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Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2014,   Παπαδάτες Πρέβεζας                                                              Τιμή : 0,80 € 

 

Η 7η Γιορτή Ελιάς στις Παπαδάτες Πρέβεζας 
 

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Παπαδατών Πρέβεζας «Ο Άγιος Κοσμάς», το Υπουργείο 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Δ/νση Γεωργικών Εφαρμογών και ο Δήμος Ζηρού, συνδιοργάνωσαν  

την 7η Γιορτή Ελιάς στο χωριό μας στις 30 Νοεμβρίου 2013. 

Οι επισκέπτες είχαν μια εκπληκτική ευκαιρία να γευθούν τη «μαγεία του αγνού ελαιόλαδου» στην καρδιά 

της τοπικής Ηπειρώτικης παράδοσης. Ο κόσμος που παραβρέθηκε στην εκδήλωση είχε την ευκαιρία να 

διασκεδάσει και να χορέψει σε ένα ζεστό, φιλικό περιβάλλον και να γευθεί δωρεάν μοναδικές ντόπιες 

παραδοσιακές λιχουδιές με μεγάλη θρεπτική αξία. 

 

 

Η «Γιορτή της Ελιάς» τονίζει τόσο την τοπική όσο και ελληνική κουλτούρα, γι’ αυτό και ο κόσμος της 

περιοχής συμμετέχει ενεργά στην οργάνωση της παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 

φέτος.  
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιεράς Μητροπόλεως 

Νικοπόλεως & Πρεβέζης κ. Χρυσόστομος τίμησε με την 

παρουσία του την εκδήλωση 

 

 

 

Το χορευτικό των γυναικών των Παπαδατών  

 έκλεισε την αυλαία των χορευτικών. 

 

 

 

 

Το χορευτικό του Δήμου Πρέβεζας για 

Τρίτη συνεχόμενη χρονιά απάντησε 

θετικά στο κάλεσμα του Συλλόγου μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Οι γυναίκες του χορευτικού Πολύδροσου Άρτας 
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Υπεύθυνος Εφημερίδας: Κώτσης Μάνθος 

Υπεύθυνη Σύνταξης: Κοκκίνη Βαλεντίνη 

 

Η Συντακτική Ομάδα των Πιτσιρίκων σας εύχεται 

 

                                    Καλή Χρονιά ! 
 

Τις Εφημερίδες μας μπορείτε να τις δείτε και στο διαδίκτυο στην 

ιστοσελίδα της Ενορίας Παπαδατών www.papadates.gr  ! 

 

 

 

Ιστορία του εορτασμού των Χριστουγέννων  

 

Η παράδοση θεωρεί ότι η αρχαιότερη ομιλία για τη γιορτή των Χριστουγέννων εκφωνήθηκε από 

τον Μέγα Βασίλειο στην Καισάρεια της Καππαδοκίας το έτος 376 μ.Χ. Άλλες Ιστορικές πηγές 

επισημαίνουν πως ο εορτασμός των Χριστουγέννων άρχισε να τηρείται στη Ρώμη γύρω στο 335, αν και 

κάποιοι ερευνητές βασιζόμενοι σε αρχαίους ύμνους με χριστουγεννιάτικη θεματολογία θεωρούν ότι 

τα πρώτα βήματα που οδήγησαν στον εορτασμό αυτό έγιναν μέσα στον 3ο αιώνα. 

Επί Πάπα Ιουλίου Α' (337-352) τα Χριστούγεννα σταμάτησαν να γιορτάζονται μαζί με τα Θεοφάνεια 

και θεσπίσθηκε ως επέτειος η 25 Δεκεμβρίου κατόπιν έρευνας των αρχείων της Ρώμης, όπως 

πιστεύεται, επί της απογραφής που έγινε επί αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, σε συνδυασμό με 

υπολογισμό ρήσης του Ευαγγελίου (το οποίο και συνέτεινε) του Προδρόμου λεχθείσα περί τον 

Χριστόν: "Εκείνος δει αυξάνειν, εμέ δε ελατούσθαι" (Ιωάνν. γ'30). Με βάση αυτή την υποθετική πηγή, η 

Γέννηση του Χριστού ορίσθηκε κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο όπου και αρχίζει η αύξηση των ημερών. 

Στον καθορισμό της 25ης Δεκεμβρίου ως ημερομηνίας εορτασμού συντέλεσαν προφανώς η μεγάλη 

εθνική εορτή του "ακατανίκητου" θεού Ήλιου (Dies Natalis Solis Invicti) και ο εορτασμός των γενεθλίων 

του Μίθρα που ήταν διαδεδομένα σε όλη την επικράτεια της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας με την έννοια 

ότι η επιλογή αυτής της ημέρας ως ημέρας γέννησης του Χριστού είχε να κάνει με την προσπάθεια 

αντικατάστασης των παγανιστικών (μη χριστιανικών) γιορτών που τηρούνταν εκείνον τον καιρό, 

όπως τα Σατουρνάλια και τα Μπρουμάλια 

Συνεπώς, όταν ο Χριστιανισμός έγινε η επίσημη θρησκεία της αυτοκρατορίας, προσπάθησε να 

απορροφήσει και να δώσει νέα διάσταση και νέα σημασία σε πανάρχαια λατρευτικά έθιμα και 

λατρευτικές συνήθειες αιώνων. Πάντως, παρά τις απαγορεύσεις της εκκλησίας για πολλές από τις 

εκδηλώσεις που τελούνταν στην αντίστοιχη του Δωδεκαημέρου περίοδο ή τις νομοθεσίες, αυτές 

διατηρήθηκαν κυρίως στην ύπαιθρο καθ' όλη την διάρκεια των ρωμαϊκών αυτοκρατορικών χρόνων, 

μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα. Σε μεταγενέστερη εποχή πολλά από τα έθιμα τους (ανταλλαγή δώρων, 

γλέντια, χαρτοπαίγνια κ.ο.κ.) μεταβιβάστηκαν στον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς. 

Στη Ρώμη το καλεντάρι των Φιλοκαλίων (354 μ.Χ.) περιλαμβάνει στην ημερομηνία της 25ης 

Δεκεμβρίου, απέναντι από την παγανιστική Natalis invicti, δηλ. "γέννηση του ακατανίκητου (ήλιου)", 

την φράση "VIII kaalitan nattis Christus in Bethleem Iudea". 

 

      Συντακτική Ομάδα 

 

• Κοκκίνη Αναστασία 

• Kοκκίνης Παναγιώτης 

• Σιντόρη Λαμπρινή 

• Τσιρώνη Λαμπρινή 

• Χρήστου Κωνσταντίνος 

• Χρήστου Νικόλαος 

 

 

           Υπεύθυνος Εφημερίδας :   

                         Κώτσης Μάνθος 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%AC%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/335
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AC%CF%80%CE%B1%CF%82_%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%84
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AF%CE%B8%CF%81%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BD%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BB%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
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Από τη Δύση ο εορτασμός της Γεννήσεως στις 25 Δεκεμβρίου πέρασε και στην Ανατολή γύρω στο 376. 

Το 386 ο Αγ. Ιωάννης ο Χρυσόστομος παρότρυνε την εκκλησία της Αντιόχειας να συμφωνήσει στην 

25η Δεκεμβρίου ως ημέρα εορτασμού της Γέννησης. Τον καιρό του Αγ. Αυγουστίνου (354-430) η 

ημερομηνία της Γιορτής της Γέννησης είχε καθοριστεί, πάντως ο Αυγουστίνος την παραλείπει από τον 

κατάλογό του με τις σημαντικές χριστιανικές επετείους (PL 33.200). 

Με τον χρόνο επεκράτησε σε όλο τον χριστιανικό κόσμο εκτός της Αρμενικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας που συνεχίζει τον συνεορτασμό με τα Θεοφάνια.  

Το 529 ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός απαγόρευσε την εργασία και τα δημόσια έργα κατά τη διάρκεια 

των Χριστουγέννων και τα ανακήρυξε δημόσια αργία. Ως το 1100, καθώς είχε επεκταθεί η δράση των 

ιεραποστολών στις παγανιστικές ευρωπαϊκές φυλές, όλα τα έθνη της Ευρώπης γιόρταζαν τα 

Χριστούγεννα. Εντούτοις, αργότερα, εξαιτίας της Μεταρρύθμισης απαγορεύτηκε ή περιορίστηκε κατά 

περιόδους η τήρησή του εορτασμού τους σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και στην Αμερική, καθώς 

θεωρούνταν ότι περιλάμβανε σε μεγάλο βαθμό ειδωλολατρικά στοιχεία. 
 

                                                                                                                                                   Κοκκίνη Αναστασία 

 

   Η Ελλάδα,  

            μια από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου 
 

Η Ελλάδα είναι μια από τις 

πλουσιότερες χώρες της 

Ευρώπης, τουλάχιστον σε ότι 

αφορά τη βλάστηση, 

αποφάνθηκαν Γερμανοί βο-

τανολόγοι, σύμφωνα με τους 

οποίους στη χώρα μας 

υπάρχουν 5.752 είδη φυτών. 

