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«Μόνο με την 

καρδιά βλέπεις 

καλά. Την 

ουσία δεν την 

βλέπουν τα 

μάτια». 

(Μικρός 

Πρίγκιπας) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ        

 ΧΟΡΗΓΟΙ       1ου  ΤΕΥΧΟΥΣ 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
Το σχολείο μας είναι το 

πρώτο ελληνικό δημοτι-

κό που ιδρύθηκε στο 

Μόναχο της Γερμανίας. 

Είναι το μοναδικό ελλη-

νικό δημοτικό σχολείο 

του Μονάχου που δεν 

έχει πάρει όνομα γιατί  

έχει τη σημασία του ότι 

είναι το 1ο. 

Από φέτος το σχολείο μας  

πρωτοτυπεί και στον τομέα 

της φύλαξης λειτουργώντας 

ως ολοήμερο μέχρι τις 15:30. 

SAKIS ARAMPATZIS  

PHOTOGRAPHY 

TEL: 0176/49606872 

 

Σχολική Επιτροπή 

του 1ου Δημοτικού 

Σχολείου  

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ  

ΑΠΑΝΤΟΥΝ                    ΣΕΛ.8 

ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ   - Η ΨΥΧΟΛΟ-

ΓΟΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ        ΣΕΛ.9 

ΣΥΝΤΑΓΕΣ                     ΣΕΛ.10 

ΔΙΑΦΟΡΑ                      ΣΕΛ.11 

ΕΞΩΦΥΛΛΟ           ΣΕΛ.1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ- 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ     ΣΕΛ.2 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΜΗΝΑ 

ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ       ΣΕΛ.3-5 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ 

ΤΟΥ ΜΗΝΑ             ΣΕΛ. 6-7 

Ε Κ ( Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι )  



Ο Οκτώβριος  
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Ο Οκτώβριος είναι η εποχή 

με τα πρωτοβρόχια και 

τα χρυσάνθεμα, που βαφτί-

στηκαν αϊδημητριάτικα και 

στην Κύπρο οχτωβρούδια. 

Είναι η εποχή που πρωταν-

θίζουν τα κυκλάμινα σε 

πλαγιές και βράχια, όπως 

τόσο χαρακτηριστικά τρα-

γουδάει ο Γιάννης Ρίτσος: 

«Κυκλάμινο, κυκλάμινο, 

στου βράχου τη σχισμάδα/ 

που βρήκες χρώματα κι αν-

θείς, που μίσχο και σαλεύ-

εις;». 

Η μεγάλη γιορτή του Αγίου 

Δημητρίου, στις 26 του μή-

να, έχει δώσει στον Οκτώ-

βριο την προσωνυμία «Αι-

Δημητριάτης» ή «Αι-

Δημήτρης». Όπως μας ανα-

φέρουν οι Στράτος Θεοδο-

σίου και Μάνος Δανέζης: 

«Η γιορτή αυτή, που θεω-

ρείται από το λαό μας ορό-

σημο του χειμώνα, συνδυά-

ζεται με τη γιορτή 

του Αγίου Γεωργίου στις 23 

Απριλίου. Στο γεωργικό κα-

λαντάρι οι δυο αυτές γιορ-

τές αποτελούν τις χρονικές 

τομές που χωρίζουν 

το έτος σε δυο ίσα μέρη, 

στο χειμερινό και στο θερι-

νό εξάμηνο αντίστοιχα». 

 

Πηγή: wikipedia 

Οι επόμενοι μήνες όμως 

συνέχισαν αριθμητικά. Συ-

γκεκριμένα ο έβδομος μή-

νας λεγόταν September από 

το septem (εφτά), ο όγδοος 

μήνας ονομάστηκε October 

από το octo (οκτώ), ο 

ένατος ήταν ο November 

από το novem (εννιά) και 

τέλος δέκατος και τελευταί-

ος ήταν ο December από το 

decem (δέκα). 

