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 Ιανουάριος ‐ Φεβρουάριος 2012,   Παπαδάτες Πρέβεζας                                                              Τιμή : 0,80 € 
 
 
 

 

Μια καινούργια χρονιά ξεκινά! 
Τα Χριστούγεννα είναι η πιο αγαπητή γιορτή για τα παιδιά καθώς δεν έχουν σχολείο, στολίζουν το δέντρο 
με  τα  υπόλοιπα  μέλη  της  οικογένειας,  το  σπίτι  μοσχοβολάει  από  τα  γλυκίσματα,  τα  πάντα  είναι 
στολισμένα, ενώ χαρούμενοι ήχοι ακούγονται παντού. Τα παιδιά με μεγάλη ανυπομονησία και περιέργεια 
αναμένουν ελπίζοντας ότι θα καταφέρουν να πάρουν τα δώρα από τον Άγιο Βασίλη. Εκτός αυτού είναι 
και η δεύτερη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας μετά το Πάσχα.  

   ‘’Οι  πιτσιρίκοι’’  θελήσαμε,  μέσα  από  μια 
γιορτή,  που  ετοιμάσαμε  παραμονή 
Χριστουγέννων,  να  εκφραστούμε 
ψάλλοντας  κάλαντα  από  διάφορες 
περιοχές  της  Ελλάδας.  Ο  κόσμος  του 
χωριού με μεγάλη   προθυμία ήρθε να μας 
δει  και  να  μας  απολαύσει,  αφού  το 

‘’ταλέντο’’  μας    βέβαια  το  γνώριζαν  από  προηγούμενες
εκδηλώσεις  που  είχαν  επίσης  παρευρεθεί.  Με  τη  βοήθεια 
όλων  μας  φτιάξαμε  γλυκά  χριστουγεννιάτικα  και 
προσφέραμε  στους  παραβρισκόμενους.  Την  παράσταση
έκλεψε  το  θεατρικό  που  ετοιμάσαμε,  το  οποίο  πάρα  τις
μικρές  ατέλειες  έκανε  όλους  να  διασκεδάσουν  και  να 
γελάσουν  με  την  καρδιά  τους.  Ευχαριστούμε  όσους
παρευρέθηκαν  και  ελπίζουμε  να  συνεχίσετε  να 

 

 
 

 
μας 

του χρόνου με μεγαλύτερη επιτυχία! 

στηρίζετε σε κάθε προσπάθεια μας.  

Και 
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Οι πιτσιρίκοι 
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Χρόνια Πολλά !!! Καλή Χρονιά!!!!!  
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Οι πιτσιρίκοι 

Οι φωτογραφίες είναι από  
τις  πρόβες που κάναμε για 
 τη Χριστουγεννιάτικη Γιορτή ! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ευτυχισμένο το  2012!

 
 
 
 
 
 
 

 

      Συντακτική Ομάδα 

τερίνα 
 Αναστασία 
λεντίνη  

οκκίνης Παναγιώτης 
λένη 

πρινή 
υ Κωνσταντίνος 

• Χρήστου Νικόλαος 

 

• Κίτσιου Κα
• Κοκκίνη
• Κοκκίνη Βα
• K
• Νάκα Ε
• Σιντόρη Λαμ
• Χρήστο
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 παπάς, όλοι έριχναν μέσα σε ένακατσαρολάκι, ένα νόμισμα (συνήθως δίδραχμο, τάλιρο, 

υ διατηρείται 

νερό, ράντιζαντο σπίτι, τα ζώα, 
α χωράφια και τους κήπους. Ό,τι περίσσευε το φύλαγαν για γιατρικό. 

καθώς  δεν  πραγματοποιείται  σε  πολλά  μέρη  της 
λλάδας από όσο ξέρουμε τουλάχιστον. 
 