Μάλιστα το ένα στα πέντε – 

για την ακρίβεια 1.278 είδη – 

δεν απαντώνται οπουδήποτε 

αλλού στον κόσμο. 

Οι γερμανοί ερευνητές σε συνεργασία με Έλληνες και Δανούς συναδέλφους τους μελετούσαν επί τρία 

χρόνια τα είδη βλάστησης της Ελλάδας στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν την πρώτη 

ολοκληρωμένη καταγραφή της ελληνικής χλωρίδας, καταγράφοντας με λεπτομέρειες ποιοι τύποι φυτών 

απαντώνται σε κάθε περιοχή. 

Για παράδειγμα, η πορτοκαλί, κίτρινη ή κόκκινη τουλίπα του Ορφανίδη (Tulipa orphanidea) αναπτύσσεται 

μόνο στην Πελοπόννησο, σε υψόμετρα 700-1.600 μέτρων. 

Το λείριο το μάρταγο (Lilium martagon) είναι ένα από τα πέντε είδη κρίνων στην Ελλάδα, ενώ απαντάται 

σε ορισμένες περιοχές της Αλβανίας. Επίσης, ενδημικό στη χώρα μας είναι και το ένα από τα μόλις δύο 

είδη φοινίκων της Ευρώπης, ο Κρητικός Φοίνικας (Phoenix theophrastii). 

«Η Ελλάδα έχει βουνά ύψους σχεδόν 3.000 μέτρων, αλλά και πολλά νησιά με μακρά ιστορία απομόνωσης 

των εξαιρετικά ποικιλόμορφων βιοτόπων τους, καθένα από τα οποία έχει ένα πολύ διαφορετικό τοπικό 

κλίμα», γράφουν οι ερευνητές στη δημοσίευσή τους με τίτλο «Αγγειακά Φυτά της Ελλάδας» 

περιγράφοντας ιδιαίτερα τα νησιά του Αιγαίου ως υπαίθρια εργαστήρια της εξελικτικής διαδικασίας. 

Κοκκίνης Παναγιώτης 

http://el.wikipedia.org/wiki/376
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%91%CF%81%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/529
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CE%91%27
http://el.wikipedia.org/wiki/1100
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%81%CF%81%CF%8D%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CF%83%CE%B7
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Ελλήνων Κατορθώματα 

Μη βιαστείτε να πείτε ότι 

οι σημαντικότερες Ελληνικές 

πατέντες ανήκουν στην αρχαία Ιστορία 

μας. Μπορεί οι χάρτες, τα συστήματα 

ύδρευσης, οι καταπέλτες, οι 

γεωμετρικές εφαρμογές να έκαναν 

διάσημους τους αρχαίους ημών, αλλά 

έχουν και οι σύγχρονοι ημών την χάρη 

τους. 

 

 

Δείτε μία λίστα με σύγχρονες Ελληνικές καινοτομίες που άλλαξαν τη ζωή μας. 

Ξεκινώντας την «περιήγηση» των Ελληνικών καινοτομιών, αναιρούμε τα όσα είπαμε προηγουμένως και 

παραθέτουμε επιστήμονες και ερευνητές που όντως αξίζουν βαρύγδουπες δηλώσεις θαυμασμού. 

Ιστορικές καινοτομίες: 

- Τεστ Παπ - Γεώργιος Παπανικολάου 

Αρχίζουμε από τα. SOS, καθώς δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την ιατρική εξέταση που εξέλιξε ο 

μεγάλος Έλληνας επιστήμονας Γεώργιος Παπανικολάου τον περασμένο αιώνα και μπήκε στην ιατρική 

ρουτίνα κάθε γυναίκας. Το τεστ Παπ αποτέλεσε σταθμό στην διάγνωση του καρκίνου της μήτρας, καθώς 

μέχρι τότε ο έλεγχος μπορούσε να γίνει μόνο με επώδυνες μεθόδους που περιλάμβαναν τομή των 

γεννητικών οργάνων. Η πρώτη εφαρμογή του τεστ έγινε το 1923, ενώ ο Έλληνας ερευνητής τιμήθηκε με 

το Μετάλλιο της Αμερικανικής Εταιρίας Καρκινολογίας το 1952 για την προσφορά του στην Ιατρική. 

- Κωνσταντίνος Καραθεοδωρής 

Κορυφαίος Έλληνας μαθηματικός της σύγχρονης εποχής, ο Κ. Καραθεοδωρή διακρίθηκε παγκοσμίως και 

συνέβαλε με τα θεωρήματα και τις αποδείξεις του στον Λογισμό των Μεταβολών, που ουσιαστικά έδωσε 

τις βάσεις για την Θεωρία της Σχετικότητας κατά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα. 

Ο ίδιος ο Άλμπερτ Αϊνστάιν, που όπως αποκαλύφθηκε το 2005 είχε ανταλλάξει τουλάχιστον δέκα 

επιστολές με τον Έλληνα επιστήμονα, του είχε επανειλημμένως εκφράσει τον θαυμασμό του. 

«Αν θέλετε να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε ακόμα και τους κανονικούς μετασχηματισμούς θα 

βρείτε έναν ευγνώμονα και ευσυνείδητο ακροατή. Αν όμως λύσετε και το πρόβλημα των κλειστών 

γραμμών του χρόνου, θα σταθώ μπροστά σας με σταυρωμένα χέρια. Πίσω από αυτό υπάρχει κρυμμένο 

κάτι που είναι αντάξιο του ιδρώτα των καλυτέρων», είχε γράψει ο Αϊνστάιν στον Καραθεοδωρή το 1916. 

- Η πιο πρόσφατη «αναγνώριση» - Δημήτριος Χριστοδούλου 

Το «ασιατικό Νόμπελ» κατέκτησε ο Έλληνας μαθηματικός Δημήτριος Χριστοδούλου. Το Shaw Award για 

τις μαθηματικές επιστήμες μοιράστηκε ο Έλληνας που διδάσκει Γεωμετρία στην Ζυρίχη τα τελευταία 

δέκα χρόνια, με τον Αμερικανό φίλο του, Ρίτσαρντ Χάμιλτον. Μαζί άλλωστε θα μοιραστούν το ένα 

εκατομμύριο δολάρια που συνοδεύει το τρόπαιο. 

Σύμφωνα με το Ίδρυμα των βραβείων Shaw, ο Δημήτριος Χριστοδούλου βραβεύεται για το εξαιρετικά 

καινοτόμο ερευνητικό του έργο στην εφαρμοσμένη Γεωμετρία. 
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Σύγχρονες καινοτομίες: 

1. Οι κάδοι που κάνουν την (οικολογική) διαφορά 

Ένας κάδος που στέκεται σαν δέντρο, σας μιλά, ανοίγει αυτόματα την ειδική υποδοχή και δέχεται τα 

απορρίμματά σας σχεδίασε η ελληνική εταιρία Soukos Robots που εδρεύει στην Λάρισα. Ήδη η θεσσαλική 

πόλη, το Κιλκίς, η Καβάλα, το Χαλάνδρι, η Ηλιούπολη και πολλοί ακόμα δήμοι της Αττικής και όλης της 

Ελλάδας έχουν προχωρήσει στην τοποθέτηση των κάδων αυτοματοποιημένης συγκομιδής απορριμμάτων 

της εταιρίας. 

Η πρωτοποριακή στήλη ανιχνεύει αυτόματα την κίνηση, και έτσι, όταν πλησιάσετε με τα απορρίμματά 

σας, ανοίγει ειδική υποδοχή και με αυτοματοποιημένες φωνητικές οδηγίες τοποθετείτε τα σκουπίδια. 

Ειδικός μηχανισμός ωθεί προς τα μέσα τον αέρα ώστε να μην βγαίνουν προς τα έξω μυρωδιές, ενώ στην 

συνέχεια, μέσα στην στήλη, τα απορρίμματα συμπιέζονται ώστε να μειωθεί μέχρι και 80% ο όγκος τους. 

Ταυτόχρονα, όλη η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμεύσει ως στήλη με φως για το βράδυ ή να 

μεταμορφωθεί σε δέντρο, χάρη στην ειδική υποδοχή για. φοίνικα στην κορυφή της. 

2. Οι Έλληνες που «ξύπνησαν» την Fiat και την Mercedes 

Κόντρα στην αντίληψη ότι η χώρα μας μένει σταθερά πίσω από τις τεχνολογικές εξελίξεις, οι Έλληνες 

ερευνητές του Ινστιτούτου Μεταφορών (Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) ανέλαβαν 

πριν από περίπου δέκα χρόνια να. αυξήσουν το IQ των αυτοκινήτων. Σε συνεργασία με άλλους 

ευρωπαϊκούς φορείς αλλά και μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, «έχτισαν» στα εργαστήρια της χώρας μας 

το σύστημα AWAKE, που εκτιμά την ενάργεια του οδηγού. 

