλι η Χελιδόνα, ήρθε πάλι η Μελιδόνα,  
απ’ τη θάλασσα μακριά και μας έφερε καλά,  

τη δροσιά και τη χαρά και τα κόκκινα τ’ αυγά. 
Χελιδόνι μου γοργό, που ‘ρθες απ’ την έρημο  

τι καλά μας έφερες; 
   - Την υγεία και τη χαρά και τα κόκκινα τ’ αυγά. 

Ήρθε, ήρθε η Χελιδόνα, ήρθε πάλι κι άλλη Μελιδόνα,  
κάθισε κι ελάλησε και γλυκά κελάηδησε: 

- Μάρτη, Μάρτη μου καλέ και Φλεβάρη φοβερέ  
  κι αν φλεβίσεις κι αν τσικνίσεις, καλοκαίρι θα μυρίσεις.  

Μάνος Πατρουδάκης, Γ’ 2 
 
Τα χελιδονίσματα τα λέγανε τα παιδιά στην πατρίδα μας κάθε 1η του Μάρτη. Στην κορυφή ενός ξύλου ή 
ενός καλαμιού, έδεναν με κλωστή ένα ξύλινο χελιδόνι και το κουνούσαν στο ρυθμό του τραγουδιού. 
Ένα παιδί ντυνόταν Μάρτης. Στόλιζαν το κεφάλι του, το λαιμό, τους ώμους και τα χέρια του με στεφάνια 
και βραχιόλια από τριαντάφυλλα και μαρτολούλουδα. Με άνθη ήταν στολισμένα και τα υπόλοιπα παιδιά. 
Στο τέλος του τραγουδιού σκόρπιζαν τα μαρτολούλουδα μέσα στο σπίτι που επισκέπτονταν. 

Γιώργος Παχάκης, Γ’  2 
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Η Χελιδόνα, με τη μαύρη ράχη και την άσπρη κοιλιά, ξεκινώντας από την αρχαία Ελλάδα και πετώντας 
ασταμάτητα, από άνοιξη σε άνοιξη, για αιώνες ολόκληρους, πέρασε από το Βυζάντιο και συνεχίζοντας το 
ταξίδι της έφτασε μέχρι τις μέρες μας και κελαηδά ακόμα. 
 

Στη Θεσσαλονίκη 
Μάρτης μάς ήρθε, καλώς μάς ήρθε, 

τα χελιδόνια έρχονται από την Αραβία, 
μας φέρνουνε την άνοιξη κι όλο το 

καλοκαίρι 
και ‘μεις για τούτο ήρθαμε, να πούμε καλημέρα 
και να παρακαλέσουμε Χριστό και Παναγία 

να μας βοηθά παντοτινά και όλοι με υγεία.. 
Και του χρόνου! 

 
Στην Σάμο 

Δόνι, χελιδόνι 
ήρθες, καλώς ήρθες. 
Φκιάσε τη φωλιά σου 
κάμε τα πουλιά σου 
φκιάστηνε στο σπίτι 

             κανένας δεν τη γκίζει. 
Το χελιδόνι το πουλί 
πάει πέρα κι έρχεται 
πάει και ξανάρχεται 
στήνει μήνυμα και λέει 
πως είναι καλοκαίρι. 

Ελένη Νιθαυριανάκη, Γ’ 2 
 

Στην Κρήτη 
Ο Μάρτης ήρθε με χαρές 
και με δροσιές γεμάτος, 

όλα τα έχνη τα κακά 
να μη φανεί η φανιά ντως, 

όξω ψύλλοι και κοργοί, 
όφιδες και μποντικοί 

κολισαύρες και λιακόνια,  
όξω απού τ’ αφεντικού το στρώμα. 

Το χελιδόνι νάρχεται, 
στο σπίτι να φωλεύγει, 

και να του δίδετε θροφή 
να παίρνει να μισέβγει, 

να πηέναι εις την έρημο, 
να είναι φορτωμένο,  

να τρώει να ευφραίνεται 
κι αυτό το βλοημένο. 

Δώτε και μας τον κόπο μας, 
ό,τι είναι ο ορισμός σας 

και ο Χριστός μας πάντοτε 
να είναι ο βοηθός σας, 

χρόνους πολλούς να ζήσετε, 
πάντα ευτυχισμένοι 

σωματικά και ψυχικά 
να είστε ευτυχισμένοι. 

Μάνος Πατρουδάκης, Γ’ 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη Ρόδο 
Το χελιδόνι μ πέπεται 
πάει και πάλιν έρκεται 

και τραγουδά και χαίρεται 
και φέρνει μας μήνυμα 

πως είναιν άνοιξη καιρού 
και άρχιση καλοκαιριού. 

Και εσείς εμάς τον κόπο μας 
να μας πληρώσετε πολλά 
κοσάρια, γρόσια και αυγά 

όχι από ‘να κι από δυο 
αλλά από έξι κι απ’ οχτώ. 

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα, 
φέρνοντας καλοκαιριά 

και καλή χρονιά, 
στην κοιλιά της άσπρη 
και στη ράχη μαύρη. 

 
 

 
 

 
 

 
Στις Σέρρες 

Χελιδόνα έρχεται  
από τη Μαύρη θάλασσα, 

θάλασσα κι αν πέρασε 
έκατσε κι ελάλησε. 

Έμαθε τα γράμματα, 
γράμματα σπουδάματα, 

γράμματα ελληνικά 
που μαθαίνουν τα παιδιά, 

τα παιδιά από το δάσκαλο. 
«Δάσκαλος μας έστειλε 

να μας δώσετε πέντε αυγά. 
Κι αν δεν δίντε πέντε αυγά 
παίρνουμε την κλωσαριά, 

να γεννά και να κλωσά 
και να σέρνει τα πουλιά. 