Κοκκίνη Βαλεντίνη 

 

Έθιμα Χριστουγέννων 
Θεοφάνεια 
 

Το πρωί της παραμονής των Θεοφανείων οι γυναίκες καθάριζαν το σπίτι, τις αυλές και τα σοκάκια, για 
να περάσει  αργότερα  ο παπάς  του  χωριού.  Ο παπάς κατά  το  έθιμο περνούσε  απ’  όλο  το  χωριό  και 
αγίαζε  τους  κατοίκους,  όλες  τις  εγκαταστάσεις  του  σπιτιού  και  τα  ζώα.  Απ’  όπου  περνούσε 
παλαιότερα ο
ή δεκάρικο). 
Την  ημέρα  της  γιορτής  των Θεοφανίων  όλοι  πήγαιναν στην  εκκλησία  και  σε  παγούρια,  μπουκάλια, 
τσουκάλια και κανάτια, έβαζαν καθαρό νερό για να αγιαστεί. Αυτό είναι ένα έθιμο πο
και στις μέρες μας σε πολλές  περιοχές της Ελλάδας, δυστυχώς όχι όμως στο χωριό μας!  
Όταν γύριζαν στα σπίτια, έπινανόλα τα μέλη της οικογένειας από το 
τ
 

 Χριστούγεννα
 

Ένα έθιμο που διατηρείταιστις μέρες μας και πραγματοποιείται την ημέρα της Πρωτοχρονιάς είναι το 
‘’ρίξιμο’’  του κουλουριού. Συνήθως ο νοικοκύρης έριχνε ένα κουλούρι τρεις φορές παρακολουθώντας 
εάν  ‘’πέφτει’’  ορθά ή ανάποδα   σε κάθε ένα από τα ζωντανάτου και έτσι διαπίστωνε πώς θα πάει η 
χρονιά. Το  ίδιο έκαναν και τα μέλη της οικογένειας, οπότε  ‘’ήξεραν’’ τι τους περίμενε τον νέο χρόνο! 
Αυτό  το  έθιμο  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον 
Ε

 
 
 
 

αγάπη  εμπεριέχει  τον  σεβασμό  της  ελευθερίας  του  άλλου,  την 
εκτίμηση προς την προσωπικότητά του. 

ον  ίδιο  ακριβώς  τρόπο  που  μας  εμποδίζουν  οι  απαιτήσεις  που  προτάσσει  η 
φιλαυτία, ο “εγωισμός”. 

ς, καθώς επίσης να την προστατεύσουμε από 
αυτά που θα μπορούσαν να την ξεριζώσουν από την καρδιά. 

Βαλεντίνη Κοκκίνη 

 Όποιος αγαπάει σίγουρα θα αγαπηθεί! 
Η αγάπη  είναι  ένα  συναίσθημα  που  απορρέει  κυρίως  μέσα  από  την  οικογένεια.  Η  πραγματική  αγάπη 
είναι πάντοτε συνυφασμένη με την προσφορά,  τη θυσία,  την ανιδιοτέλεια. Αγάπη είναι να χαίρεσαι με 
αυτόν  που  χαίρεται  και  να  λυπάσαι  με  αυτόν  που  πονά.  Αυτός  που  αγαπά  ανέχεται  τον  άλλο  με  τις 
ατέλειές του χωρίς να τον περιφρονεί, χωρίς καν να τον κάνει να νιώθει άσχημα για αυτό που είναι. Όταν 
αγαπάς  ενδιαφέρεσαι  τι  θα  γίνει  ο  άλλος,  χωρίς  όμως  αυτό  το  ενδιαφέρον  να  γίνεται  καταπίεση  και 
επιβολή.  Και  αυτό,  διότι  η  πραγματική 

Παρεξηγημένη αγάπη είναι όταν ο άλλος γίνεται το αντικείμενο με το οποίο ικανοποιώ εγώ τις ανάγκες 
και τις επιθυμίες μου. Κάτι τέτοιο μάλλον προσκόλληση και αδυναμία πρέπει να ονομάζεται παρά αγάπη. 
Καταντούμε σε αυτή την παρεξηγημένη κατάσταση είτε όταν είμαστε φίλαυτοι ‐ δηλαδή “εγωιστές” ‐ είτε 
όταν πάσχουμε από κοινωνική ανασφάλεια. Σε αυτή την δεύτερη περίπτωση, ο φόβος μη τυχόν και μας 
απορρίψουν  οι  άλλοι  μας  κάνει  να απαιτούμε  συνεχώς  επιβεβαίωση. Η ανασφάλεια,  με  τις  απαιτήσεις 
που  προτάσσει,  μας  εμποδίζει  από  το  να  γνωρίσουμε  και  να  αγαπήσουμε  τον  άλλο  για  αυτό  που 
πραγματικά  είναι,  με  τ