Σύμφωνα με το ρωμαϊκό 

ημερολόγιο, οι πρώτοι τέσ-

σερις μήνες είχαν ονόματα 

Θεών. Οι επόμενοι συνέχι-

ζαν αριθμητικά, δηλ. ο 

Quintilis ήταν ο πέμπτος. 

Αργότερα ο πέμπτος και ο 

έκτος μήνας αφιερώθηκαν 

σε αυτοκράτορες και συ-

γκεκριμένα στον Ιούλιο Καί-

σαρα και στον Οκταβιανό 

Αύγουστο.  

 

Επομένως, αφού ο Οκτώ-

βριος δεν είχε μ στα λατινι-

κά (October), δεν έχει, 

προφανώς, ούτε στα ελλη-

νικά. 

αυτούσιο . 

Το ρωμαϊκό ημερολό-

γιο στα λατινικά ήταν 

το εξής: 

1) Martius (στον Άρη) 

2) Aprilis (στην Αφρο-

δίτη) 

3) Maius (στη Μαία) 

4) Junius (στην Ήρα) 

5) Quintilis (πέμπτος) 

6) Sextilis (έκτος) 

7) September (έβδομος) 

8) October (όγδοος) 

9) November (ένατος) 

10)December (δέκατος) 

 

 

Ένα αρκετά συνηθισμένο 

λάθος είναι να λέμε και να 

γράφουμε τον δέκατο μήνα 

του ημερολογίου ως 

"Οκτώμβριο" αντί για το 

ορθό Οκτώβριο.  

Η απάντηση βρίσκεται στο 

ρωμαϊκό ημερολόγιο, το 

οποίο έχουμε δανειστεί 

Γιατί ο Οκτώβριος δεν έχει μ; 

1940 - 

Η Ελλάδα μέσω του 

πρωθυπουργού  

Ιωάννη 

Μεταξά απαντά 

«OXI» στο 

τελεσίγραφο 

της Ιταλίας. H 

Ιταλία κηρύσσει 

πόλεμο και 

προσβάλλει τα από 

Αλβανίας σύνορα 

της Ελλάδας. 

Συνάντηση Χίτλερ -

 Μουσσολίνι στη Φλ

ωρεντία, τοπική 

ώρα 11.00. «Φύρερ, 

προελαύνουμε..» 

ήταν τα πρώτα 

λόγια του 

Μουσσολίνι. 
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Αν θέλεις να λέγεσαι 

άνθρωπος 

δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' 

αγωνίζεσαι για την ειρήνη και 

για το δίκαιο. 

Θα βγεις στους δρόμους, θα 

φωνάξεις, τα χείλια σου θα 

ματώσουν απ' τις φωνές 

το πρόσωπό σου θα ματώσει 

από τις σφαίρες - μα ούτε 

βήμα πίσω. 

Κάθε κραυγή σου μια πετριά 

στα τζάμια των 

πολεμοκάπηλων 

Κάθε χειρονομία σου σα να 

γκρεμίζει την αδικία. 

Και πρόσεξε: μη ξεχαστείς 

ούτε στιγμή.  (ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ) 

Beschreibende Gra-

fik- oder Bildunter-

schrift. 

 

ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΟΥ ΄40 

 

ΠΗΓΗ: COOLWEB 

 

Ε Κ ( Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι )  

Τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία, μέσω του πρέσβη της στην 
Αθήνα, επέδωσε τελεσίγραφο στον Ι. Μεταξά με το οποίο ζητούσε ελεύθερη διέ-
λευση των ιταλικών στρατευμάτων από τα ελληνοαλβανικά σύνορα. 
 
Παράλληλα απαιτούσε να της παραχωρηθούν κάποια σημεία στρατηγικής σημα-
σίας, όπως π.χ. κάποια αεροδρόμια, λιμάνια κλπ που θα βοηθούσαν τις επιχει-
ρήσεις της στην γύρω περιοχή. 
 
Ο τότε Πρωθυπουργός της χώρας μας, απάντησε ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι, το 
οποίο αντανακλούσε και την θέληση του μεγαλύτερου μέρους του λαού, ήταν 
κάτι σαν λαϊκή απαίτηση. 
 
