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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ…  

Τα Χριστούγεννα έφτασαν και πάλι. 
Το τρίτο τεύχος της εφημερίδας μας
κυκλοφορεί.

Συντακτική ομάδα οι μαθητές και
μαθήτριες όλων των τάξεων, οι οποίοι
είχαν και το ρόλο του δημοσιογράφου
και ερευνητή. Η θεματολογία είναι και
Χριστουγεννιάτικη λόγω του χρόνου
έκδοσής της.
Την ηλεκτρονική έκδοση αυτής της
εφημερίδας θα την βρείτε:
http://dim-skotouss.ser.sch.gr/ και http://blogs.sch.gr/dimskot/
 
Υπεύθυνος: ο Διευθυντής του Σχολείου, Πατσιάς Δημήτριος
Υπεύθυνοι ύλης για τις τάξεις: Ζορμπάς Θωμάς, Τζουνής Μιχάλης,
Ιωαννίδου Βασιλική, Θαναηλάκη Χρύσα, Στρογγύλη Λίτσα, Κύναλη 
Μαρία, Χατζή Πολίνα, Μερτζανίδου Ιωάννα, Τσιουντάλα Μαρία, 
Βαβούρης Στέργιος, Γκαρίπη Μαρία, Δίγκας Παναγιώτης.  
Επιμέλεια Σύνταξης, ψηφιακής επεξεργασίας, εκτύπωσης και 
ανάρτησης: Ζορμπάς Θωμάς

Χρήσιμες συνταγές για το γιορτινό
τραπέζι.

Εύκολες και γρήγορες συνταγές 
για βασιλόπιτα και κουραμπιέδες.

περισσότερα.....>> σελ. 4,5,6 

Διασκεδάστε με τις 
σπαζοκεφαλιές και τα ανέκδοτα.

Ίσως θα έπρεπε να ρίξουμε μια 
ματιά σ' αυτό το άρθρο. Οι ... 
πειρασμοί είναι μεγάλοι!

περισσότερα.....>> σελ. 7,8 

Ο Σκύλος
Κυβέρνησε μεταξύ άλλων  το 
μεγαλύτερο εμπορικό πλοίο της 
Ευρώπης. Κάνει τον γύρο του 
κόσμου και είναι η δουλειά του.

περισσότερα.....>> σελ. 12

Σ' αυτό το φύλλο, το
νηστειοδρόμιο του 

2022

Αφιέρωμα στα παλιά έθιμα

Όλοι μας έχουμε συνηθίσει να ακούμε 
παλιά πως γιόρταζαν τι; Άγιες αυτές 
ημέρες.
Πήραμε μία συνέντευξη από έναν 
συγχωριανό μας για το πώς θυμάται 
εκείνες τις ημέρες.

περισσότερα.....>> σελ. 11

Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης

http://dim-skotouss.ser.sch.gr και http://blogs.sch.gr/dimskot/

Χριστουγεννιάτικες προτάσεις 
Μπορείτε να διαβάσετε κάποιο 
βιβλίο ή … να τραγουδήσετε τα 
κάλαντα αν αισθάνεστε 
καλλιτέχνες. Μπορείτε ακόμη 
και να δημιουργήσετε στην 
κουζίνα. Η επιλογή δική σας. 

περισσότερα.....>> σελ. 3,4,5,6

Ο Άι Βασίλης έρχεται...

Οι δαιμόνιοι ερευνητές μας 
αποκαλύπτουν την αλήθεια:

περισσότερα.....>> σελ. 3 
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  «ΝΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ;» - «ΟΧΙ!»
Πέρυσι δεν είπε κανείς τα κάλαντα σε 
κανέναν. Δεν έγιναν, γιατί απαγορεύτη καν για 
να μην ε ξαπλωθεί ο κορονοιός. Ό λοι είπαν τα 
κάλαντα στους πιο κοντινούς από τους 
κοντινούς συγγενείς τους.
Είπα τα κάλαντα μόνη μου και με το τρίγωνό 
μου. Τα κάλαντα τα είπα στους γονείς μου και 
στους παππούδες μου. Παρόλο που τα είπα 
σε δύο σπίτια πήρα αρκετά λεφτά και πολύ 
νόστιμα γλυκά.
Τα λεφτά που πήρα δεν τα ξόδεψα 
προσωρινά για να αγοράσω στο μέλ λον έναν 
φορητό υπολογιστή.
Το 2020 δεν ευχαριστή θηκα τα κάλαντα ούτε 
τα έθιμα που δεν έγιναν ούτε τίποτε άλλο. 
Αυτή τη χρο νιά θα την θυμάμαι για πά ντα και 
ελπίζω να μην την ξαναπεράσουμε ποτέ.
Φέτος θα μπορέσουμε να τα πούμε;

Τα Χριστούγεννα της γιαγιάς μου

Η γιαγιά μου η Φωτεινή μου είπε ότι περίμενε 
τα Χρι στούγεννα με μεγάλη χαρά, γιατί οι 
γονείς της, θα της έπαιρναν ρούχα και 
παπούτσια.
Εκείνα τα χρόνια δεν έπαιρναν ρούχα όλο το 
χρόνο παρά μόνο στις γιορτές. Τότε είχαν 
όλοι ζώα στα σπίτια τους, αγελάδες, κότες, 
κουνελάκια και γουρούνια. Τα Χριστούγεννα 
έσφαζαν ένα γουρούνι για να φάει όλη η 
οικογένεια. Επίσης από το γουρούνι λιώνανε 
το λίπος και το κάνανε βούτυρο. Με αυτό 
έκαναν νόστιμους κουραμπιέδες, μπακλαβά 
και πίτες. Ότι περίσσευε, το αποθήκευαν σε 
δοχεία και το χρησιμοποιούσαν όλο το χρόνο.
Αντί για βασιλόπιττα έφτιαχναν μία μεγάλη 
τυρόπιτα στην οποία εκτός από το φλουρί 
έβαζαν ένα άχυρο, ένα κομματάκι μαλλί και 
ένα κέρμα.
Όποιος τύχαινε το κέρμα έλεγαν ότι θα έχει 
μία πλού σια χρονιά, όποιος τύχαινε το άχυρο 
έλεγαν ότι θα πή γαιναν καλά τα χωράφια του 
και όποιος τύχαινε το μαλ λί θα ήταν γερά τα 
ζώα του. Ετσι περνούσε τα Χριστού γεννα η 
γιαγιά μου η Φωτεινή.

Σχολικός εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός γνωστός και ως 
Bullying αναφέρεται στη σωματική και 
ψυχολογική κακοποίηση ή μείωση 
ασθενέστερων ατόμων σε μια ομάδα.
Εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες και τις 
κοινωνικές ομάδες. Μπορεί να συναντηθεί σε 
οποιοδήποτε τύπο σχολείων και σχολικών 
εγκαταστάσεων, στον στρατό, σε αθλητικά 
σωματεία, στη φυλακή, αλλά και στην 
οικογένεια ή στο χώρο εργασίας (ανάλογα με 
το αν αφορά τον προϊστάμενο ή το αφεντικό, 
μιλάμε για ηθική παρενόχληση ή τοξικό ηγέτη.
Είναι μια μορφή κακοποίησης, πιο 
συγκεκριμένα εκφοβισμού ή εξαναγκασμού.
Το θύμα του εκφοβισμού αναφέρεται και ως 
στόχος.

Ο κορωνοϊός

Ο κορωνοιός όπως ξέρου με όλοι είναι μια 
αρρώστια που πολλές φορές δεν έχει καλή 
κατάληξη. Ο κορωνοϊός είναι μία αρρώ στια 
που έχουν τη πιθανότη τα να αρρωστήσουν 
αρκετοί άνθρωποι. Γι’ αυτό είναι καλό να 
τηρούμε τα μέτρα προστασίας. Πρέπει να 
πλένουμε καλά τα χέρια μας και φυσι κά πάντα 
να φοράμε μάσκα. Είναι δύσκολο για εμάς να 
μη βρισκόμαστε με τους δικούς μας 
ανθρώπους, ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε 
καλά.