Ζωή Τσικνάκη, Γ’ 2 
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                           Η λέξη «Πάσχα» είναι εβραϊκή (Pasah) και σημαίνει «διάβαση» (πέρασμα), μπορεί                  
                   όμως να  σημαίνει και  πλήγμα. Την εποχή του Μωυσή συνδυάστηκε με τη διάβαση της 

Ερυθράς θάλασσας, δηλ. την απελευθέρωση του εβραϊκού λαού από τη σκλαβιά 
των Αιγυπτίων.  
Το χριστιανικό συμβολισμό του Πάσχα καθιέρωσε για πρώτη φορά ο 
Απόστολος Παύλος. Από την εποχή που οι Χριστιανοί άρχισαν να γιορτάζουν το 
Πάσχα, διατήρησαν ορισμένα χαρακτηριστικά του Εβραϊκού, ενώ ταυτόχρονα 
πρόσθεσαν άλλα.  
Ο Χριστιανισμός έδωσε ένα νέο περιεχόμενο στη γιορτή: τα 

Πάθη του Κυρίου και την Ανάστασή Του μετά τρεις ημέρες. 
Αρχικά δε γιορταζόταν το Πάσχα συγχρόνως σ’ όλες τις 
χριστιανικές εκκλησίες. Από τον Θ’ αιώνα καθορίσθηκε η γιορτή του Πάσχα να τελείται 
την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο της εαρινής ισημερίας. 
Το Πάσχα είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης και είναι λογικό να το 
γιορτάζουμε ανάλογα. Σε όλη την Ελλάδα ο κάθε τόπος γιορτάζει με το δικό του 
ξεχωριστό τρόπο τη μεγάλη αυτή γιορτή. 
 

Του Μανούσου Κυριακάκη,  
μαθητή του Γ’ 2 Δημ. Σχ. ΤΑΛΩΣ 

 
Το Πάσχα είναι μια από τις μεγαλύτερες γιορτές για τους Χριστιανούς. Γιορτάζουμε τα 

Πάθη του Χριστού και την Ανάστασή Του. Τη Μεγαλοβδομάδα, κάθε απόγευμα πάμε 
στην εκκλησία. 
Τη Μ. Τετάρτη, οι νοικοκυρές φτιάχνουν τα κουλουράκια και 
τα νόστιμα καλτσούνια. Εμείς τα παιδιά, περιμένουμε με χαρά 

τη λαμπάδα που θα μας φέρει ο νονός και η νονά μας. 
Τη Μ. Πέμπτη, βάφουμε τα κόκκινα αυγά για να τα 

τσουγκρίσουμε το βράδυ της Ανάστασης. Το βράδυ 
πηγαίνουμε στην εκκλησία για τη λειτουργία της Σταύρωσης 
του Χριστού.  

   Η Μ. Παρασκευή είναι η μέρα που πέθανε ο Χριστός και μέρα πένθους και δεν κάνουμε 
καμιά δουλειά. Τα παιδιά της Ενορίας μαζεύουν λουλούδια και στολίζουν τον Επιτάφιο. 
Το βράδυ πηγαίνουμε στην εκκλησία, ψέλνουμε τα εγκώμια και γίνεται η περιφορά του 
Επιταφίου. 
Το Μ. Σάββατο κάνουμε ετοιμασίες για το γιορτινό τραπέζι της Ανάστασης. Λίγο πριν 

τα μεσάνυχτα, ντυμένοι με τα γιορτινά μας ρούχα και κρατώντας τη λαμπάδα μας, πάμε 
στην εκκλησία να πάρουμε το Άγιο Φως και να ακούσουμε από το στόμα του παπά το 
«Χριστός Ανέστη». 

Την Κυριακή του Πάσχα, ανάβουμε φωτιά για να σουβλίσουμε το αρνί. Όλη την ημέρα 
γλεντάμε γιατί αναστήθηκε ο Χριστός. 

 
Του Μάνου Πατρουδάκη,  
μαθητή του Γ’ 2 Δημ. Σχ. ΤΑΛΩΣ 
 
Τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου, λίγο πριν την Ανάσταση, στα περισσότερα χωριά της 
Κρήτης, τα παιδιά ανάβουν τη «φουνάρα» και καίνε τον Ιούδα. Τα παιδιά έχουν 
μαζέψει από μέρες πολλά ξύλα κι έχουν φτιάξει ένα μεγάλο σωρό, που του βάζουν 
φωτιά, λίγο πριν πει ο παπάς το «Χριστός Ανέστη». Στην κορυφή έχουν κρεμάσει ένα 

ομοίωμα, που παριστάνει τον Ιούδα και τον καίνε. Μόλις πει ο παπάς το «Χριστός Ανέστη», 
ρίχνουν τα πυροτεχνήματα και η νύχτα γίνεται μέρα. 
Όταν γυρνάμε στο σπίτι μας, τσουγκρίζουμε τα κόκκινα αυγά και την άλλη μέρα, την Κυριακή του 
Πάσχα, σουβλίζουμε τον «οβελία». 
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Των μαθητριών του Γ’ 2     Βόλος: Το Σάββατο του Λαζάρου, στα χωριά του Βόλου, τα κοριτσάκια, με 
Ελένης Νιθαυριανάκη        καλαθάκια στολισμένα με λουλούδια, τραγουδούν το «Λάζαρο»:                      
Ζωής Τσικνάκη                       «Ήρθε ο Λάζαρος, ήρθαν τα βάγια, ήρθε η Κυριακή που τρώνε τα ψάρια. 
(Πηγή: Διαδίκτυο)                     Σήκω Λάζαρε και μην κοιμάσαι. Ήρθε η μάνα σου από την Πόλη. 
                                                 Σου ‘φερνε χαρτί και κομπολόι. Οι κοτίτσες σας αυγά γεννάνε.  
                                                Οι φωλίτσες δεν τα χωράνε. Δώστε κι εμάς να τα χαρούμε».                                        
Τη Μ. Πέμπτη αγόρια τραγουδούν τα κάλαντα:              
«Σήμερα μαύρος ουρανός σήμερα μαύρη μέρα,                                  Σαντορίνη: Το Σάββατο του Λαζάρου                              
σήμερα όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται,                                  κάνουν ένα μεγάλο σταυρό, τον ντύνουν    
 σήμερα έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,                                              με δεντρολίβανο γύρω γύρω και τον 
για να σταυρώσουν το Χριστό των πάντων βασιλέα.                               βάζουν στην πλατεία του χωριού. Το    
 Κι ο Κύριος εθέλησε να μπει σε περιβόλι.                                              σταυρό το λένε «Λάζαρο» και σημαί- 
Να κάμει δείπνο Μυστικό για να το λάβουν όλοι.                                   νει την Ανάσταση του Λαζάρου. Το Μ. 
 Κι η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της.                                     Σάββατο το πρωί τον κατεβάζουν και  
Την προσευχή της έκανε για το Μονογενή της».                                     με τα ξυλάκια του δεντρολίβανου φτιά-                                                                                                                               
                                                                                                              χνουν τα γαρδουμπάκια της Ανάστασης. 
 