Η αληθινή αγάπη μέσα στην ψυχή ενός ανθρώπου είναι σαν ένα δέντρο που σιγά – σιγά μεγαλώνει, και 
σκεπάζει  όλο  και  περισσότερους  ανθρώπους  κάτω  από  την  δροσερή  σκιά  του.  Από  εμάς  το  μόνο  που 
απαιτείται είναι να φροντίσουμε λίγο για την καλλιέργειά τη

http://www.help-net.gr/Themes/Hara.htm
http://www.help-net.gr/Themes/Anasfaleia.htm
http://www.help-net.gr/Themes/Fovos.htm
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Στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου 
Με αφορμή την επέτειο μνήμης της 17ης Νοεμβρίου παραθέτουμε ένα ποίημα της Λένας Παππά 

Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα                                                                                                                     
Κείτεται                                                                                                                                                           
 ‐δεκαοχτώ χρονώ ήτανε δεν ήτανε‐                                                                                                                                                  
και συ στο σπιτάκι σου, 
μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι   
και τα παιδιά μας ξένοιαστα να χτίζουνε το μέλλον. 
Η μάνα του τον περιμένει και δεν έρχεται, 
η άνοιξή του παίζει και δεν τήνε ξέρει πια. 
Στις φλέβες του αίμα σταματημένο και πικρό,                                                                                                                                 
γυαλί σπασμένο ο κόσμος, σωριασμένα πάνω του.                                                                                                                         
Για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο, 
Και συ γαρύφαλλο στο στόμα σου. 
 να χουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο. . . 
  
                                                           Παναγιώτης Κοκκίνης 

Γνωμικά 
 

Είναι καλό να έχεις χρήματα και να αγοράζεις, αλλά καλό είναι επίσης πού και πού να σιγουρεύεσαι ότι 
δεν έχεις χάσει πράγματα που τα χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν 

                                                                         G. Latimen 
Σκοπός τελικός είναι ο ίδιος ο αγώνας, αφού ο ανήφορος δεν έχει τέλος 
                                                                                                                             Ν. Καζαντζάκης  
Αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο, κι ας είναι η φωτιά του να σε κάψει 
     Ουμπέρτο Εκο 

                                                                                                                                    Αναστασία Κοκκίνη  
 

Όμορφα ζώα υπό εξαφάνιση 
στη χώρα μας 
Σύμφωνα με την ελληνική υπηρεσία του WWF, στη χώρα 
μας απειλείται η καφέ αρκούδα, ο πληθυσμός της οποίας 
υπολογίζεται στα 100 ‐ 150 άτομα. Βρίσκεται στους κύριους 
ορεινούς όγκους της Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου καθώς 
και της Δυτικής Ροδόπης. 
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   Ακόμη ένα είδος που κινδυνεύει,  
   όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε  
   όλη την Ευρώπη, είναι ο λύγκας, το  
   μεγαλύτερο ευρωπαϊκό αιλουροειδές. Ελάχιστοι λύγκες ζουν πια στη χώρα μας  
   εξαιτίας του κυνηγιού για τη γούνα του και γιατί πιστεύεται ότι κάνει ζημιές στην  
   κτηνοτροφία. Υπάρχει, όμως, σε μικρούς αριθμούς στην Οροσειρά της Πίνδου  
   καθώς και σε δάση στα βόρεια σύνορα της χώρας μας. 
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Η μεσογειακή φώκια είναι το πλέον απειλούμενο θηλαστικό στην Ευρώπη. Έχει εξαφανιστεί απʹ τις 
ευρωπαϊκές ακτές της Μεσογείου, οπότε η σημασία της Ελλάδας για την προστασία του είδους είναι 
σημαντική. Οι αιτίες που την απειλούν με εξαφάνιση είναι η καταστροφή του βιοτόπου της, η θανάτωσή 
της από την άγνοια των ψαράδων που την κυνηγούν για τις ζημιές που κάνει στα δίχτυα τους, η μείωση 
της τροφής της και η ρύπανση της θάλασσας. 
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Υπό εξαφάνιση ζώο στην Ευρώπη θεωρείται και ο 
λύκος. Η Ελλάδα είναι μια από τις ευρωπαϊκές χώρες 
όπου υπάρχει αρκετός πληθυσμός λύκων, αλλά ο 
αριθμός τους δε φαίνεται να ξεπερνά τους 500. Ζει σε 
όλη, σχεδόν, την ηπειρωτική χώρα, εκτός από την 
Πελοπόννησο απʹ όπου εξαφανίστηκε τη δεκαετία 
του ʹ40. Ζει, ακόμη, και στα βουνά της Στερεάς 
Ελλάδας, αλλά εκεί δεν υπάρχει μόνιμος πληθυσμός. 
 