 
Τα ακριβή λόγια του Μεταξά ήταν: "Λοιπόν, αυτό σημαίνει πόλεμο", όμως οι 
εφημερίδες της εποχής δεν άργησαν να γράψουν για το περίφημο "ΟΧΙ" του 
Πρωθυπουργού στους Ιταλούς. 
 
Η κίνηση αυτή του Μεταξά σηματοδότησε την είσοδο της, ουδέτερης μέχρι τότε, 
χώρας μας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια μέρα ο Πρωθυπουργός εξέδωσε 
το παρακάτω διάγγελμα. 
 

Προς τον ελληνικόν λαόν: 
Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της 
Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. Μολονότι επεδείξαμεν 
την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην, προς όλους, η Ιταλία 
μη αναγνωρίζουσα εις ημας το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι 
Έλληνες μου εζήτησεν σήμερον την 3ην πρωινήν ώραν, την παρά-
δοσιν τμημάτων του εθνικού εδάφους κατά την ιδίαν αυτής βούλη-
σιν ότι προς κατάληψιν αυτών η κίνησις των στρατευμάτων της. θα 
ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεω-
ρώ και το αίτημα αυτό καθ' εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον 
γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. 
 
Έλληνες, 
τώρα θα αποδείξωμεν εάν είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της 
ελευθερίας, την οποίαν μας εξησφάλισαν οι προπάτορές μας. Όλον 
το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον, αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας 
γυναίκας, τα παιδιά σας, και τας ιεράς μας παραδόσεις. 
 
Νυν υπέρ πάντων ο αγών 
Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως 
Ιωάννης Μεταξάς 
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στάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγό-

ριος ο Παλαμάς και Δημήτριος 

Χρυσολωράς, αναφέρουν ότι 

το σώμα του Αγίου ετάφη 

στον τόπο του μαρτυρίου, ο δε 

τάφος μετεβλήθη σε βαθύ 

φρέαρ που ανέβλυζε μύρο, εξ 

ου και η προσωνυμία του Μυ-

ροβλήτου. 

Στις βυζαντινές εικόνες αλλά 

και στη σύγχρονη αγιογραφία 

ο Άγιος Δημήτριος παρουσιά-

ζεται αρκετές φορές ως καβα-

αντιμετώπιζε σε μονομαχία τον 

φοβερό μονομάχο της εποχής 

Λυαίο. Ο νεαρός χριστιανός πριν 

τη μονομαχία επισκέφθηκε τον 

Δημήτριο και ζήτησε τη βοήθειά 

του. Ο Αγιος Δημήτριος του 

έδωσε την ευχή του και το απο-

τέλεσμα ήταν ο Νέστορας να 

νικήσει το Λυαίο και να προκα-

λέσει την οργή του αυτοκράτο-

ρα. Διατάχθηκε τότε να θανατω-

θούν και οι δύο, Νέστορας και 

Δημήτριος. Οι συγγραφείς εγκω-

μίων του Αγίου Δημητρίου, Ευ-

λάρης με κόκκινο άλογο (σε 

αντιδιαστολή του λευκού αλό-

γου του Αγίου Γεωργίου) να 

πατά τον άπιστο Λυαίο. 

Σήμερα ο Άγιος 

Δημήτριος τιμά-

ται ως πολιούχος 

Άγιος της Θεσσα-

λονίκης.  

 

σμα σε ηλικία 22 ετών να φέ-

ρει το βαθμό του χιλιάρχου. 

Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού 

στρατού κάτω από τη διοίκη-

ση του Τετράρχη (και έπειτα 

αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξι-

μιανού, όταν αυτοκράτορας 

ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε 

χριστιανός και φυλακίστηκε 

στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., 

διότι αγνόησε το διάταγμα 

του αυτοκράτορα Διοκλητια-

νού «περί αρνήσεως του χρι-

στιανισμού». Μάλιστα λίγο 

νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο 

νέων προς μελέτη της Αγίας 

Γραφής. Στη φυλακή ήταν και 

ένας νεαρός χριστιανός ο Νέ-

στορας , ο οποίος θα  

 

Ο Αγιος Δημήτριος γεννήθηκε 

περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρ-

τύρησε επί των αυτοκρατόρων 

Διοκλητιανού και Μαξιμιανού 

το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. 

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αρι-

στοκρατικής οικογένειας στη 

Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελί-

χθηκε στις βαθμίδες του Ρω-

μαϊκού στρατού με αποτέλε-

 

Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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München  

Die Weltstadt mit 

Herz!! 

Beschreibende Gra-

fik- oder Bildunter-

schrift. 

ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ 

Η ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΝΑ 
Το Μόναχο είναι η πόλη 

του μήνα Οκτώβριου γιατί 

έχει το περίφημο Οκτό-

μπερφεστ!

Το Οκτόμπερφεστ (Oktob

erfest) είναι γιορ-

τή μπύρας που λαμβάνει 

χώρα στο Μόναχο κάθε 

χρόνο στην περιο-

χή Theresienwiese. Διαρ-

κεί δύο εβδομάδες και 

λήγει το πρώτο Σαββατο-

κύριακο του Οκτωβρίου. 

Καθιερώθηκε από 

το 1810, οπότε έγιναν με-

γάλες γιορτές για το γάμο 

του πρίγκιπα της Βαυαρί-

ας Λουδοβίκου Α'. Όλες οι 

ζυθοποιίες του Μονάχου 

προσφέρουν μπύρα στους 

επισκέπτες σε χαρακτηρι-

στικές σκηνές χωρητικότη-

τας 2-3.000 ατόμων. Σερ-

βιτόροι και τα τελευταία 

χρονια και αρκετοί επισκέ-

πτες φορούν τις παραδο-

σιακές βαυαρικές ενδυμα

σίες. Φέτος υπό δυνατή βρο-

χή, που δεν κατάφερε, ωστόσο, 

να χαλάσει το κλίμα, ο δήμαρ-

χος του Μονάχου, Ντίτερ Ράι-

τερ, έδωσε το έναυσμα στην 

τελετή έναρξης στη σκηνή του 

Σότενχαμελ, στην περιοχή 

«Λιβάδι της 

ΘηρεσΙας» (“Theresienwiese”) 

καρφώνοντας μια κάνουλα στο 

πρώτο βαρέλι ενώ φώναζε 

"O'zapft is" («Μπήκε η βρύ-

ση»). 

 

Πηγή: Μόναχο: άρχισε το Okto-

berfest  

 

το Αμβούργο η τρίτη μεγα-

λύτερη πόλη της Γερμανί-

ας σε πληθυσμό και απο-

τελεί σημαντικό κόμβο 

συγκοινωνιών, οδικών, 

σιδηροδρομικών και εναέ-

ριων μεταφορών. Είναι, 

επίσης, φημισμένο ευρω-

παϊκό εμπορικό κέντρο, 

καθώς και μεγάλο βιομη-

χανικό και πολιτιστικό 

κέντρο, με τα δύο καλύτε-

ρα και πιο φημισμένα πα-

νεπιστήμια της Γερμανίας, 

το Πανεπιστήμιο του Μο-

νάχου και το Πολυτεχνείο 

του Μονάχου, μουσεία και 

άλλα πολλά ανώτερα καλ-

λιτεχνικά ιδρύματα.  