Τρίπολη: Το πρωί της Μ. Τετάρτης οι γυναίκες βγαίνουν στα μαγαζιά για ν’ αγοράσουν αβγά, αρνί και 
τσουρέκια. Τη Μ. Πέμπτη βάφουν τα κόκκινα αυγά. Το πρώτο αυγό είναι για την Παναγία και το δεύτερο 
για το Χριστό. Πηγαίνουν κόκκινα αυγά στους φτωχούς κι ασπρίζουν τα σπίτια τους. Έχουν και τη συνήθεια 
να ρίχνουν μικρές γλάστρες στους δρόμους για να φύγουν τα κακά πνεύματα. 
 

 
                                                                                          
Κύθνος: Το πιο εντυπωσιακό έθιμο του νησιού είναι αυτό της «Κούνιας». Την Κυριακή του Πάσχα, στην 
πλατεία του νησιού, στήνεται μια κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και κορίτσια ντυμένα με 
παραδοσιακές στολές. Αυτός ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται ενώπιον Θεού και ανθρώπων για 
γάμο. 
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου επικρατεί το έθιμο του «συχώριου», δηλαδή όλοι όσοι έχουν πεθαμένους 
συγγενείς, φέρνουν στην εκκλησία ψητά, κρασί και ψωμί, τα οποία έχει «διαβάσει» ο παπάς, τα προσφέρουν 
στους επισκέπτες και στους κατοίκους του νησιού. 
 
Κέρκυρα: Όταν σφάζουν το αρνί, πριν το ψήσουν, κόβουν μια τούφα μαλλιού απ’ το αρνί, τη βουτάνε μέσα 
στο αίμα του αρνιού και κάνουν ένα σταυρό σ’ αυτού την πόρτα, που ανήκε το αρνί. Στις 11 η ώρα το πρωί 
του Μ. Σαββάτου γίνεται η πρώτη Ανάσταση. Τότε έχουν μαζί τους στάμνες και τις σπάνε. 
 
Ύδρα: Τη Μ. Παρασκευή γίνεται κάτι το μοναδικό. Ο Επιτάφιος της 
συνοικίας Καμίνι, μπαίνει στη θάλασσα και διαβάζεται η ακολουθία του 
Επιταφίου, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατανυκτική. Την επομένη του 
Πάσχα, γίνεται το κάψιμο του Ιούδα, ενός ομοιώματος παραγεμισμένου από 
εύφλεκτη ύλη, μπροστά στα μάτια των ντόπιων και των επισκεπτών του 
νησιού. 
 
Πάρος: Η περιφορά του Επιταφίου της Μάρπησσας, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, καθώς γίνονται δεκαπέντε περίπου στάσεις. Σε κάθε στάση 
φωτίζεται κι ένα σημείο του βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι 
στρατιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν σκηνές από την είσοδο 
στα Ιεροσόλυμα, την προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το μαρτύριο της 
Σταύρωσης και την Ανάσταση. Τα μεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου, το νησί 
γεμίζει από φώτα και τον θόρυβο των αμέτρητων πυροτεχνημάτων. 
 
Λεωνίδιο: Η όμορφη αυτή πόλη, με το πρώτο «Χριστός Ανέστη», μετατρέπεται σε ένα φαντασμαγορικό 
σκηνικό θεάματος, ήχου και φωτός. Εκατοντάδες αερόστατα πυροδοτούνται και ελευθερώνονται για ν’ 
ανεβούν, με ορμή στην αρχή και νωχελικά στη συνέχεια, στον ουρανό. Παράλληλα, πυροτεχνήματα, 
βαρελότα, δυναμιτάκια συμπληρώνουν την φαντασμαγορική ατμόσφαιρα. Κάθε σπίτι σχεδόν ετοιμάζει το 
δικό του αερόστατο εβδομάδες πριν. Κάθε ενορία από τις πέντε της πόλης, ετοιμάζει πάνω από 100 
αερόστατα, που πυροδοτούνται μ’ ένα ποτισμένο στο λάδι πανί, την «καλυμμάρα». 
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Κάλαντα λέγονται το πρωί του Σαββάτου του Λαζάρου και το πρωί της Μ. Παρασκευής. Αυτοί που τα λένε 
κρατούν κι ένα στεφάνι που έχει πλεχτεί με τα ωραιότερα λουλούδια της εποχής, τα περισσότερα ρόδα 
(άγριες κρητικές παιωνίες) από τους γκρεμούς των βουνών. Το στεφάνι αυτό κατόπιν το βάζουν με μεγάλο 
σεβασμό στον Επιτάφιο, τη μέρα του στολισμού του.  