Με άλλα λόγια, δημιούργησαν μια εφαρμογή που ανιχνεύει το πότε ο οδηγός νυστάζει ή οδηγείται στον 

ύπνο λόγω κούρασης και τον προειδοποιεί ώστε να αποφευχθεί το σχεδόν βέβαιο ατύχημα. 

Η υπνηλία κατά την οδήγηση είναι υπεύθυνη περίπου για το 10-20% των οδικών ατυχημάτων και γι' αυτό, 

αρκετές εταιρίες παραγωγής αυτοκινήτων, όπως η Fiat και η Mercedes έσπευσαν να εφοδιάσουν τα 

μοντέλα τους με την πρωτοποριακή εφαρμογή. 

3. MegaPlast 

Η εταιρία που αποδεικνύει ότι οι Ελληνικές πατέντες πουλάνε (κυρίως) στο εξωτερικό έχει την έδρα της 

στο Ηράκλειο της Κρήτης και ασχολείται με την έρευνα και την παραγωγή συσκευασίας για ευπαθή 

προϊόντα. Συγκεκριμένα, η MegaPlast έχει λανσάρει το ειδικό υλικό AirOPlast Flex, το οποίο είναι ιδανικό 

για την μεταφορά φορτίων όπως τρόφιμα, ποτά και κατεψυγμένα προϊόντα που χρειάζονται επαρκή 

αερισμό κατά την μεταφορά της. 

Η MegaPlast εξάγει σε όλη την Ευρώπη, στις ΗΠΑ, στην Λατινική Αμερική, στην Νότια Αφρική, στην 

Ιαπωνία και συνεχώς διευρύνει τους επιχειρηματικούς της ορίζοντες, επενδύοντας πάντα στην 

καινοτομία. Μήπως θα έπρεπε να βρει μιμητές; 

4. Προϊόντα Κορρές 

Από το παλιότερο Ομοιοπαθητικό Φαρμακείο της Αθήνας και την ίδρυση της Korres το 2005 μέχρι σήμερα, 

η εταιρία φυσικών προϊόντων κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο αξιόλογα και αξιόπιστα ονόματα στον 

τομέα της, απλώνοντας την φήμη της σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Αυτό που κάνει την Korres να ξεχωρίζει είναι η επένδυσή της στην εφαρμοσμένη εργαστηριακή έρευνα 

ουσιών, ώστε να επιτυγχάνονται νέες φόρμουλες ευεξίας και αντιγήρανσης, χωρίς την προσθήκη χημικών 

ουσιών όπως mineral oil, σιλικόνες και parabens. Αντ' αυτών, η εταιρία προτιμά τα φυσικά -και κατά 

προτεραιότητα ελληνικά- βότανα και απ' ό,τι όλα δείχνουν, κερδίζει την μάχη. 

 

 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 19 

7 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

5. Η «Ελληνικότητα» των Blackberry 

Η γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών Research In Motion, στην οποία οφείλονται οι συσκευές BlackBerry που 

έχουν κατακλύσει τον κόσμο και αποτελούν το αντίπαλο δέος των iPhones έχει. ελληνικές ρίζες. Ο ιδρυτής 

της εταιρίας,Mike Lazaridis, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από Έλληνες γονείς και μετανάστευσαν 

στον Καναδά όταν ο Lazaridis ήταν πέντε ετών. 

Πλέον, ο Καναδός επιχειρηματίας θεωρείται ο 17ος πλουσιότερος άνδρας της βορειοαμερικανικής χώρας 

και ανάμεσα στους 700 πλουσιότερους του πλανήτη. Η RIM τα τελευταία δεκαπέντε περίπου χρόνια έχει 

λανσάρει προγράμματα όπως mail server software, spam firewall υπηρεσίες, αλλά και τα γνωστά 

smartphones BlackBerry και τα tablet PCs PlayBook. 

6. Η πράσινη ενέργεια έχει χρώμα γαλανόλευκο 

Αυτοκίνητο πόλης που τροφοδοτείται με υδρογόνο. Οικολογικές γεννήτριες ηλεκτρικής ενέργειας που 

μετατρέπουν τα σπίτια σε. ανακυκλωτές ενέργειας. Εφαρμογές της νανοτεχνολογίας που μοιάζει με 

άγνωστη γλώσσα για εμάς και θα περιμέναμε να αναπτύσσονται στην Ελβετία ή την Γερμανία. Κι όμως, 

όλα τα παραπάνω projects ανήκουν στην εταιρία Tropical Green Technologies, που μελετά αργά αλλά 

σταθερά τα προϊόντα και τις τεχνολογίες του μέλλοντος. 

Το 2008 βραβεύθηκε από τον Bill Gates και το ερευνητικό κέντρο της Microsoft για τα προϊόντα της, ενώ 

κάθε χρόνο συμμετέχει σε διεθνείς εκθέσεις, όπου προβάλλεται η. ελληνική πλευρά της οικολογίας. 

7. Ο Σήφης Σηφάκης και το «Νόμπελ» της Πληροφορικής 

Ο ελληνισμός της διασποράς συνεχίζει να μας χαρίζει αφορμές υπερηφάνειας, παρ' ότι συχνά 

αντιμετωπίζεται με αδιαφορία. Μία από αυτές τις περιπτώσεις είναι ο Σήφης Σηφάκης, ο οποίος το 2008 

κατέκτησε το Βραβείο Τούρινγκ, δηλαδή το αντίστοιχο «Νόμπελ» του τομέα της Πληροφορικής. 

Ο Έλληνας επιστήμονας που ζει και εργάζεται στην Γαλλία είναι υπεύθυνος μαζί με δύο συναδέλφους 

του για το «Model Checking», μια πρωτοποριακή διαδικασία ανίχνευσης σφαλμάτων σε πολύπλοκα 

συστήματα hardware και software. Ο Σήφης Σηφάκης μεταξύ άλλων ίδρυσε το ερευνητικό εργαστήριο 

Verimag στην Γκρενόμπλ της Γαλλίας και έχει διατελέσει διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Κέντρο 

Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας. 

8. Ο Μιχαήλ Δερτούζος και τα τρία "w" 

Μεγαλωμένος στην Αθήνα, ο Μιχαήλ Δερτούζος άφησε την Ελλάδα για να γίνει βασικό στέλεχος του ΜΙΤ 

και διευθυντής του Εργαστηρίου των επιστημών της Πληροφορικής στις ΗΠΑ στα μέσα του περασμένου 

αιώνα. Ο Έλληνας καθηγητής έγινε γνωστός για την επιμονή του να συνδυάζει την τεχνολογία με τον 

ανθρωπισμό. 

Αυτό που λίγοι γνωρίζουμε είναι πως ο Δερτούζος, που απεβίωσε το 2001 είναι ο βασικός υπεύθυνος για 

τα τρία γράμματα που πληκτρολογούμε κατά κόρον καθημερινά στους υπολογιστές μας. Αυτός ήταν που 

«έφερε» το "www" του παγκόσμιου ιστού στο Εργαστήριό του και, όπως έχει αναφέρει και ο εφευρέτης του 

World Wide Web Consortium, Tim Berners-Lee «Αν δεν ήταν ο Μιχάλης, όλο αυτό δεν θα υπήρχε καν. Ήταν 

μια πηγή ενθουσιασμού, ικανοτήτων, διορατικότητας και εμπειρίας.» 

                                                Κοσμάς Κοκκίνης 
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Τα κάλαντα στην Αρχαία Ελλάδα 

 

Συνήθως υποστηρίζεται πως τα Κάλαντα ανάγονται στην εποχή του Βυζαντίου. 

Υπάρχουν όμως και λαογράφοι που ανάγουν την απώτατη καταγωγή τους στηναρχαία Αθήνα, όπου 

επικρατούσε μια όμοια συνήθεια. 

Στις γιορτές των Πυανεψίων και των Θαργηλίων, κατά τις οποίες προσφέρονταν θυσίες προς τον Ήλιο, 

ήταν καθιερωμένο να γυρνούν τα παιδιά στους αθηναϊκούς δρόμους. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμμετάσχουν σ’ αυτή τη γιορτή ήταν να ζουν και οι δύο γονείς τους. 

Έξω από κάθε σπίτι τα παιδιά έλεγαν διάφορα άσματα τα οποία είχαν συντεθεί για την περίσταση και 

συγχρόνως κρεμούσαν στην πόρτα του σπιτιού και ένα κλαδί ελιάς με μερικούς άγουρους καρπούς. 

Τα παιδιά, όπως συμβαίνει και στα σύγχρονα Κάλαντα, αμείβονταν από τον νοικοκύρη του σπιτιού. Το 

έθιμο αυτό, όπως και το τραγούδι, ονομαζόταν από τους Αθηναίους Ειρεσιώνη. 

Από την αθηναϊκή αυτή εορταστική εκδήλωση πιστεύουν αρκετοί πως προήλθε παρόμοια συνήθεια των 

Ρωμαίων (calendae) και μεταβιβάστηκε, διατηρώντας το όνομά της, στο Βυζάντιο. 