Συντακτική ομάδα της Ε’ τάξης
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Ο Άι Βασίλης αποτελεί σήμερα μία διεθνή λαογραφική μορφή η οποία διανέμει δώρα σε παιδιά και ενηλίκους 
ανεξαιρέτως. Μια μάλλον παρανοημένη εκδοχή υποστηρίζει ότι τα δώρα του Άι Βασίλη τα δικαιούνται μόνο 

όσοι υπήρξαν «καλοί» κατά τη διάρκεια του χρόνου. Είναι κυρίαρχο πρόσωπο του 
εορτασμού της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων. Η γνωστή παρουσία του με 
κόκκινη στολή, λευκή γενειάδα, τα γυαλιά του, πάντα χαμογελαστός με το σάκο με τα 
δώρα, πάνω σε έλκηθρο που το σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι αποτελεί σήμερα σε 
παγκόσμια κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα των παιδιών τις ημέρες των εορτών, 
ακόμη και σε χώρες μη χριστιανικές.

Είναι ακριβώς ο ίδιος ο «Σάντα Κλάους» ή «Father Christmas» των Άγγλων, ο 
«Περ Νοέλ» των Γάλλων, ο «Σίντερ-Κλάας» (Άγιος Νικόλαος) των Ολλανδών, 
ο «Βάιναχτσμαν» των Γερμανών, ο «Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ» (= «ο Καλός γερο-

πατέρας») των Κινέζων, ο «Χοτέισο» των Ιαπώνων, «Babbo Natale» των Ιταλών και ο «Άγιος 
των Πάγων» των Ρώσων.

Στ' τάξη
Τα κάλαντα

Το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, μετά τη δύση του ήλιου, τα 
παιδιά ξεχύνονταν στους δρόμους. Χτυπούσαν με ραβδιά τις πάριες και τραγουδούσαν τα κάλαντα, 
κρατώντας το ρυθμό με το τύμπανο, την τραμπούκα και το τριγωνάκι τους.

Το κάλαντα είναι τραγούδια με ευχές για το νοικοκύρη και τα άλλα μέλη της οικογένειας και έχουν 
άπειρες παραλλαγές από τόπο σε τόπο. Οι νοικοκυρές, "για το καλό*, κερνούσαν τα παιδιά 
κουλούρια, κάστανα και καρύδια. Στο μικρό καλάθι ή στο σακουλάκι που κρατούσαν, τους έριχναν 
καρπούς για την καλή σοδειά, γλυκά για την ευτυχία, νομίσματα για τον πλούτο. Αν κάποιος 
νοικοκύρης δεν άνοιγε την πόρτα, τα παιδιά, αντί για κάλαντα και ευχές, του έλεγαν περιπαιχτικά 
τραγούδια όπως αυτό:

                    Αφέντη μου στην κάπα σου χίλιες χιλιάδες ψείρες.                           
άλλες γεννούν, άλλες κλωσσούν, άλλες αυγά μαζώνουν...

Στα νησιά και τις παραθαλάσσιες περιοχές, τα παιδιά έλεγαν κάλαντα αποβραδίς, κρατώντας ένα 
μικρό καράβι φτιαγμένο από χαρτόνι ή τσίγκο και στολισμένο με χρωματιστά χαρτιά και φωτάκια. 
Χάρη σ' αυτό έβρισκαν το δρόμο τους μέσο στο σκοτάδι. Το καράβι ήταν από την αρχαιότητα 
συνδεδεμένο με τη ζωή των' Ελλήνων, που ήταν λαός ναυτικός. Οι διάφοροι συμβολισμοί του 
ξεκινούν από την εποχή εκείνη και συνεχίζονται έως το σύγχρονα χρόνια. Το καράβι που 
κρατούσαν τα παιδιά λέγοντας τα κάλαντα ίσως να πήρε τη θέση του πραγματικού καραβιού, που 
κυλούσαν οι αρχαίοι στους δρόμους της Αθήνας και των Ιωνικών πόλεων της Μικρός Ασίας, στα 
"Ανθεστήρια", γιορτή για το θεό Διόνυσο.     
Στα ορεινά μέρη και τα μεσόγεια τα παιδιά κρατούσαν γιa φανάρι ένα ομοίωμα μιας φωτισμένης 
εκκλησίας, που συχνά θύμιζε την Αγια-Σοφιά. Τη στόλιζαν με καμπανάκια και χρωματιστά χαρτιά. 
Στο εσωτερικό της, που ήταν κενό, έβαζαν ένα κερί ή ένα φαναράκι για να τους φέγγει το δρόμο 
στο σκοτάδι.