Τα κάλαντα του Λαζάρου 
Αν είναι με το θέλημα και με τον ορισμό σας 
Λαζάρου την Ανάσταση να πω στ’ αρχοντικό 
σας. 
Σήμερον έρχεται ο Χριστός, ο επουράνιος 
Θεός, εν τη πόλει Βηθανία. Μάρθα κλαίει και η 
Μαρία, Λάζαρο τον αδερφό τους, τον γλυκό και 
καρδιακό τους. 
Τον μοιρολογούν και λέουν, τον μοιρολογούν 
και κλαίουν, τρεις μέρες τον θρηνούσαν και τον 
εμοιρολογούσαν. 
Την ημέρα την Τετάρτη κίνησε ο Χριστός για 
να ‘ρτει και εβγήκεν η Μαρία έξω από τη 
Βηθανία  
και εμπρός του γόνυ κλει και τους πόδας του 
φιλεί. 
- Αν εδώ ήσουν, Χριστέ μου, δεν θ’ απέθνησκε 
ο αδελφός μου. Πλην! Και τώρα ‘γω πιστεύω  
και καλότατα ηξεύρω ότι δύνασ’ αν θελήσεις  
και νεκρούς να αναστήσεις. 
- Τον τάφο να μου δείξετε και ‘γω τον 
ανασταίνω. Τραπέζι να ‘τοιμάσετε και ‘γω θε 
να πηγαίνω. 
Και παρευθύς επήγαν και τον τάφο του εδείξαν. 
Επήγαν και του έδειξαν τον τάφο του Λαζάρου. 
Τους είπε και εκύλησαν τον λίθο, που ‘χε 
απάνου. 
Τότε ο Χριστός δακρύζει και τον Άδη φοβερίζει: 
- Άδη, Τάρταρε και Χάρο, Λάζαρο θα σου τον 
πάρω. Δεύρο έξω Λάζαρέ μου φίλε και αγαπητέ 
μου. 
Παρευθύς από τον Άδη ως εξαίσιο σημάδι 
Λάζαρος απελυτρώθη, ανεστήθη κι εσηκώθη, 
Λάζαρος σαβανωμένος και με το κερί 
ζωσμένος. 
Εκεί Μάρθα και Μαρία εκεί κι όλη η Βηθανία. 
Μαθητές και Αποστόλοι τότε ευρεθήκαν όλοι 
Δόξα το Θεό φωνάζουν και το Λάζαρο 
ξετάζουν. 
- Πες μας, Λάζαρε, τι είδες εις τον ¨Αδη, όπου 
πήγες; 
- Είδα φόβους, είδα τρόμους, είδα βάσανα και 
πόνους. Δώστε μου λίγο νεράκι, να ξεπλύνω το 
φαρμάκι της καρδιάς, των χειλέων και μη με 
ρωτάτε πλέον. 
Του χρόνου πάλι να γιορτάσομε με υγεία να σας 
βρούμε, στον οίκο σας χαρούμενοι το Λάζαρο 
να πούμε. Ή τους ήχους μας χαρούμενους πάλι 
να τραγουδούμε. 
Σε τούτο τ’ αρχοντόσπιτο πέτρα να μη ραΐσει κι ο 
νοικοκύρης του σπιτιού Χρόνια Πολλά να ζήσει !  

Τα κάλαντα της Μ. Παρασκευής 
(Το μοιρολόι της Παναγίας) 

Σήμερον μαύρος ουρανός, σήμερον μαύρη μέρα, 
σήμερον όλοι θλίβονται και τα βουνά λυπούνται. 
Σήμερον έβαλαν βουλή οι άνομοι Εβραίοι,  
οι άνομοι και τα σκυλιά κι οι τρεις καταραμένοι 
για να σταυρώσουν το Χριστό  
των Πάντων Βασιλέα. 
Ο Κύριος ηθέλησε να μπει σε περιβόλι,  
να κάμει δείπνο μυστικό για να τον λάβουν όλοι. 
Η Παναγιά η Δέσποινα καθόταν μοναχή της, 
τας προσευχάς της έκανε για το Μονογενή της.  
Φωνή εξήλθε εξ’ ουρανού και απ’ αρχαγγέλου 
στόμα: 
- Σώσων κυρά τας προσευχάς, σώσων και τας 
μετάνοιας και τον υιό σου πιάσανε  
και σαν ληστή τον πάνε και στου Πιλάτου  
την αυλή εκεί τον τυραννάνε. 
Η Παναγιά σαν τ’ άκουσε έπεσε και λιγώθη 
σταμνιά νερό της έριχναν τρία κανάτια μόσχο 
και τρία νεροδόσταμνα για να της έρθει ο νους 
της 
Κι η Παναγιά η Δέσποινα κι οι άλλες οι γυναίκες 
έπιασαν το στρατί στρατί, στρατί το μονοπάτι. 
Το μονοπάτι τς’ έβγαλε μεσ’ στου ληστή την 
πόρτα.  
Τηρά δεξιά, τηρά ζερβά, κανέναν δε γνωρίζει. 
Τηρά και δεξιότερα, βλέπει τον Άγιο Γιάννη. 
- Άγιε μου Γιάννη Πρόδρομε  
και βαπτιστή του γιου μου, 
μην είδες τον γιόκα μου και σένα δάσκαλό σου; 
- Δεν έχω στόμα να σου πω,  
γλώσσα να σου μιλήσω, 
δεν έχω χεροκάλαμο, για να σου τονε δείξω. 
Βλέπεις εκείνον τον γυμνό, τον παραπονεμένο, 
οπού φορεί πουκάμισο στο αίμα βουτημένο, 
οπού φορεί στην κεφαλή, αγκάθινο στεφάνι; 
Εκείνος είναι ο γιόκας σου και με διδάσκαλός μου 
Η Παναγιά πλησίασε γλυκά τον ερωτούσε: 
- Δε μου μιλάς παιδάκι μου, δε μου μιλάς 
παιδί μου; 
- Τι να σου πω μανούλα μου που διάφορο 
δεν έχεις, κοντά στο Μέγα Σάββατο κοντά 
στο μεσονύκτι, που θα λαλήσει ο πετεινός  
σημαίνουν τα επουράνια,  
σημαίνει και η Αγιά Σοφιά  
με τις χρυσές καμπάνες. 
Όποιος το ακούει σώζεται  
και όποιος το λέει αγιάζει  
και όποιος το καλοσκεφτεί Παράδεισο θα λάβει. 
Παράδεισο και λίβανο από τον Άγιο Τάφο. 
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Την Πέμπτη 15 Μαρτίου, επισκεφθήκαμε με την τάξη μου το 
οινοποιείο «Δουλουφάκη» στις Δαφνές. 
Ήταν μεγάλο και παλιό, αλλά το έχουν ξαναφτιάξει με καινούριους 
χώρους και πολλά καινούρια μηχανήματα. Τα μηχανήματα γέμιζαν 
πρώτα τα μπουκάλια με κρασί, ύστερα τους έβαζαν φελλούς και μετά 
ετικέτες. Στο οινοποιείο δουλεύουν τέσσερα άτομα. Η φιλοξενία τους 
ήταν πολύ ωραία, γιατί μας υποδέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Μάθαμε 
πώς γίνεται το κρασί, σε ποια μέρη καλλιεργείται το αμπέλι και άλλα 
πολλά. 
Γιώργος Φραγκιαδάκης, Γ’ 2 
Με την τάξη μου πήγαμε στο οινοποιείο «Δουλουφάκη» που είναι 
στις Δαφνές Ηρακλείου. Ήταν παλιό κτίριο και μεγάλο, με πολλά μηχανήματα. Αυτά γέμιζαν τα μπουκάλια 