Εξάλλου, σε πολλές ελληνικές περιφέρειες ο μήνας Ιανουάριος λεγόταν και Καλαντάρης, εξαιτίας των 

βυζαντινών Καλενδών που ψάλλονταν την παραμονή του Αγίου Βασιλείου. 

Ωστόσο, τα Κάλαντα ή Κάλενδοι όπως ονομάζονταν στο Βυζάντιο, δηλαδή στην Κωνσταντινούπολη, δεν 

ήταν απλά τραγούδια. Ήταν λαμπρή γιορτή. Μικροί και μεγάλοι, χωρισμένοι σε ομάδες, γυρνούσαν στα 

σπίτια και τραγουδούσαν διάφορα εγκωμιαστικά ή και σατιρικά για τον νοικοκύρη τραγούδια, παίρνοντας 

το ανάλογο φιλοδώρημα. 

Φαίνεται μάλιστα ότι το έθιμο δεν τύγχανε της εγκρίσεως της επίσημης Εκκλησίας και πολλοί Πατριάρχες 

το απαγόρευαν στους πιστούς. Ο βυζαντινός χρονικογράφος Ιωάννης Τζέτζης που έζησε τον 12ο αιώνα 

αποκαλούσε όσους έλεγαν τα κάλαντα αγύρτες! 

Από την Κωνσταντινούπολη λοιπόν πέρασαν στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου απλώθηκαν και απέκτησαν 

τις διάφορες τοπικές παραλλαγές. Η γλωσσική τους έκφραση ακολούθησε την εξέλιξη της Ελληνικής 

γλώσσας. 

Αναστασία Κοκκίνη 
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Κόμμαρι 

Η τοποθεσία αυτή βρίσκεται πέριξ του Ι.Ν. των Αγίων 

Αποστόλων. Κέντρο της τοποθεσίας ήταν η ξακουστή 

βρύση του Κόμμαρι ή Κόμμαρο με άφθονο νερό το οποίο 

χρησιμοποιούσαν πολλές οικογένειες, που κατοικούσαν 

κοντά στη βρύση. Η βρύση ήταν ακριβώς στο σταυροδρόμι, 

του δρόμου, που οδηγούσε από το κέντρο του γειτονικού 

χωριού Ζερβού και του δρόμου, που οδηγούσε τους 

Παπαδιώτες στον κάμπο. Η βρύση με το κρύο, αλλά 

‘’χοντρό’’ νερό, σε συνδυασμό με τα αιωνόβια πλατάνια, 

ήταν ένας ελκυστικός τόπος για να ‘’πάρει ανάσα’’ ο 

κουρασμένος διαβάτης. 

Ήταν μάλιστα γνωστό σε όλους, όσοι χρησιμοποιούσαν 

αυτό τα δρομολόγιο, πως δεν έπρεπε να πιούν αυτό το νερό 

ιδρωμένοι, γιατί θα αρρώσταιναν. Γι αυτό κάθε διαβάτης, 

έπλενε πρώτα τα χεριά του, έβρεχε το πρόσωπό του, ξεκουραζόταν λίγο και ύστερα έπινε νερό. Το νερό 

της βρύσης, από την άνοιξη, μέχρι το φθινόπωρο, συγκεντρώνονταν στην δεξαμενή(πηγός) και πότιζαν οι 

άνθρωποι τα κηπάρια τους. Παλιά, στη βρύση υπήρχαν ξύλινες ‘’κορύτες’’. Οπού έπιναν τα μεγάλα ζώα 

νερό και ξέπλεναν τα ρούχα τους οι νοικοκυρές.         

 

 

 

Ο Ναός των Αγίων Αποστόλων 

 

 

                                                                                  Νίκος Χρήστου 
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Το Ιπποφαές 

Το ιπποφαές (Hippophae rhamnoides) είναι ένα φυτικό 

είδος που προέρχεται από την Ευρώπη και την Ασία και 

στην αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστές οι θρεπτικές και 

φαρμακευτικές του ιδιότητες. Η παράδοση αναφέρει ότι 

οι στρατιώτες του Μ. Αλεξάνδρου αποκτούσαν μεγάλη 

αντοχή στις κακουχίες τρώγοντας τους καρπούς του, 

ενώ τα φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς του τους 

έδιναν ως ζωοτροφή μαζί με το σανό των αλόγων για 

να αποκτήσουν ευρωστία , αλλά και γρήγορη ανάπτυξη 

δίδοντας ταυτόχρονα λαμπερό χρώμα στο τρίχωμά 

τους, Εξάλλου, το όνομα ιπποφαές προέρχεται από τις 

ελληνικές λέξεις ίππος και φαός δηλαδή, λαμπρός.  

Η αυξημένη περιεκτικότητα σε πολύτιμες για τον 

οργανισμό ουσίες δικαιολογούν τις παραπάνω χρήσεις 

του ιπποφαούς καθώς και το ότι το φυτό αυτό 

τοποθετείται στην πρώτη δεκάδα των πιο ισχυρών 

θεραπευτικών φυτών στον κόσμο. Πιο συγκεκριμένα, το 

ιπποφαές περιέχει φυτοστερόλες, τοκοφερόλες, 

φλαβονοειδή και καροτίνια , ουσίες που προλαμβάνουν 

τις καρδιακές παθήσεις και γενικότερα προστατεύουν 

τον οργανισμό από διάφορες άλλες ασθένειες. Η 

περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C είναι 30 φορές μεγαλύτερη από αυτή του πορτοκαλιού και 5 φορές 

μεγαλύτερη από αυτή του ακτινιδίου. Η περιεκτικότητά του σε βιταμίνη Ε είναι πιο μεγάλη από εκείνη του 

σίτου και του αραβόσιτου, καθώς και αυτή της βιταμίνης Α είναι μεγαλύτερη από αυτή του καρότου και 

του κράταιγου. Τα πολυακόρεστα οξέα ω-3, ω-6 αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό της περιεκτικότητας 

των ελαίων των σπόρων και φθάνουν μέχρι 75%. Οι διάφορες χημικές ουσίες του έχουν ακόμη ισχυρή 

αντιοξειδωτική, αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακή, αναλγητική και επουλωτική δράση.  

Εξαιτίας αυτών των ιδιοτήτων του ιπποφαούς δημιουργήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο εξαιρετικό 

ενδιαφέρον για το φυτό αυτό, με αποτέλεσμα να δημοσιοποιηθούν ερευνητικές εργασίες συμβάλλοντας 

στην ανάπτυξη της καλλιέργειάς του. Οι χώρες στις οποίες καλλιεργείται, αλλά και το συναντάμε ως 

αυτοφυές είναι η Κίνα, η Μογγολία, η Ινδία, το Νεπάλ, το Πακιστάν, η Ρωσία, η Ουκρανία, η Αγγλία, η 

Γαλλία, η Δανία, η Ολλανδία, η Γερμανία, η Πολωνία, η Φιλανδία, η Σουηδία, η Βουλγαρία, η Νορβηγία, 

κλπ. Από εδαφοκλιματική άποψη το ιπποφαές μπορεί να καλλιεργηθεί μέχρι υψόμετρο 3900 m , είναι 

ανεκτικό στην ξηρασία αλλά και ακόμη και στα πλημμυρισμένα εδάφη, ενώ μπορεί να αναπτυχθεί και σε 

εδάφη με υψηλές συγκεντρώσεις χλωριούχου νατρίου.  

Η οικολογία του αυτή του επιτρέπει να καλλιεργηθεί σε εγκαταλελειμμένα γεωργικά εδάφη, 

ακαλλιέργητες εκτάσεις, αμμώδεις παραθαλάσσιες εκτάσεις, πυρόπληκτα εδάφη ή και σε βραχώδη νησιά. 

Επίσης, είναι γνωστό σαν φυτό που προστατεύει το έδαφος από την διάβρωση των εδαφών εξαιτίας του 

πυκνού επιφανειακού ριζικού συστήματος που αναπτύσσει, ενώ παράλληλα χωρίς να είναι ψυχανθές οι 

ρίζες του συμβιώνουν με μικροοργανισμούς που δεσμεύουν το άζωτο από την ατμόσφαιρα και το 

αποδίδουν στο έδαφος.  
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Γενικά, το ιπποφαές είναι είδος που προσαρμόζεται πολύ καλά στις αντιξοότητες του περιβάλλοντος. 

Ακόμη και σε ακραία εδάφη, όπως τα χαλικώδη εδάφη ή τα αμμώδη που είναι φτωχά σε θρεπτικές ουσίες, 

το ιπποφαές μπορεί να αναπτυχθεί. Ωστόσο, η συστηματοποίηση και η ανάπτυξη της καλλιέργειας του 

ιπποφαούς απαιτεί έλεγχο των παραμέτρων που αφορούν την απόδοση και την ποιότητα. Αναλυτικότερα, 

η προετοιμασία του εδάφους, η γονιμότητα του εδάφους, οι αποστάσεις των φυτών, το κλάδευμα, η 

άρδευση και η καταπολέμηση των εχθρών και ασθενειών όπως και των ζιζανίων αποτελούν παράγοντες 

που είναι μεγάλης σημασίας για την εγκατάσταση και ανάπτυξη μιας νέας καλλιέργειας. 