Ε’ τάξη
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Από τους μαθητές της Α’ τάξης, μια σελίδα μόνο Χριστούγεννα

Το χριστόψωμο

Το “ψωμί του Χριστού” το έφτιαχνε, 
την παραμονή των Χριστουγέννων, η 
νοικοκυρά με ιδιαίτερη ευλάβεια και 
με ειδική μαγιά (από ξερό βασιλικό 
κ.λπ.).
Απαραίτητος επάνω, χαραγμένος ο 
σταυρός. Γύρω – γύρω, διάφορα 
σκαλιστά στο ζυμάρι ή πρόσθετα 
στολίδια. Αυτά τόνιζαν το σκοπό του 
χριστόψωμου. Την ημέρα του 
Χριστού, ο νοικοκύρης έπαιρνε το 
χριστόψωμο, το σταύρωνε, το έκοβε 
και το μοίραζε σ’ όλη την οικογένειά 
του και σε όσους παρευρίσκονταν 
στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι.

Χριστίνα

Μελομακάρονα

2 κούπες του τσαγιού λάδι
¾ του φλιτζανιού ζάχαρη
1 φλιτζάνι κονιάκ
1 κ. Σούπας κανέλα
7,5 φλιτζάνια αλεύρι
1,5 κ. Σούπας μπέϊκιν
1 κ. Γλυκού σόδα

Για το σιρόπι

2 φλιτζάνια μέλι
2 φλιτζάνια ζάχαρη
2 φλιτζάνια νερό

Αριστοτέλης

Ο δικός μας Αη-ΒασίληςΟ δικός μας Αη-Βασίλης

Μικρασιάτης, μελαχροινός, αδύνατος, 
γελαστός με μαύρα γένια και καμαρωτά 
φρύδια. Ντυμένος σαν βυζαντινός 
πεζοπόρος, με σκουφί και πέδιλα. Στο χέρι 
του κρατούσε ένα ραβδί.
Αυτή είναι η περιγραφή του Αη-Βασίλη 
σύμφωνα με την ελληνική παράδοση και όχι 
όπως τον βλέπουμε στην τηλεόραση που 
τον προβάλλουν με κόκκινη στολή και 
έλκηθρο και να διαφημίζει αναψυκτικά.

Κωνσταντίνος

Έθιμα από την ΉπειροΈθιμα από την Ήπειρο

Τα “καρύδια” είναι ένα παραδοσιακό ομαδικό 
παιχνίδι που παίζουν τα παιδιά στην Ήπειρο. Οι 
κανόνες του παιχνιδιού:
Κάποιο παιδί χαράζει στο χώμα μια ευθεία γραμμή. 
Πάνω σ’αυτή, κάθε παίκτης βάζει κι από ένα 
καρύδι στη σειρά.
Μετά, ο κάθε παίκτης με τη σειρά του και από 
απόσταση δύο μέτρων σημαδεύει με το καρύδι 
τουκάποιο άλλο καρύδι. Όποιο καρύδι πετυχαίνει 
το κερδίζει. Αν αστοχήσει συνεχίζει ο επόμενος 
παίκτης. Το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να 
τελειώσουν τα καρύδια.