με κρασί, έβαζαν φελλούς κι ετικέτες. 
Στο οινοποιείο δουλεύουν 
τέσσερα άτομα. Η φιλοξενία 
τους ήταν       

               πολύ καλή και μας κέρασαν 
αναψυκτικά και σουβλάκια. 

                                                                                         Κωστής Αντωνιάδης, Γ’ 2 
Η τάξη μου επισκέφθηκε το οινοποιείο «Δουλουφάκης» στις Δαφνές Ηρακλείου, με αφορμή το μάθημα που 
κάναμε στη Μελέτη για το αμπέλι και το κρασί. Το οινοποιείο ήταν παλιό, το οποίο έχουν ξαναφτιάξει με 
καινούριους χώρους και καινούρια μηχανήματα. Επειδή είναι μικρό, δουλεύουν μόνο τέσσερα άτομα και η 
δουλειά τους είναι πιο δύσκολη. Είδαμε πολλά μηχανήματα, που άλλα έβαζαν κρασί στα μπουκάλια, άλλα 
φελλούς, άλλα τα σφράγιζαν. Η φιλοξενία τους ήταν επίσης πολύ ωραία. Μας ξενάγησαν σε όλους τους 
χώρους. Μας κέρασαν αναψυκτικά, σουβλάκια και γλυκά. Μας εξήγησαν και πολλά πράγματα, από τις 

ερωτήσεις που είχαμε ετοιμάσει στο σχολείο. Όπως, πώς γίνεται η 
συγκομιδή των σταφυλιών, σε ποια μέρη ευδοκιμεί το αμπέλι, πώς 
φτιάχνεται το κρασί κ.ά. 
Ζωή Τσικνάκη, Γ’ 2 
Επισκεφθήκαμε το οινοποιείο «Δουλουφάκη» στις Δαφνές. Είναι 
παλιό, αλλά έχουν φτιάξει και καινούριες αίθουσες και έχουν αγοράσει 
καινούρια μηχανήματα, που είναι πάρα πολλά. Τα μηχανήματα γέμιζαν 
μπουκάλια με κρασί, έβαζαν φελλούς και ετικέτες. Δούλευαν τέσσερα 
άτομα. Η φιλοξενία τους ήταν πολύ καλή και μας πήγαν να δούμε 
διάφορους χώρους. Μάθαμε από πού βγαίνει το κρασί και πώς, πόσα 

κιλά βγάζει το χρόνο το οινοποιείο και πολλά άλλα. 
Μαριρένα Φραγκιαδάκη, Γ’2 
Μαζί με δύο τμήματα της Γ’ τάξης και τους δασκάλους μας επισκεφθήκαμε το οινοποιείο «Δουλουφάκη» 
στις Δαφνές Ηρακλείου. Ήταν μεγάλο, λίγο παλιό, αλλά με τα μηχανήματα φαινόταν καινούριο. Τα 
μηχανήματα έκαναν την εμφιάλωση και υπήρχαν και μεγάλες δεξαμενές για το κρασί. Δουλεύανε τέσσερα 
άτομα, λίγα γι’ αυτή τη δουλειά. Ήταν πολύ ευγενικοί, μέχρι και φαγητά μας ετοίμασαν. Έμαθα πώς 
εμφιαλώνεται και πώς φτιάχνεται το κρασί. 
Γιώργος Σωμαράκης, Γ’ 2 
Το οινοποιείο λεγόταν «Δουλουφάκης» και βρίσκεται στις Δαφνές. 
Ήταν μικρό, παλιό αλλά  το έχουν ξαναφτιάξει και αγόρασαν 
καινούρια μηχανήματα. Τα άτομα που δουλεύουν στο οινοποιείο 
είναι τέσσερα. Η φιλοξενία τους ήταν πάρα πολύ καλή. Μας κέρασαν 
γλυκά, φαγητά και αναψυκτικά. Μάθαμε πώς εμφιαλώνεται το κρασί 
αλλά και πολλά άλλα πράγματα για το κρασί και το αμπέλι. 
Σοφία Κουτάντου. Γ’ 2 
Στις 15 Μαρτίου επισκέφθηκε η τάξη μου το οινοποιείο 
«Δουλουφάκη» που βρίσκεται στις Δαφνές. Το οινοποιείο ήταν 
παλιό, μεγάλο με πολλά μηχανήματα. Όταν φτάσαμε στο οινοποιείο, μας υποδέχτηκαν με χαρά και μας 
πρόσφεραν αναψυκτικά και τρουφάκια. Μας έμαθαν πώς καλλιεργούνται τα αμπέλια, πώς εμφιαλώνεται το 
κρασί και μας απάντησαν σε πολλές ερωτήσεις. 
Εμμανουήλ Γαλανάκης, Γ’ 2 
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Δύο τμήματα της Γ’ τάξης επισκεφτήκαμε το οινοποιείο 
«Δουλουφάκη» στις Δαφνές. Το οινοποιείο ήταν παλιό, αλλά ο 
ιδιοκτήτης του το έφτιαξε πάλι με νέους χώρους. Είχε μηχανήματα 
που γέμιζαν τα μπουκάλια με κρασί και τα εμφιάλωναν. Δούλευαν 
τέσσερα άτομα. Μας υποδέχτηκαν με χαρά και μας είχαν ετοιμάσει 
και μπουφέ. Μάθαμε πώς γίνεται το κρασί και πολλά πράγματα για 
την καλλιέργεια του αμπελιού. 
Χριστίνα Μαυρογιάννη, Γ’ 2 
Η Γ’ τάξη επισκεφθήκαμε με τους δασκάλους μας το οινοποιείο 
«Δουλουφάκης» που βρίσκεται στις Δαφνές. Στο οινοποιείο 
δούλευαν τέσσερα άτομα και είχε και μηχανήματα για την εμφιάλωση κρασιού. Η φιλοξενία τους ήταν πολύ 
ωραία. Μας είχαν φαγητά, μας ξενάγησαν και μας άφησαν να βάζουμε μπουκάλια στη μηχανή εμφιάλωσης. 
Μάθαμε πώς δουλεύουν τα μηχανήματα και ποια είδη κρασιών υπάρχουν. 
Γιώργος Παχάκης, Γ’ 2 
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου δύο τμήματα της Γ’ τάξης πήγαμε στο οινοποιείο «Δουλουφάκη» στις Δαφνές. Το 
οινοποιείο ήταν μεγάλο με πολλά μηχανήματα για την εμφιάλωση του κρασιού. Ήταν παλιό οινοποιείο, 