 
 
 
 
 
 
   Το τσακάλι το συναντάμε σχεδόν σε όλες τις περιοχές της  
   ηπειρωτικής Ελλάδας. Το μοναδικό νησί όπου έχει επιβεβαιωθεί  
   η παρουσία του είναι η Σάμος. Δεν έχει γίνει ακριβής εκτίμηση  
   του πληθυσμού του, αλλά όλα τα στοιχεία δείχνουν μείωσή του.  
 
 
 

 
Το ελάφι, το μεγαλύτερο φυτοφάγο ζώο της Ελλάδας, 
απειλείται με άμεση εξαφάνιση.  
Λόγω του υπερβολικού κυνηγιού, οι πληθυσμοί του 
μειώνονται και σήμερα έχει απoμείνει μόνο στη χερσόνησο 
της Σιθωνίας και στη Ροδόπη.  
Επιβιώνει, επίσης, επιτυχώς και στην Πάρνηθα. 
 
 

 
 
 
 
   Η καρέττα‐καρέττα, στη Μεσόγειο, αναπαράγεται 
   μόνο στην Ελλάδα, την Κύπρο και την Τουρκία,  
   ενώ η πυκνότητα φωλιών που παρατηρείται στη  
   Ζάκυνθο είναι η υψηλότερη του κόσμου. 

Κοκκίνης Παναγιώτης, Λαμπρινή Σιντόρη 

 

 
 
 
 
 



 ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                                                              ΦΥΛΛΟ  ΝΟ 8 
 

Πέντε λόγοι για να ζήσεις στην επαρχία την περίοδο της κρίσης 
Φεύγουν από την Αθήνα για να 
ζήσουν στην επαρχία. Μπορεί η 
πρωτεύουσα κάποτε να έδινε 
ευκαιρίες για μία καλύτερη ζωή, 
όμως, τώρα τα πράγματα έχουν 
αλλάξει ανεπιστρεπτί. Όχι μόνο 
δεν προσφέρονται θέσεις εργασίας 
αλλά και όσοι έχουν έστω και μία 
απασχόληση, παρακαλούν να μη 
τη χάσουν. Φαινόμενο σπάνιο 
αφού μέρα με τη μέρα, όπως λένε 
άνθρωποι που γνωρίζουν την 
αγορά, δεκάδες επιχειρήσεις 
κινδυνεύουν με «λουκέτο». 

Άλλωστε, οι άνεργοι ήδη ανέρχονται σε περίπου 1 εκατομμύριο πολίτες. 

Γι’ αυτό το λόγο το να ζεις στην επαρχία, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι 
καλύτερο όχι μόνο από οικονομικής απόψεως αλλά και ποιοτικότερης ζωής. 

Όσοι επιλέγουν να φύγουν στην επαρχία, συνήθως πηγαίνουν σε σπίτι που 
διαθέτει  η  οικογένειά  τους.  Έτσι,  αποφεύγουν  και  το  ενοίκιο,  που  οι 
περισσότεροι  πλήρωναν  για  να  μένουν  στην  πρωτεύουσα.  Σε  αυτή  την 
περίπτωση, μία οικογένεια γλιτώνει το λιγότερο 500 ευρώ το μήνα (ενοίκιο, 
κοινόχρηστα  κ.ά.).  Κι  αυτά  δεν  είναι  τα  μόνα  χρήματα που  εξοικονομούν 
καθώς τα προϊόντα που προσφέρονται εκεί είναι κατά πολύ φθηνότερα από 
την Αθήνα. 

Είναι χαρακτηριστικό, όπως λένε οι περισσότεροι που έφυγαν για την επαρχία, ότι η ζωή είναι κατά πολύ 
καλύτερη εκεί. Πληρώνουν ελάχιστα χρήματα για φαγητό, έχουν οι περισσότεροι τη δική τους παραγωγή 
και το πιο σημαντικό τρώνε και υγιεινά και δεν κινδυνεύουν.  