Αριάδνη
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Βασιλόπιτα
Υλικά

  Ένα φλιτζάνι του τσαγιού φρέσκο γάλα■
  2 κουταλάκια μαγιά■
  ένα φλιτζάνι βούτυρο■
  1 ■ ½  »»  ζάχαρη
  ένα φακελάκι μαχλέπι κοπανισμένο■
 ξύσμα ενός πορτοκαλιού■
  ένα κουταλάκι κοφτό αλάτι■
  ένα κιλό αλεύρι■
 λίγα αμύγδαλα■

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε μια μεγάλη λεκάνη ρίχνουμε μισό φλιτζάνι γάλα χλιαρό και διαλύουμε τη μαγιά. Προσθέτουμε μισό 
φλιτζάνι αλεύρι και το ανακατεύουμε ώστε να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Σκεπάζουμε τη λεκάνη με 
αρκετές πετσέτες ή και με μία κουβέρτα και αφήνουμε τη ζύμη να φουσκώσει για μία ώρα περίπου. Όταν 
φουσκώσει, χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη, τους κρόκους του αυγού, το υπόλοιπο γάλα, τ' ασπράδια μαρέγκα,
το βούτυρο λιωμένο, το μαχλέπι και το ξύσμα πορτοκαλιού. Ζυμώνουμε ρίχνοντας λίγο λίγο το αλεύρι, ώστε 
η ζύμη να μη γίνει πολύ σφιχτή. Πλάθουμε τη ζύμη σε μπάλες, τις βάζουμε μέσα σε μία λεκάνη και τη 
σκεπάζουμε πάλι καλά καλά. Την αφήνουμε έτσι για τρεις ώρες περίπου ώσπου να διπλασιαστεί σε όγκο. 
Αφού περάσουν 3 ώρες ξεσκεπάζουμε τη ζύμη και τη ζυμώνουμε για 5 λεπτά. Παίρνουμε ένα στρογγυλό 
ταψί, τοποθετούμε επάνω του ένα βουτυρωμένο λαδόχαρτο και βάζουμε τη ζύμη επάνω. Πριν τη βάλουμε 
στο φούρνο χτυπάμε έναν κρόκο αυγού και την αλείφουμε ελαφρά με πινέλο. Αν θέλουμε κρατάμε λίγο 
ζυμαράκι για να σχηματίσουμε τη νέα χρονολογία. Συμπληρώνουμε τη διακόσμηση με τ' αμύγδαλα. Ψήνουμε 
σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 °C για μία ώρα περίπου. (Δ' τάξη)

Κουραμπιέδες

Υλικά
 ■ ½ κιλό βούτυρο φρέσκο 
 ένα φλιτζάνι καλαμποκέλαιο■
 ένα   >>>>>   ζάχαρη ■
 ένα αυγό■
 ένα μπέικιν ττάουντερ ■
 ξύσμα ενός πορτοκαλιού ■
 βανίλιες- καρύδια τριμμένα ■
 δέκα φλιτζάνια αλεύρι■
 ■ ½ κιλό άχνη

Ρίχνουμε στο μίξερ το βούτυρο, τη ζάχαρη και το καλαμποκέλαιο. Τα χτυπάμε καλά καλά μέχρι να γίνει ένα 
ομοιόμορφο μείγμα. Μετά ρίχνουμε το αυγό, το ξύσμα πορτοκαλιού, τα καρύδια, τις βανίλιες, το μπέικιν 
πάουντερ και τέλος το αλεύρι. Ανακατεύουμε καλά καλά μέχρι να γίνει το μείγμα ομοιόμορφο. Όπως και στα 
μελομακάρονα, έτσι κι εδώ, παίρνουμε λίγη λίγη ζύμη την απλώνουμε με το χέρι και με τα σχήματα που 
είχαμε, κάνουμε διάφορα σχέδια, όπως αστεράκια, μισοφέγγαρα, δεντράκια, καρδούλες. Ή απλά τα πλάθουμε
σε οβάλ σχήμα. Λαδώνουμε καλά καλά τα ταψιά μας, για να μη μας κολλήσουν οι κουραμπιέδες και τα 
βάζουμε στο φούρνο στους 180 °C για 30-40 λεπτά. Όταν γίνουν, τους βγάζουμε από το φούρνο, τους 
αφήνουμε να κρυώσουν λίγο και αφού τους τοποθετήσουμε σε χριστουγεννιάτικες πιατέλες τους 
πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη. Τοποθετούμε και τους κουραμπιέδες, πάνω στην τραπεζαρία μαζί με τα 
μελομακάρονα, για να μοσχοβολήσει το σπίτι Χριστούγεννα. (Δ' τάξη)
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Συντακτική ομάδα της Β’ τάξης
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Από τη συντακτική ομάδα της Γ’ τάξης