αλλά ο ιδιοκτήτης τα 
ξανακατασκεύασε κι έτσι έγινε            
 καινούριο. Τα μηχανήματα 

φίλτραραν, γέμιζαν τα μπουκάλια                
 με κρασί, έβαζαν ετικέτες και 

φελλούς. Η φιλοξενία εκ μέρους τους 
ήταν πολύ καλή. Μάθαμε όλη τη διαδικασία εμφιάλωσης του κρασιού και πολλά για την καλλιέργεια του 
αμπελιού και την παραγωγή κρασιού. 
Δημήτρης Δουλουφάκης, Γ’ 2 
Μαζί με την τάξη μου πήγαμε στις Δαφνές, στο οινοποιείο «Δουλουφάκη». Ήταν παλιό οινοποιείο αλλά με 

καινούριους χώρους και νέα μηχανήματα για την εμφιάλωση. Δούλευαν 
τέσσερα άτομα και η φιλοξενία τους ήταν πολύ καλή. Μάθαμε για την 
εμφιάλωση του κρασιού και πολλά πράγματα γύρω από το κρασί. 
Κάλλια Μπαλούρδου, Γ’ 2 
Με το δάσκαλό μας επισκεφθήκαμε το οινοποιείου του κ. Δουλουφάκη. 
Ήταν μεγάλο, παλιό, με νέα μηχανήματα και νέους χώρους. Είδαμε που 
γέμιζαν τα μπουκάλια με κρασί, μετά έβαζαν φελλούς και μετά τα 
έπαιρνε ένα άτομο και τα έβαζε στις κούτες. Δούλευαν τέσσερα άτομα. 
Μας κέρασαν σουβλάκια, σάντουιτς και γλυκά. Μάθαμε πώς γίνεται το 
κρασί, πώς εμφιαλώνεται κ.ά. 

Νίκος Γιακουμάκης, Γ’ 2 
Το οινοποιείο που επισκεφθήκαμε ήταν του κ. Δουλουφάκη στις Δαφνές. Ήταν μεγάλο με πολλά 
μηχανήματα. Είδαμε να γεμίζουν τα μπουκάλια με κρασί, να βάζουν φελλούς κι ετικέτες και μετά στις 
κούτες. Μας περιποιήθηκαν πολύ καλά και μας έδωσαν αναψυκτικά, γλυκά και φαγητά. Μάθαμε πώς 
γίνεται το κρασί και άλλα πολλά. 
Μαρία Γενεδάκη, Γ’ 2 
Την Πέμπτη 15 Μαρτίου με το δάσκαλό μας πήγαμε στο οινοποιείο 
«Δουλουφάκης» στις Δαφνές Ηρακλείου. Το οινοποιείο ήταν μικρό, 
παλιό, με αρκετά μηχανήματα και δούλευαν τέσσερα άτομα. Τα 
μηχανήματα γέμιζαν με κρασί τα μπουκάλια και έβαζαν ετικέτες. Η 
φιλοξενία ήταν υπέροχη, γιατί μας ξενάγησαν και μας κέρασαν πολλά 
πράγματα. Στο τέλος παίξαμε στην αυλή. Μάθαμε πολλά πράγματα 
κάνοντας ερωτήσεις στον κ. Δουλουφάκη. 
Μάνος Πατρουδάκης, Γ’ 2 
Με τους συμμαθητές μου και το δάσκαλό μας πήγαμε στις Δαφνές 
Ηρακλείου για να επισκεφθούμε το οινοποιείο «Δουλουφάκη». Ήταν παλιό κτίριο αλλά ο ιδιοκτήτης έχτισε  
νέους χώρους και πήρε καινούρια μηχανήματα, τα οποία εμφιάλωναν το κρασί. Μας υποδέχτηκαν με πολλή 
χαρά, μας κέρασαν και μας ξενάγησαν σ’ όλο το οινοποιείο. Από την τάξη μας είχαμε ετοιμάσει και κάποιες 
ερωτήσεις για το αμπέλι και το κρασί και μας απάντησε σε όλες ο κ. Δουλουφάκης. Περάσαμε πολύ ωραία. 
Αγγελική Σταματάκη, Γ’ 2 
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Την Πέμπτη 15 Μαρτίου πήγαμε στο οινοποιείο «Δουλουφάκη» στις Δαφνές. Το οινοποιείο ήταν παλιό, 
όμως έφτιαξαν νέους χώρους κι έβαλαν σύγχρονες μηχανές και καινούριες δεξαμενές. Ένα μηχάνημα έβαζε 
στα μπουκάλια κρασί, φελλούς, ετικέτες και μετά ένα άτομο τα έβαζε σε κουτιά. Μετά πήγαμε στις 
αποθήκες που φυλάνε το κρασί. Με την επίσκεψή μας αυτή 
μάθαμε πώς βγαίνει και πώς εμφιαλώνεται το κρασί. Ήταν μια 
πολύ όμορφη μέρα. 
Μανούσος Κυριακάκης, Γ’ 2 