Ακόμη  και  οι  νέοι  έχουν  λιγότερα  έξοδα  αφού  οι  καφέδες  και  τα  ποτά  στις  καφετέριες  κοστίζουν 
τουλάχιστον 30% πιο φθηνά. Μόνο στις μεγάλες πόλεις της χώρας, οι τιμές είναι λίγο πιο ακριβές αλλά σε 

καμία περίπτωση δεν πλησιάζουν αυτές της Αθήνας. 
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Χωρίς άγχος μένουν στην επαρχία οι περισσότεροι πολίτες. 
Κι αυτό γιατί οι ρυθμοί ζωής είναι τελείως διαφορετικοί 
από τους ρυθμούς της πόλης. Άλλωστε, ποιος δεν έχει δει 
τους Αθηναίους να τρέχουν σαν τρελοί για να προλάβουν 
να φτάσουν στον προορισμό τους… Όλοι το έχουν ζήσει 
αυτό. Από τις δημόσιες υπηρεσίες και την πληρωμή των 
λογαριασμών μέχρι γιατί το φανάρι στο δρόμο δεν ανάβει 
για να περάσουμε απέναντι… 
Στην επαρχία υπάρχουν ακόμη γειτονιές και πλατείες για 

να παίζουν τα παιδιά ενώ στην Αθήνα αυτά έχουν εξαφανιστεί προ πολλού. Ακόμη και σε γειτονιές που 
ήταν πιο… παραδοσιακές, τα πάντα έχουν αλλάξει. 
 

http://www.greecesos.gr/wp-content/uploads/2010/06/BYE-BYE.jpg�
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Οι  νέοι  στην  Αθήνα  προτιμούν  να  πηγαίνουν  σε  καφετέριες  ή  να  δραστηριοποιούνται  σε  αθλητικούς 
συλλόγους  ενώ  στην  επαρχία  μπορούν  να  κάνουν  ελεύθεροι  ποδήλατο  ή  να  παίξουν  ποδόσφαιρο  σε 
κάποια αλάνα. Και το πιο σημαντικό; Στην επαρχία δεν υπάρχουν τα λεγόμενα γκέτο όπως είναι γνωστά 
στην πρωτεύουσα. Άλλωστε, σε ποια πλατεία της χώρας  (ειδικά στις συνοικίες του κέντρου) δεν γίνεται 
διακίνηση ναρκωτικών;  
Αυτοί είναι μόνο κάποιοι από τους λόγους που αξίζει να ζει κάποιος στην επαρχία. Βέβαια, η απόφαση 
είναι δύσκολη για όποιον έχει συνηθίσει τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης αλλά όσοι το τόλμησαν, δεν 
το έχουν μετανιώσει. Κι αυτό γιατί έχουν βελτιώσει κατά πολύ την καθημερινότητά τους και τις συνθήκες 
διαβίωσής τους. 

Τσιρώνη Λαμπρινή 
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Ένα τραγούδι . . .   
‘’ Ο φύλακας ο άγγελός σου ’’ 
 

Όταν θα νιώθεις μοναξιά,  
και όταν το σπίτι θα ʹναι άδειο  
θα χεις εμένα συντροφιά  
και θα σου δίνω εγώ κουράγιο...  
 
Όταν μαυρίζει ο ουρανός,  
όταν παγώνει η αγκαλιά σου  
κι όταν σε πνίγει ένας λυγμός  
εγώ θα έρχομαι κοντά σου...  
 
Μονάχα εσύ να ʹσαι καλά  
μη δω στα μάτια σου ούτε δάκρυ  
μπορεί να ζούμε χωριστά  
μα τότε ζήσαμε μια αγάπη.  
 
Να ʹσαι αγάπη μου καλά  
κι όταν ζητάς τον άνθρωπό σου  
... Θα είμαι κάπου εκεί κοντά  
ο φύλακας ο άγγελός σου...  

                           Λαμπρινή Σιντόρη 
 
 
 
 
 
 
Μετά τη γιορτή μας όλοι οι  
πιτσιρίκοι πήγαμε στο μαγαζί  
του Βασίλη Σιάρκου όπου  
ο Μορφωτικός Σύλλογος 
 είχε την καθιερωμένη 
 Χριστουγεννιάτικη 
 χοροεσπερίδα του. 
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Γελοιογραφία    
 Από το βιβλίο ‘’ Χαμηλές πτήσεις ’’  του Αρκά  

           

Νίκος Χρήστου 

 

Τις  Εφημερίδες  μας  μπορείτε  να  τις  δείτε  και  στο  διαδίκτυο  στην  ιστοσελίδα  της  Ενορίας  Παπαδατών 
www.papadates.gr  ! 
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