 

Παναγιώτης Κοκκίνης 

Το Ρόδι 

Το ρόδι, ένα εντυπωσιακό φρούτο σε 

σχήμα μήλου με χρυσοκκόκκινη φλούδα 

και την «κορώνα» στην κορυφή του, 

θεωρείται, αιώνες τώρα, το φρούτο που 

φέρνει καλοτυχία και αφθονία αγαθών 

στο σπίτι. Από την αρχαιότητα κιόλας, η 

ροδιά κατείχε μια ιδιαίτερη θέση στις 

αντιλήψεις των ανθρώπων, καθώς 

θεωρείτο ως ένα μαγικό δέντρο που ο 

καρπός του συμβόλιζε τον πλούτο και τη 

γονιμότητα. 

Οι λέξεις ρόδι και ροδιά, εκτός από την προφανή τους ετυμολογική σχέση με τη νήσο της Ρόδου, είναι 

άμεσα συνδεδεμένες με τις έννοιες ροή και δύναμη. Η δύναμη λοιπόν αυτού του καρπού είναι 

χαρακτηριστική στην ελληνική μυθολογία και όχι μόνο, αφού τα ιστορικά δεδομένα που σχετίζονται με 

αυτό τον καρπό είναι ανεξάντλητα. Συγκεκριμένα, στην Αρχαία Ελλάδα πίστευαν πως η δύναμη του 

ροδιού κρυβόταν στους πολυάριθμους κόκκους του (αφθονία και γονιμότητα), αλλά και στο πορφυρό 

χρώμα του (χρώμα που φέρνει καλή τύχη). Δεν είναι τυχαίο εξάλλου πως, ακόμη και σήμερα, αποτελεί 

ένα από τα πιο εκφραστικά σύμβολα της ελληνικής λαογραφίας, με έντονη παρουσία σε κάθε μορφή και 

έκφραση της παραδοσιακής ζωής. 

Τα έθιμα που σχετίζονται με το ρόδι, ποικίλλουν στην πράξη από τόπο σε τόπο και διαφέρουν μεταξύ τους 

όπως και τα μέρη της Ελλάδας στα οποία το συναντάμε. Τα πιο γνωστά βέβαια είναι η χρήση του στην 

Παρασκευή των κολλύβων, η συμμετοχή του σε διάφορες φάσεις του γαμήλιου εθιμικού κύκλου και 

φυσικά, το σπάσιμό του την Πρωτοχρονιά ως ένδειξη καλού ποδαρικού για το νέο έτος. 

Το τελευταίο από αυτά , το γνωστό σε όλους «σπάσιμο του ροδιού», είναι ένα πανάρχαιο έθιμο του λαού 

μας που ξεκίνησε από την Πελοπόννησο. Στη σημερινή και πιο συνηθισμένη έκδοση του εθίμου, όταν η 

οικογένεια πηγαίνει το πρωί της Πρωτοχρονιάς στην εκκλησία για να παρακολουθήσει τη λειτουργία του 

Μεγάλου Βασιλείου, ο νοικοκύρης κρατάει ήδη στην τσέπη του ένα ρόδι για να το λειτουργήσει. (Στη Μ. 

Ασία μάλιστα το φυλούσαν στα εικονίσματα από την ημέρα του Σταυρού, δηλαδή από τις 14 

Σεπτεμβρίου). Στην επιστροφή προς το σπίτι, ο ίδιος ο νοικοκύρης είναι αυτός που πρέπει να κάνει το 

ποδαρικό. Αφού χτυπήσει το κουδούνι και του ανοίξουν (δεν κάνει ν`ανοίξει με τα κλειδιά του), πρέπει να 

μπει με το δεξί πόδι και να πετάξει πίσω του με δύναμη το ρόδι, ώστε να σκορπιστούν οι ρώγες του όσο το  
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δυνατόν πιο μακριά μέσα στο σπίτι. Ταυτόχρονα πρέπει ν`αναφωνήσει δυνατά την παρακάτω ευχή (ή 

άλλα παρόμοια λόγια με το ίδιο νόημα) : 

                  

                    « Όσο βαρύ είναι το ρόδι, τόσο βαρύ να είναι το πορτοφόλι μας, όσο γεμάτο καρπούς είναι το ρόδι, 

                      να είναι γεμάτο το σπίτι μας με καλά και όσο κόκκινο είναι το ρόδι, τόσο κόκκινη να είναι  

                      και η καρδιά μας! » 

 

Ας ευχηθούμε λοιπόν όλοι οι μέρες που θα φέρει μαζί του ο καινούριος χρόνος να είναι χαρούμενες κι 

ευλογημένες, πολύχρωμες και γεμάτες, γερές και όμορφες όπως ακριβώς αυτός ο μαγικός καρπός. 

 

Λαμπρινή Τσιρώνη 

 

Καριόκες 

Ώρα να γλυκαθούμε λίγο...   

Αγαπημένο γλύκισμα που ξυπνά γευστικές αναμνήσεις των παιδικών χρόνων. 

Εκτέλεση 

Αλέθουμεσε σκόνη τα μπισκότα. Χτυπάμε τα αυγά στο μίξερ στη δυνατή ταχύτητα με την άχνη για 10΄ 

μέχρι να αφρατέψει και να γίνει κρέμα το μείγμα. Προσθέτουμε λίγη λίγη τη μαργαρίνη, το κακάο, το 

μπισκότο, το κονιάκ, τη βανίλια και τέλος την καρυδόψιχα. Τελειώνουμε το ζύμωμα των υλικών με το χέρι. 

Χωρίζουμε σε 4 κομμάτια τη ζύμη και πλάθουμε σε ρολό. Τυλίγουμε τα ρολά σε μεμβράνη στρίβοντας τις 

άκρες σαν καραμελόχαρτο για να συμπιεστεί το ρολό και να πάρει καλύτερο σχήμα. Παγώνουμε τα ρολά 

για 1½ ώρα στην κατάψυξη. Έπειτα αφαιρούμε τη μεμβράνη, κόβουμε σε φέτες με κοφτερό μαχαίρι, 

πάχους 1 εκ., και μία μία βουτάμε τις καριόκες σε σοκολάτα που έχουμε λιώσει σε μπεν μαρί. 

Γυρίζουμε με τη βοήθεια δύο πιρουνιών κι από την άλλη πλευρά. Αφήνουμε τις καριόκες σε λαδόκολλα να 

κρυώσει και να σφίξει η σοκολάτα. Τις διατηρούμε στο ψυγείο. 

 

 

ΥΛΙΚΆ ΣΥΝΤΑΓΉΣ 

 250 γραμμ. μαργαρίνη σε θερμοκρασία δωματίου 

 4 ολόφρεσκα αυγά κατά προτίμηση βιολογικά 

 450 γραμμ. μπισκότα πτι μπερ (ολικής άλεσης) 

 500 γραμμ. καρυδόψιχα χοντροκομμένη 

 1 ποτήρι νερού (200 γραμμ.) άχνη 

 3 κ.σ. άγλυκο κακάο 

 1 φλιτζάνι του ελληνικού καφέ κονιάκ 

 1 βανίλια 

 600 γραμμ. λιωμένη κουβερτούρα   

Κοκκίνη Αναστασία 

 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 19 

13 

 
Οι πιτσιρίκοι 

 

Ουσίες που καταστρέφουν τη νοημοσύνη 

Στη διατροφή μας υπάρχουν πολλά τρόφιμα 

που μπορούμε να καταναλώσουμε ανάλογα με 

τις ανάγκες που έχουμε. Άλλα τρόφιμα 

βοηθούν στην απώλεια βάρους, ενώ άλλα 

διεγείρουν τις διανοητικές λειτουργίες και 

βελτιώνουν τη μνήμη. 

Από την άλλη μεριά, υπάρχουν και τροφές που 

έχουν καταστρεπτικές συνέπειες για τον 

οργανισμό και τη λειτουργία του εγκεφάλου 

και οι διατροφολόγοι προτείνουν να 

περιορίσουμε την κατανάλωσή τους 

προκειμένου να έχουμε και λιγότερες 

αρνητικές συνέπειες. 

Παρακάτω θα διαβάσετε ποια είναι τα έντεκα τρόφιμα με τη χειρότερη επίδραση στη νοημοσύνη μας και 

τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά σε μεγάλη ποσότητα και συχνότητα... 

Προϊόντα με ζάχαρη 

Η ίδια η ζάχαρη αλλά και τα προϊόντα που περιέχουν ζάχαρη είναι βλαβερά όχι μόνο για το βάρος μας, 

αλλά και για τον εγκέφαλό μας. Η κατανάλωση ζάχαρης μακροπρόθεσμα μπορεί να δημιουργήσει μια 

πληθώρα νευρολογικών προβλημάτων και μπορεί να επηρεάσει και τη μνήμη. 