Οι δύο τάξεις της Γ’ κάναμε επίσκεψη στο οινοποιείο 
«Δουλουφάκη». Μας υποδέχτηκαν με χαρά ο κύριος 
Δουλουφάκης με τη γυναίκα του. Μας εξήγησαν πώς 
φτιάχνεται το κρασί και πώς γίνεται η εμφιάλωση. Βοηθήσαμε 
κι εμείς βάζοντας άδεια μπουκάλια και γεμίζοντάς τα με 
κρασί. Κάποια παιδιά τα έβαζαν στις κούτες. Το οινοποιείο 
αυτό ήταν κάποτε παλιό αλλά τώρα έχει γίνει σύγχρονο, με πολλά μηχανήματα και νέους χώρους. Όταν 
τέλειωσε η ξενάγηση μας περίμενε μια έκπληξη. Σουβλάκια, ντόνατς και αναψυκτικά. Κι εμείς κρατούσαμε 
φαγητά, που είχαν σχέση με το κρασί και το αμπέλι, όπως μουσταλευριά, μπεκρή μεζέ, ντολμαδάκια, 
σταφίδες κ.ά. Φεύγοντας μας αποχαιρέτησαν χαρίζοντας στον καθένα μας ένα μπουκάλι κρασί. 
Νίκος Λαγκουβάρδος, Γ’ 2 
Μαζί με την τάξη μου επισκεφθήκαμε το οινοποιείο «Δουλουφάκη» στις Δαφνές Ηρακλείου. Ήταν παλιό, 
αλλά τώρα έχουν χτίσει καινούριους χώρους με πολλά νέα μηχανήματα. Τα μηχανήματα έκαναν την 
εμφιάλωση. Η φιλοξενία ήταν άψογη. Μας κέρασαν αναψυκτικά, γλυκά και άλλα πολλά. Επισκεφθήκαμε 
όλους τους χώρους του οινοποιείου. Μάθαμε πώς εμφιαλώνεται το κρασί, τι μηχανήματα υπάρχουν, ποιες 
ποικιλίες σταφυλιών υπάρχουν στην Κρήτη και άλλα. Περάσαμε πολύ όμορφα, γιατί παίξαμε και μάθαμε 
διάφορα πράγματα για το αμπέλι και το κρασί. 
Ελένη Νιθαυριανάκη, Γ’ 2 

 
 

 
 

 

                      Σχολικό πρωτάθλημα 
Το σχολείο μας, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος συμμετέχει στο σχολικό 

πρωτάθλημα με ομάδες ποδοσφαίρου αγοριών, βόλεϊ αγοριών και κοριτσιών και μπάσκετ 
αγοριών και κοριτσιών. 
Στο ποδόσφαιρο και οι δύο ομάδες, 4ου και 50ου πέτυχαν από μια νίκη και 
μια ήττα κι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Στο βόλεϊ, 
οι ομάδες κοριτσιών πέτυχαν και αυτές από μια νίκη και μια ήττα κι 
αποκλείστηκαν. Στο βόλεϊ αγοριών, συνεχίζει η ομάδα του 50ου, η οποία 
θ’ αγωνιστεί στον τελικό των σχολείων του 1ου Γραφείου. Οι αγώνες στο 
μπάσκετ θα ξεκινήσουν αργότερα. 
Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, αξίζουν συγχαρητήρια σ’ όλες τις 
ομάδες για τη συμμετοχή τους και την προσπάθειά τους, αφού το σχολικό πρωτάθλημα πρέπει να 
αναδεικνύει πάνω απ’ όλα την ευγενή άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι. 
 

Η γιορτή της 25ης Μαρτίου 
Με τραγούδια, απαγγελίες, θεατρικά δρώμενα και προβολή 
διαφανειών, τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης του σχολείου μας με τους 
δασκάλους τους, οργάνωσαν και παρουσίασαν μια πολύ όμορφη 
γιορτή, για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Μας θύμισαν τα 
γεγονότα της επανάστασης του 1821 και μας δίδαξαν πώς πρέπει να 
τιμούμε αυτούς που θυσιάστηκαν για την λευτεριά της πατρίδας μας. 
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Πάνε πακέτο ! 
Ένας κύριος μπαίνει σ’ ένα μαγαζί που πουλάει 
ωδικά πτηνά και βλέπει μέσα σ’ ένα κλουβί δύο 
καναρίνια, από τα οποία το ένα κελαηδά υπέροχα. 

- Πόσο κάνει αυτό το καναρίνι; ρωτάει με 
ανυπομονησία ο πελάτης. 

- Τα καναρίνια σ’ αυτό το κλουβί πάνε 
πακέτο. Δώσε 150 ευρώ και τα       
παίρνεις και  τα δύο, κύριε. 