Μπορείς να κάνεις το συμμετρικό σχήμα στο δέντρο;

 

Βοήθα τις μαϊμούδες να κρεμάσουν τα στολίδια
στο δέντρο.

Βρες τα κρυμμένα αντικείμενα
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Ένας μεθυσμένος τηλεφωνεί:
- Μπορείτε να μου πείτε πού είναι ο
κύριος Κοσμίδης;
- Δεν γνωρίζω κανέναν κύριο 
Κοσμίδη.
- Α... εγώ είμαι ο Κοσμίδης, αλλά 
δεν ξέρω πού βρίσκομαι!

Ρωτάει ένας νέος κρατούμενος τον 
συγκρατούμενό του:
- Κι εσύ για ποιο λόγο είσαι μέσα;
- Γιατί δεν με αφήνουν να βγω!

Ο κλέφτης στο συνένοχό του:
- Μάντεψε πόσα λεφτά μαζέψαμε 
σήμερα.
- Βαριέμαι να μετράω, θα το 
μάθουμε αύριο στις εφημερίδες.

Συντακτική ομάδα ΣΤ’ τάξης

- Γεια σας, ο κύριος Λέων;
- Όχι, ποιον θέλετε παρακαλώ;
- Τον κύριο Λέοντα.
- Λυπαμαι, κύριος Τίγρης στο τηλέφωνο.
- Α, με συγχωρείτε λάθος... κλουβί!
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Ο Καταράκτης μας στη Μπέλιτσα όπως ήταν μέχρι το 1970. Το 1971 καταστράφηκε από 

μεγάλα κομμάτια πάγου που κατέβασε η Μπέλιτσα τα οποία φρακάραν στη γέφυρα και έτσι

έγινε η ζημιά. Στο Καταράκτη μας τα Θεοφάνεια γινότανε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού. 

Οι δύο όχθεις του ήταν κτισμένες με πέτρα και εκεί σκαρφαλώναν οι τολμηροί νέοι του 

χωριού μας που θα βουτούσαν στα παγωμένα νερά της Μπέλιτσας για την ανάσυρση του 

Σταυρού. Στο μέσον της γέφυρας ο παππάς με του ψαλτάδες, ψάλαν το << εν Ιορδάνη 

βαπτιζομένου σου Κύριε........>> και πλήθος πιστών συγχωριανών ένθεν κακείθεν της 

Μπέλιτσας να περιμένουν εναγωνίως να δούνε τον τυχερό που θα ανασύρει τον Σταυρό από

τον καταράκτη. Οι νέοι που θα πέφταν στο νερό για τον Σταυρό ήταν αρκετοί έως πολλοί, 

15-20 και χωριζόντουσαν σε ομάδες. Αυτό δε, γινότανε για να προφυλαχθεί αυτός που 

''έπιανε '' το Σταυρό από επιθέσεις άλλων ''συναδέλφων'' προκειμένου να του τον πάρουν. 