Επίσης, η ζάχαρη σχετίζεται και με τη δυνατότητα της μάθησης, γι’ αυτό το λόγο προτείνεται να 

αποφεύγονται τα προψημένα τρόφιμα, τα προϊόντα με ζάχαρη και σιρόπι καλαμποκιού, καθώς και τα 

τρόφιμα που είναι πλούσια σε φρουκτόζη. 

Αλκοόλ 

Το αλκοόλ είναι γνωστό ότι βλάπτει το συκώτι μακροπρόθεσμα και προκαλεί αυτό που ονομάζεται 

«εγκεφαλική ομίχλη» (brain fog). Όπως υποδηλώνει και η ονομασία του φαινομένου, παρουσιάζεται ένα 

συναίσθημα πνευματικής σύγχυσης που δρα σαν ένα σύννεφο που επηρεάζει τη διαυγή σκέψη όπως και 

τη μνήμη. 

Έχετε παρατηρήσει ότι πολλές φορές δεν θυμάστε τα ονόματα μερικών αντικειμένων ή δεν μπορείτε να 

φέρετε στη μνήμη σας ορισμένα γεγονότα και να αποφασίσετε αν έγιναν στην πραγματικότητα ή αν τα 

είδατε στον ύπνο σας; Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας της υψηλής ποσότητας αλκοόλ που ενδέχεται 

να καταναλώσατε, που επηρεάζει την ισορροπία του εγκεφάλου. Ευτυχώς, αυτά τα συμπτώματα είναι 

αναστρέψιμα, αν σταματήσετε το αλκοόλ ή αν περιορίσετε την κατανάλωσή του σε ένα ή δυο ποτά την 

εβδομάδα. 

Πρόχειρο και γρήγορο φαγητό 

Μια πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη στο πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ αποκάλυψε ότι το γρήγορο φαγητό 

μπορεί να αλλάξει τα χημικά στοιχεία του εγκεφάλου μας, προκαλώντας έτσι συμπτώματα που 

σχετίζονται με την κατάθλιψη και το άγχος. Έτσι κι αλλιώς, τα φαγητά που είναι πλούσια σε λιπαρά 

προκαλούν συμπτώματα στέρησης, όταν διακόπτεται η κατανάλωσή τους. 

Αυτά τα τρόφιμα επηρεάζουν την παραγωγή της ντοπαμίνης, ενός σημαντικού χημικού που συνεισφέρει 

στο συναίσθημα της ευτυχίας και της γενικότερης ευεξίας. Επιπλέον, η ντοπαμίνη υποστηρίζει και τη  
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διανοητική λειτουργία, τη γνωστική ικανότητα, την αφύπνιση, την κινητοποίηση και τη μνήμη. Για όλους 

αυτούς τους λόγους, τέτοιου είδους τρόφιμα είναι καλό να αποφεύγονται. 

Τηγανητά φαγητά 

Όλα σχεδόν τα επεξεργασμένα τρόφιμα περιέχουν χημικά, προσθετικά, τεχνητά αρώματα, συντηρητικά 

και άλλα παρόμοια, τα οποία επηρεάζουν τη συμπεριφορά και τη διανοητική λειτουργία μας εξαιτίας των 

χημικών στοιχείων που διαθέτουν, τα οποία προκαλούν υπερκινητικότητα στα παιδιά και τους ενηλίκους. 

Τα τηγανητά ή επεξεργασμένα φαγητά καταστρέφουν με αργό ρυθμό τα νευρικά κύτταρα του 

εγκεφάλου. Ωστόσο, ορισμένα είδη ελαίων είναι πιο επικίνδυνα από άλλα, με το ηλιέλαιο να θεωρείται 

από τα πιο τοξικά έλαια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. 

Επεξεργασμένα ή προμαγειρεμένα φαγητά 

Ακριβώς όπως και τα τηγανητά, έτσι και τα επεξεργασμένα ή προμαγειρεμένα φαγητά επιδρούν στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα και αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης κάποιας εκφυλιστικής εγκεφαλικής 

διαταραχής, όπως το Αλτσχάιμερ, αργότερα στη ζωή. 

Πολύ αλμυρά φαγητά 

Όλοι γνωρίζουμε ότι τα αλμυρά φαγητά επηρεάζουν την πίεση του αίματος και είναι πολύ επικίνδυνα για 

την καρδιά. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι έρευνες, τα φαγητά που περιέχουν πολύ μεγάλες ποσότητες 

αλατιού μπορεί να επηρεάσουν τη διανοητική λειτουργία και να αμβλύνουν την ικανότητα της σκέψης. 

Με άλλα λόγια, τα αλμυρά φαγητά επιδρούν στη νοημοσύνη μας! 

Επίσης, έχει αποδειχτεί ότι η κατανάλωση αλμυρών φαγητών καθώς και νικοτίνης έχει τις ίδιες συνέπειες 

με τα ναρκωτικά, αφού μόλις σταματήσει η κατανάλωσή τους εμφανίζεται σύνδρομο στέρησης και 

θέληση για επιπλέον αλμυρά φαγητά. 

Σιτηρά εκτός από τα 100% ολικής άλεσης 

Όλα τα σιτηρά επιδρούν στην εγκεφαλική λειτουργία και στη συνολική υγεία μας, εκτός από τα σιτηρά 

που είναι 100% ολικής άλεσης, τα οποία είναι πολύ πλούσια σε ίνες και είναι γνωστό ότι προλαμβάνουν 

την αρτηριακή γήρανση. 

Αν καταναλώνετε τα απλά σιτηρά, το σώμα σας κινδυνεύει από πρόωρη γήρανση, ενώ μπορεί να 

παρατηρηθεί και απώλεια μνήμης και «εγκεφαλικής ομίχλης» (brain fog). Επομένως, προσπαθήστε να 

αντικαταστήσετε τους απλούς υδατάνθρακες με τους σύνθετους, επιλέγοντας ουσιαστικά στην 

καθημερινότητά σας ψωμί ολικής άλεσης αντί για άσπρο. 
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Επεξεργασμένες πρωτεΐνες 

Οι πρωτεΐνες είναι η τροφή των μυών και είναι πολύ σημαντικές για τη σωστή λειτουργία του σώματος. Το 

κρέας είναι η βασικότερη πηγή υψηλής ποιότητας πρωτεϊνών, ωστόσο πολύ επεξεργασμένες μορφές 

πρωτεΐνης, όπως τα χοτ ντογκ, το σαλάμι και τα λουκάνικα θα πρέπει να αποφεύγονται. 

Αντίθετα με τις φυτικές πρωτεΐνες που βοηθούν το σώμα να προστατέψει το νευρικό σύστημα, οι 

επεξεργασμένες πρωτεΐνες κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Επιδιώξτε να τρώτε ψάρι (ειδικά τόνο και 

σολομό), γαλακτοκομικά προϊόντα και καρύδια, που είναι πηγές πρωτεϊνών υψηλής διατροφικής αξίας. 

Τρανς λιπαρά 

Τα τρανς λιπαρά προκαλούν πληθώρα προβλημάτων, από καρδιακά προβλήματα και ανεβασμένη 

χοληστερόλη μέχρι παχυσαρκία. Είναι εξίσου επιβλαβή και για τον εγκέφαλό μας, καθώς κάνουν το 

μυαλό μας πιο νωθρό, επηρεάζουν τα αντανακλαστικά μας και την ποιότητα των εγκεφαλικών 

αντιδράσεων, ενώ αυξάνουν και την πιθανότητα εγκεφαλικού επεισοδίου. 

Επιπλέον, αν τα τρανς λιπαρά καταναλώνονται παρατεταμένα, οδηγούν σε ένα είδος συρρίκνωσης του 

εγκεφάλου, παρόμοιο με τη συρρίκνωση που προκαλεί το Αλτσχάιμερ. Αυτό συμβαίνει διότι τα τρανς 

λιπαρά καταστρέφουν αργά τις αρτηρίες, μεγαλώνοντας τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου, γεγονός 

που μπορεί να αποφευχθεί μειώνοντας απλώς την κατανάλωση αυτών των λιπαρών. 

Τεχνητά γλυκαντικά 

Όταν οι άνθρωποι επιθυμούν να χάσουν βάρος, θεωρούν ότι θα αδυνατίσουν μέσα σε μια νύχτα, 

αντικαθιστώντας απλώς τη ζάχαρη με τα τεχνητά γλυκαντικά. Είναι αλήθεια ότι οι τεχνητές γλυκαντικές 

ουσίες περιέχουν πράγματι λιγότερες θερμίδες, ωστόσο μπορεί να προξενήσουν μεγαλύτερη βλάβη από 

το καλό που θεωρούμε ότι φέρνουν. 

Όταν χρησιμοποιούνται για εκτεταμένη χρονική περίοδο, τα τεχνητά γλυκαντικά μπορεί να προκαλέσουν 

εγκεφαλική βλάβη και να αποδυναμώσουν τη νοητική ικανότητά μας, ειδικά αν χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλες ποσότητες. 