-     Εγώ θέλω μόνο αυτό που κελαηδάει. 
- Ναι, αλλά το άλλο είναι που γράφει τα 

τραγούδια ! 
Εμμανουήλ Γαλανάκης, Γ’ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -     
 
 
 

 
Αινίγματα 

Πράσινο το χρώμα του,  
άσπρο το σπιτάκι του.  
Κόκκινη η καρδιά του  
και μέσα κατοικούνε 
μαύρα αραπάκια.     
                                   Τι είναι; 
 
Μια βαρκούλα φορτωμένη  
στο λιμάνι πάει και μπαίνει. 
                                        Τι είναι;          

Σοφία Κουτάντου, Γ’2 
(Οι λύσεις στο επόμενο φύλλο μας) 
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 «Στις ΗΠΑ, ξοδεύουμε περισσότερα από 
45 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για 
για τη συλλογή των σκουπιδιών», εξηγεί 

ο Τζιμ Πος, «ενώ 180.000 απορριμματοφόρα με  
πετρελαιοκινητήρα βρίσκονται καθημερινά στους 
δρόμους, επιβαρύνοντας το περιβάλλον». 
Στόχος, λοιπόν, του 42χρονου, που παρακολούθησε 
σπουδές για το περιβάλλον, ήταν να βρεθεί ένας τρόπος 
να μειωθούν τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Ύστερα από πολύχρονη  
μελέτη κατέληξε στη δημιουργία ενός καινοτόμου κάδου σκουπιδιών, το Big 
Belly (μεγάλη κοιλιά), που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια και μπορεί να 
συμπιέζει 800 κιλά σκουπιδιών σε δυο συμπιεσμένους κύβους. 
Ο κάδος είναι πράσινος, το καπάκι του ανοίγει προς τα πάνω και διαθέτει 
φωτοβολταϊκό σύστημα 40 βατ, προκειμένου να φορτίζεται η μπαταρία του 12 
βολτ, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ο κάδος ακόμα κι όταν βρέχει. Η ηλιακή 
ενέργεια μπορεί να αποθηκευτεί στην μπαταρία του κάδου για δύο βδομάδες. 
Ο κάδος Big Belly έχει αισθητήρα που ανιχνεύει πότε πρέπει να αρχίσει η 

συμπίεση των απορριμμάτων, ενώ η χωρητικότητά του μπορεί να οκταπλασιαστεί μετά τη συμπίεση. Μόλις 
γεμίσει ο κάδος, ξεκινάει η συμπίεση κι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία αναβοσβήνει ένα φως. Στο Κουινς 
της Νέας Υόρκης, 44 τέτοιοι κάδοι έχουν μειώσει τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων κατά 70%, οπότε 
το κόστος του στα 4.500 δολάρια μπορεί ν’ αποσβεστεί σε έναν περίπου χρόνο. 
Τα πλεονεκτήματα από τη χρήση αυτού του κάδου είναι ότι μειώνονται τα απορρίμματα έξω από τους 
κάδους, οπότε τα πεζοδρόμια είναι καθαρότερα, είναι ευκολότερη η διακομιδή τους καθώς έχουν συμπιεστεί 
και μειώνονται οι ρύποι λόγω των μικρότερων αριθμών δρομολογίων που απαιτούνται. 

ΕΘΝΟΣ 21/1/07 
 
Για περισσότερα από 5.000 
χρόνια έμειναν αγκαλιασμένοι 
και τους έφερε στο φως η 

αρχαιολογική σκαπάνη. Ιταλοί αρχαιολόγοι ανακάλυψαν δύο σκελετούς που 
θάφτηκαν αγκαλιασμένοι περίπου 5.000 έως 6.000 χρόνια πριν, κατά τη 
νεολιθική περίοδο. Εντοπίστηκαν 25 μίλια νότια της Βερόνας, της 
ρομαντικής πόλης όπου ο Σαίξπηρ περιέγραψε τη ρομαντική ιστορία του 
Ρωμαίου και της Ιουλιέτας. Το προϊστορικό ζευγάρι θεωρείται ότι πέθανε σε 
νεαρή ηλικία, δεδομένου ότι τα δόντια τους είναι άθικτα. Οι ίδιοι οι 
αρχαιολόγοι δηλώνουν έκπληκτοι: «Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για διπλούς 
ενταφιασμούς κατά τη νεολιθική περίοδο, πόσο μάλλον δύο ανθρώπων που 
είναι αγκαλιασμένοι» δήλωσε η αρχαιολόγος Έλενα Μενότι, επικεφαλής της 
ανασκαφής. «Πρέπει να ομολογήσω ότι όταν τους ανακαλύψαμε συγκινηθήκαμε πολύ» εξομολογήθηκε η 
ίδια. 
Οι αρχαιολόγοι, πλέον, θα προσπαθήσουν να καθορίσουν την ηλικία του ζευγαριού κατά τη στιγμή του 
θανάτου καθώς και πριν πόσα χρόνια είχαν θαφτεί.   

 ΚΡΗΤΗ PRESS 22-28/2/07 
 
Για πρώτη φορά, τα τελευταία 100 χρόνια, η άνοιξη χτύπησε την πόρτα της Κεντρικής Ευρώπης, λίγο πριν 
από τα Χριστούγεννα !!! Αποτέλεσμα των κλιματολογικών αυτών συνθηκών ήταν ν’ απορυθμιστεί το 

βιολογικό ρολόι ορισμένων εκπροσώπων του 
ζωικού και φυτικού βασιλείου, οι οποίοι ξαφνικά 

άρχισαν, μέσα στο καταχείμωνο, να 
συμπεριφέρονται… παράξενα. Αμφίβιοι οργανισμοί, όπως οι βάτραχοι και ορισμένα είδη 
πτηνών, εγκαινίασαν πρόωρα την περίοδο του ζευγαρώματος, με κίνδυνο να εκθέσουν τα 
νεογέννητά τους στο δριμύ ψύχος και τον θάνατο. Οργανισμοί που κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, 

βυθίζονται στη χειμέρια νάρκη, παραμένουν ξύπνιοι.  
Εκπρόσωποι της χλωρίδας, όπως ο νάρκισσος, ο κρόκος και η αμυγδαλιά άρχισαν να ανθίζουν δύο μήνες 
πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία. 

ΕΘΝΟΣ 21/1/07 