Είχαμε και τέτοια περιστατικά. Θυμάμαι πρέπει νάταν την δεκαετία του 50 κάποιον 

συγχωριανό να χρησιμοποιεί το σταυρό σαν γκλόπ προκειμένου να αποτρέψει κάποιον που 

''συνάδελφο'' που προσπαθούσε να του το πάρει. Κατόπιν η ομάδα στην οποία ανήκε ο 

''τυχερός'' έπαιρνε την ευλογία του παππά, γυρνούσε σε όλα τα σπίτια και καταστήματα του 

χωριού με τον Σταυρό στο δίσκο για το καθιερωμένο ''μπαξίσι''.  Με το πέρας του αγιασμού 

των υδάτων ακολουθούσαν φωτογραφίσεις συγχωριανών με φόντο τον Καταράκτη.  Εξ ου 

και η παρακάτω φωτογραφία από το έτος  1964 ή 1965.

(αναμνήσεις Στοΐλα Γεωργίου 2021, κατοίκου Σκοτούσσας)

Συνέντευξη της συντακτικής ομάδας της Ε’ τάξης
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Νηστειοδρόμιο 2022
Γι’ αυτούς που θέλουν να τηρούν τις νηστείες

Συντακτική ομάδα της Ε’ τάξης. 
Από την εργασία μας στα Θρησκευτικά. 
Πηγή: saint.gr
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     «Σκύλος»

Σκύλος, ο καλύτερος και
παντοτινός φίλος του ανθρώπου!
Ο μύθος λέει πως όταν ο θεός
χώριζε τα ζώα από τον άνθρωπο
με ένα δυνατό ποτάμι, ο σκύλος
πήδηξε στο ποτάμι και στάθηκε
δίπλα στον άνθρωπο. Ξεκινώ-
ντας από τα πρώτα κυνοειδή, που
πρώτα αυτά μας πλησίασαν, ο
σκύλος παρέμενε αιώνες στις
υπηρεσίες μας. Από κουτάβι
μας αγαπάει μέχρι τα βαθιά του
γεράματα.
Ο σκύλος εξελίχθηκε μέσα στο χρόνο και ανάλογα με τις ανάγκες κάθε φορά. Έτσι θα 
βρούμε σκυλιά πελώρια που φτάνουν τα 100 κιλά και σκυλιά μινιατούρες, που δεν 
ξεπερνούν το ένα κιλό. Σκυλιά για σαλόνια και σκυλιά που σώζουν ανθρώπους από νερό ή 
χιόνι. Σκυλιά με μακρύ τρίχωμα, με μεσαίο τρίχωμα, με κοντό τρίχωμα ακόμα και άτριχα για
αλλεργικούς. Σκυλιά που μας προστατεύουν και σκυλιά με απίθανη νοημοσύνη, που μας 
βοηθάνε.
Ότι και να πει κανείς για αυτά, θα είναι λίγο. Ένα είναι σίγουρο, ας τους δώσουμε την 
αγάπη και την αξία που δικαιούνται. 
Η Ελλάδα είναι δυστυχώς μία από τις ευρωπαϊκές χώρες που μετράει χιλιάδες αδέσποτα 
ζώα, τόσο λόγω του ανεξέλεγκτου ζευγαρώματος όσο και λόγω της παραμέλησης και της 
εγκατάλειψης του οικόσιτου ζώου για προσωπικούς λόγους.
Τα προβλήματα από τα αδέσποτα ζώα είναι πολλά. Η παρουσία τους και τα προβλήματα που
αυτή συνεπάγεται για τη δημόσια υγεία αλλά και τις συνθήκες διαβίωσης των ίδιων των 
ζώων θα έπρεπε να απασχολεί την ελληνική κοινωνία πολύ περισσότερο από το επίπεδο 
των φιλοζωικών οργανώσεων.
Βοηθήστε όσο μπορείτε αυτές τις ταλαίπωρες ψυχές.

Ταΐστε τα αδέσποτα, έχουν μόνο εσάς!
Φροντίστε τα στις δύσκολες καιρικές συνθήκες!
Υιοθετήστε κάποιο. Θα του αλλάξετε και θα σας αλλάξει τη ζωή!
Μην επιτρέπετε την κακοποίηση αδέσποτων ζώων!

Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσας
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