Νικοτίνη 

Παρά το γεγονός ότι η νικοτίνη δεν είναι ακριβώς τρόφιμο, προκαλεί χάος στον εγκέφαλό μας 

περιορίζοντας τη ροή του αίματος και τη φυσιολογική ροή γλυκόζης και οξυγόνου σε αυτό το σημαντικό 

όργανο του ανθρώπινου σώματος. Η νικοτίνη προκαλεί όχι μόνο πρόωρη γήρανση, κακή αναπνοή και 

αυξημένο κίνδυνο καρκίνου των πνευμόνων, αλλά επηρεάζει και την παραγωγή και λειτουργία των 

νευροδιαβιβαστών, στενεύοντας τα τριχοειδή αγγεία, εκείνα τα μικροσκοπικά αιμοφόρα αγγεία που 

παίζουν βασικό ρόλο στη λειτουργία του εγκεφάλου. 

Κοκκίνης Παναγιώτης 

 

‘‘Μαργαριτάρια’’ από διαγωνίσματα μαθητών... 

  

- Μάθημα: Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή 

 

ΕΡ.: Τι είναι αστικός και τι ημιαστικός πληθυσμός; 

ΑΠ.: Αστικός πληθυσμός είναι τα μπλε λεωφορεία και ημιαστικός τα λεωφορεία που μας πηγαίνουν σε 

άλλες πόλεις π.χ. Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο κτλ. 
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- Μάθημα: Θρησκευτικά 

 

ΕΡ.: Ποιες γιορτές ονομάζονται κινητές και ποιες ακίνητες; 

ΑΠ.: α) Κινητές είναι οι γιορτές που ο παπάς βγαίνει στην πύλη και χορεύει και ακίνητες αυτές που ο 

παπάς δεν χορεύει. 

ΑΠ.: β) Όταν στη γιορτή τρώμε και χορεύουμε τότε είναι κινητή, ενώ όταν απλώς τρώμε είναι ακίνητη. 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζετε για τον βυζαντινό ρυθμό; 

ΑΠ.: Οι βυζαντινοί ό,τι κι αν έκαναν το έκαναν με ρυθμό, γι’ αυτό ονομάστηκε βυζαντινός ρυθμός. 

 

ΑΠ.: Όταν κατέβηκε ο Μωυσής από το βουνό κουβαλώντας για τρίτη φορά τις 10 Εντολές, τους μάζεψε 

όλους και τους είπε ότι ο Θεός ήταν ανένδοτος.Τελικά, είπε, τα κατάφερε να πάρει το ΟΚ για να τρώνε 

βούτυρο με μέλι τις Παρασκευές αλλά η μοιχεία παραμένει. 

 

ΑΠ.: Όταν ο Χριστός ήτανε μικρός, ο πατέρας του ο μαραγκός Ιωσήθ, το φώναζε Χρηστάκη 

 

- Μάθημα: Ιστορία 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζεις για τους Φαναριώτες; 

ΑΠ.: α) Οι Φαναριώτες φύλαγαν τον βασιλιά και κρατούσαν φανάρι. 

ΑΠ.: β) Μερικοί Ελληνίδες ονομάστηκαν Φαναριώτες γιατί στα χωριά τους είχαν πολλά και μεγάλα 

φανάρια. 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζεις για τη Στάση του Νίκα; 

ΑΠ.: Παλιά είχαν μια στάση κι εκεί κάποιοι νίκησαν, γι’ αυτό την είπαν «Στάση του Νίκα». 

 

ΕΡ.: Ποια μέτρα πήρε ο Καποδίστριας για την οικονομία; 

ΑΠ.: Ο Καποδίστριας έβγαλε για πρώτη φορά τους φοίνικες με δικά του λεφτά και έφερε την πατάτα. 

Αλλά επειδή στους άλλους δεν άρεσε η πατάτα, τον σκότωσαν. 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζεις για την περίοδο του Διαφωτισμού; 

ΑΠ.: Διαφωτισμό είχαμε όταν στη Γη είχε πολύ φως και καθόλου νύχτα. 

 

ΑΠ.: Το φοβερότερο όπλο των αρχαίων Αράβων ήταν ο Ευνούχος 

 

ΕΡ.: Τι ξέρετε για τον Δημοσθένη; 

ΑΠ.: Για να καταπολεμήσει την βραδυγλωσσίαν του ο Δημοσθένης μπούκωνε το στόμα του με χαλίκια κι 

έτσι όταν μιλούσε κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Με τον καιρό τον συνήθισαν όλοι έτσι μπουκωμένο 

και δεν του έδινε κανείς σημασία. Πέθανε τρελός στα Κύθηρα με το στόμα μπουκωμένο. 

 

ΑΠ.: Μόλις ο Αρχιμήδης ανακάλυψε την εκτίναξη του νερού, τρόμαξε τόσο πολύ, που τα ανέθεσε όλα 

στην πολιτική ηγεσία, ώστε να μην έχει καμία ευθύνη. 

 

ΑΠ.: Και οι Ρώσοι ανέδειξαν μεγάλους ποιητές όπως ο Πούσκας, ο Λένιν, ο Tρότσκι και ο Ιβάν ο 

Τρομακτικός. Από την ποίηση αυτή σώζεται σήμερα η Σιβηρία με την παγωμένη λίμνη των Κύκλων που ο 

Τσακ Κόφσκι την έκανε παλέτα. 

 

ΑΠ.: Όταν ο Οδυσσέας γύρισε πίσω στην Ιθάκη, βρήκε τους είκοσι ανεμιστήρες και την Πηνελόπη να τους 

δουλεύει στο φουλ. 

 

ΑΠ.: Η σοβιέτα είναι που φοράνε οι Ρωσίδες. Στη Σερβία φοράνε σερβιέτες. 
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Οι πιτσιρίκοι 

 

- Μάθημα: Γεωγραφία 

 

ΕΡ.: Τι γνωρίζετε για την έρημο Σαχάρα; 

ΑΠ.: Στην έρημο Σαχάρα έχει ερημιά. Δεν υπάρχει ψυχή. 

 

ΕΡ.: Ποια είναι η πρωτεύουσα της Κύπρου; 

ΑΠ.: Η Λευκορωσία. 

 

ΕΡ.: Τι είναι κλίμα και τι καιρός; 

ΑΠ.: Κλίμα είναι όταν φυτεύουμε κάτι στον κήπο και βγαίνουν φυτά. Καιρός είναι όταν βρέχει κι όταν 

κάνει ήλιο. 

 

ΕΡ.: Περιγράψτε το κλίμα της Ελλάδας. 

ΑΠ.: Η Ελλάδα έχει πολλά κλίματα. Το πρωί έχει τροπικό, το μεσημέρι πολικό και το βράδυ καλό. Γι’ αυτό 

το κλίμα της Ελλάδας είναι από τα καλύτερα. 

 

- Μάθημα: Μαθηματικά 

 

ΕΡ.: Τι είναι Κύκλος; 

ΑΠ.: α) Ο κύκλος είναι μία στρογγυλή γραμμή, χωρίς συνδέσεις, 

ενωμένη με τέτοιο τρόπο που δεν μπορείς να καταλάβεις που αρχίζει 

και που τελειώνει. 

ΑΠ.: β) Ο κύκλος δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος, εκτός αν σταματήσεις 

το διαβήτη. 

 

ΑΠ.: Τρεις κύκλοι εφαπτόμενοι ο ένας με τον άλλον δημιουργούν 

τρίκυκλον. 

 

ΑΠ.: Το τρίγωνο που φέρει δύο γωνίες λέγεται διαγώνιον. 

 

- Μάθημα: Έκθεση 

 

ΑΠ.:  Μια γυναίκα επίτοκος είναι γεμάτη επιτόκια. Πάντως, το 

γεννητούρι δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. 

 

ΑΠ.:  Η μάνα του Ρασπούτιν ήταν η Ρασπουτάνα, τεραστίων 

διαστάσεων Ρωσίδα της Σιβηρίας. 

 

ΑΠ.:  Ο Ε. Λύτης και ο Σ. Εφέρης είναι και οι δύο Έλληνες ποιητές 

κατηγορίας νόμπελ. 

 

- Μάθημα: Βοτανολογία 

 

ΑΠ.: Εσπεριδοειδή σαν τα πορτοκάλια είναι και τα μαντολίνια, αλλά πιο μικρά και με φλούδα που βγαίνει 

εύκολα 

 

- Μάθημα: Αρχαία 

 

ΑΠ.: Την Οδύσσεια της έγραψε ο Οδυσσέας. Την Ιλιάδα ο Ιλιάδης. 

 Χρήστος & Κοσμάς Κοκκίνης 
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Οι πιτσιρίκοι 

 

Ανέκδοτο… 

Στη μέση της σχολικής περιόδου ένας πατέρας αποφασίζει να πάει στο  

γυμνάσιο να ρωτήσει για την πρόοδο του γιου του. Πρώτα βρίσκει τον  

καθηγητή των μαθηματικών.  

- Ποιος; ο Τσακμακίδης; του λέει ο καθηγητής - Χάλια αδιόρθωτα. Δευτέρα  

γυμνασίου και ακόμη δεν ξέρει πόσο κάνουν ένα και ένα. Απελπισμένος ο  

πατέρας, ρωτάει τον καθηγητή της γεωγραφίας.  

- Λυπάμαι κύριε, του λέει και αυτός, αλλά ο γιος σας είναι εντελώς  

ανεπίδεκτος μαθήσεως. Για να καταλάβετε δεν ξέρει ποια είναι η  

πρωτεύουσα της Ελλάδας. Καταστενοχωρημένος ο πατέρας, επιστρέφει στο  

σπίτι και μόλις γυρίζει ο γιος του, του λέει:  

- Έλα εδώ παιδί μου. Πόσο κάνουν ένα και ένα;  

- Τρία, απαντάει αυτός  

- Και ποια είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας;  

- Η Λάρισα!  

- Και αφού τα ξέρεις ρε βλάκα, γιατί δεν τα λες και στο σχολείο;!!!!!!! 

         

Ο Τυφλός 

Ήταν ένας τυφλός και μπήκε κατά λάθος σε ένα bar για γυναίκες. Κάθεται και νομίζοντας ότι μιλάει στο 

barman λέει:  

- Φίλε, να σου πω το τελευταίο ανέκδοτο για ξανθιές; 
 

Τον ακούει μια γυναίκα που καθόταν πιο δίπλα και του λέει:  

- Φίλε, πριν πεις το ανέκδοτο πρέπει να σου πω 5 πράγματα:  

1) η barwoman είναι ξανθιά, 

2) η σερβιτόρα είναι ξανθιά, 

3) η κοπέλα που κάθεται αριστερά σου είναι 1.90, ξανθιά και έχει μαύρη ζώνη στο καράτε, 

4) η κοπέλα που κάθεται δεξιά σου είναι ξανθιά και μόλις προχθές αποφυλακίστηκε για φόνο και… 

5) …κι εγώ είμαι ξανθιά… 

 

Λοιπόν, θέλεις να πεις ακόμη το ανέκδοτό σου; 

Και τότε της απαντάει ο τυφλός:  

- Ε, άστο…άμα είναι να το εξηγώ 5 φορές… 

 

                                                                                                                        Κωνσταντίνος & Νίκος Χρήστου 
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Χριστούγεννα 

 

Μπορεί τα 

Χριστούγεννα να 

είναι μία από τις 

αγαπημένες γιορτές 

μας, ωστόσο 

υπάρχουν αρκετά 

πράγματα  που 

πολλοί από εμάς δεν 

τα γνωρίζουν για τη 

συγκεκριμένη γιορτή. 

 Πότε γιορτάζουμε τα 

Χριστούγεννα; 

 

Κάθε χρόνο γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα..Μια σταθερή γιορτή για τη γέννηση του Χριστού που πέφτει 

στις 25 Δεκεμβρίου..Μα ήταν πάντα έτσι; 

Τα Ευαγγέλια (ένα για την ακρίβεια) μας ενημερώνουν για τη γέννηση του Χριστού αλλά φυσικά δεν μας 

παρέχουν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία. Επιπλέον ο Ιησούς ζητούσε από τους μαθητές τους να 

εορτάζουν την ανάμνηση του θανάτου του.(Λουκ 22:19, 20) 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στην Εβραϊκή παράδοση, καθώς οι Εβραίοι της εποχής δεν γιόρταζαν γενέθλια, 

διότι ήταν ταυτισμένα με τις παγανιστικές εορτές των Ρωμαίων. Η ανάπτυξη του εορτασμού των 

Χριστουγέννων έγινε μετά το τέλος των διωγμών των Χριστιανών περί τον 3ο μ.Χ. αιώνα. Οι πρώτοι 

Χριστιανοί συνήθιζαν να γιορτάζουν τα Χριστούγεννα μαζί με την Βάπτιση του Ιησού στις 6 Ιανουαρίου, 

τα περίφημα «Θεοφάνια». 

Η απόφαση να μεταφερθεί ο εορτασμός των Χριστουγέννων στις 25 Δεκεμβρίου έγινε για να επικαλύψει 

την μεγάλη παγανιστική εορτή των Ρωμαίων, που ήταν αφιερωμένη στον «ανίκητο Ήλιο». (Dies Invictis 

Solis) 

Επίσης μεγάλες εορτές ήταν τα Saturnalia (προς τιμήν του Κρόνου) και τα Broumalia. Η εορτές αυτές είχαν 

περίοπτη θέση στο Ρωμαϊκό ημερολόγιο αφού σηματοδοτούσαν το τέλος του χειμερινού ηλιοστάσιου. 

Η 21η Δεκεμβρίου είναι η μικρότερη μέρα του χρόνου ενώ για τις τρεις επόμενες μέρες ο Ήλιος φαίνεται 

στάσιμος. Την 25η Δεκεμβρίου οι μέρες αρχίζουν και πάλι να δυναμώνουν, σηματοδοτώντας τη νίκη του 

φωτός έναντι του σκότους. 

Έτσι η εορτή των Χριστουγέννων τοποθετήθηκε και συμβολικά αλλά και πολιτικά: σηματοδοτούσε την 

νίκη των Χριστιανών επί των ειδωλολατρών. Ο Ήλιος της Δικαιοσύνης είναι λοιπόν ο Ιησούς που είναι «το 

φώς του κόσμου» (Ιωαν 8:12) και όχι ο παγανιστικός θεός Ήλιος των Ρωμαίων. 

 

Αναστασία Κοκκίνη 
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Οι πιτσιρίκοι 

 

Η Αγάπη είναι Λεύκωμα  Ποίημα από την Βίκυ Μπίτζιου 

Φέρτε μου φεγγάρια να ανάψω φωτιά θα της μείνει αξέχαστη αυτή η βραδιά  

και το ορκίζομαι θεέ μου θα φροντίσω εγώ πότε όσο ζω να μην πάθει κακό.  

Τι γιατί; Γιατί η απάντηση είναι τόσο απλή την αγαπώ τόσο πολύ  

δεν υπάρχει τίποτα άλλο σε αυτόν τον άθλιο κόσμο,  

εκτός από την αγάπη που έχει χαθεί και αυτή.  

Την κυριαρχεί το μίσος μέσα στη φυλακή του  

κι όπως καταλαβαίνεις θα τη θέλει δική του.  

Λίγοι άνθρωποι υπάρχουν με συναισθήματα  

κάτσε να δεις πως τα λένε εκείνα που στην αγορά  

τα πουλάνε 3 ευρώ 5 κιλά.  

Υπάρχουν όμως κι άλλοι με εκείνα τα αληθινά.  

Τέλος πάντων, να μην τα πολυλογώ πρέπει να φύγω τώρα  

θα έρθει να πάμε περίπατο στα μονοπάτια της καρδιάς της  

και φυσικά στα όνειρα της όπου είναι όλα τόσο χαρούμενα, 

τόσο παραμυθένια χωρίς όμως κάστρα και πράσινα άλογα  

εκείνη είναι διαφορετική γυρεύει μόνο τον ιππότη το ονόμά της 

είναι Αγάπη και γι αυτό την αγαπώ . . .  

 

Ένα τραγούδι … έτσι γιατί μας έλλειψε το καλοκαίρι 

 

Καλοκαίρι αγκαλιά μου 

 

Μελίνα Ασλανίδου 

Στίχοι: Κυριάκος Ντούμος, Μουσική: Γιώργος Παπαδόπουλος 
 

Δίπλα σου άλλη μια νύχτα, κέρασέ με μια γρανίτα  

χαϊδεμένο μου 

κοίταξέ με ν'ανατέλλω, μέρα νύχτα να σε θέλω μεθυσμένο μου 

Σώμα μου, ζεστό μου σπίτι, στείλε με σ'ένα πλανήτη,  

σε μια χίμαιρα 

Αύγουστέ μου καταλύτη, μ'έναν έρωτα αλήτη έλα σήμερα 
 

Καλοκαίρι αγκαλιά μου, έλα σπάσε τα γυαλιά μου,  

να σε βλέπω μες τη θάλασσα γυμνό 

Έλα πάλι να με κάψεις, το κορμάκι μου ν'ανάψεις,  

πυροτέχνημα στον Έρωτα θεό  
 

Δίπλα σου άλλη μια νύχτα, να φωνάζεις που σε βρήκα πριγκηπέσα μου 

πρίγκιπά μου ζάλισέ με, φίλα με, ξεκλείδωσέ με  

κι έλα μέσα μου 

βάλε αγάπη οξυγόνο, σβήσε μου τον άδειο χρόνο,  

το χαμένο μου βάλε βράδυα μεθυσμένα,  

δε χρωστάμε σε κανένα, πεπρωμένο μου 

 

    Τσιρώνη Λαμπρινή 