Το Μόναχο  

(γερμανικά: München) 

Είναι  πόλη της Ομοσπονδιακής 

Δημοκρατίας της Γερμανίας και 

πρωτεύουσα του oμόσπονδου 

κράτους της Βαυαρίας. Είναι 

χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, 

ενός από τους μεγαλύτερους 

παραποτάμους του επάνω ρου 

του Δούναβη. Μετά 

το Βερολίνο και 

 

Ε Κ ( Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι )  

Καθεδρικός Nαός της Παναγίας • Πλατεία της Παναγί-
ας • Αγγλικός Κήπος • Παλάτι του Μονάχου • Φεστι-
βάλ του Οκτώβρη • Εθνικό Θέατρο του Μονάχου • 
Κτίριο της BMW • Στάδιο Αλιάνζ • Παλιά Πινακοθήκη • 
Εθνικό Μουσείο Βαυαρίας • Γερμανικό Μουσείο • Νέο 
Εμπορικό Εκθεσιακό Κέντρο του Μόναχου • Τεχνικό 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου • Λούντβιχ Μαξιμίλιαν 
Πανεπιστήμιο του Μονάχου . 



ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΟΝΑΧΟΥ 
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Σε καμία άλλη πόλη της Γερμανίας 

δεν υπάρχουν τόσοι Έλληνες όσοι 

στο Μόναχο. Το Μόναχο ήταν πιο 

φιλόξενο για τους Έλληνες, καθώς 

το 1828 ο Λουδοβίκος Α΄ άφησε 

την εκκλησία του Σωτήρος στην 

ελληνική κοινότητα, κατόπιν πα-

ρότρυνσης του φιλέλληνα Φρί-

ντριχ Τιρς.  Από τη δεκαετία του 

1980 ιδρύθηκαν αρκετοί ελληνι-

κοί σύλλογοι στο Μόναχο και 

διοργάνωναν την ελληνο-

βαυαρική μέρα πολιτισμού. Κι 

αυτό έγινε επειδή οι Έλληνες είναι 

κοινωνικοί, ενώ γεγονότα όπως η 

δικτατορία στην Ελλάδα τους 

έφερνε πιο κοντά. Κατά τη διάρ-

κεια της χούντας από το 1967 ως 

το 1974, πολλοί Έλληνες βρέθη-

καν στο Μόναχο για πολιτικούς 

λόγους. Ακόμα και ο πρώην Πρόε-

δρος της Δημοκρατίας Κάρολος 

Παπούλιας δούλεψε εκείνη την 

περίοδο στο Ινστιτούτο Νότιας 

Ευρώπης στο Μόναχο. Μετά το 

τέλος της δικτατορίας, σημειώθη-

καν αλλαγές στην ελληνική κοινό-

τητα στο Μόναχο.  

Το Μόναχο έχει 4 Ελληνικά Δημο-

τικά σχολεία, 2 γυμνάσια και 1 

Λύκειο. Επίσης κάθε Σάββατο 

λειτουργεί το Τμήμα ελληνικής 

γλώσσας για μαθητές που επισκέ-

πτονται τα γερμανικά σχολεία και 

θέλουν να κρατήσουν και επαφή 

με τη μητρική τους γλώσσα. 

 

 

Ι. Ναός Αγίων Πάντων Mün-

chen 

Ungererstr. 131, 80805 Mün-

chen 

 

 

 

Ιερός Ναός Αγ. Γεωργίου Μο-

νάχου 

Evangelisch-Lutherische Aufer-

stehungskirche 

Gollierstr. 55, 80339 München 

 

Ι. Ναός Μεταμορφώσεως του 

Σωτήρος (Salvatorkirche) Mün-

chen 

Salvatorstr. 17, 80333 Mün-

chen 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ  

ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 

 

 



Σ Ε Λ Ι Δ Α  8  

Απαντούν στις 

ερωτήσεις αν 

τους αρέσει το 

σχολείο μας, τι 

θα άλλαζαν στο 

σχολείο μας και 

ποια γνώμη 

έχουν για το 

δίγλωσσο. 

 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ 

 

 

Μου αρέσουν τα μαθηματικά 

γερμανικά επειδή πρέπει να 

σκεφτόμαστε. 

(Κων/να Σ.)  

 

Μου αρέσει το δίγλωσσο 

γιατί μαθαίνω 2 γλώσσες. 

(Κων/να Τα.-Ζηνοβία-Ισαάκ ) 

 

Μου αρέσει το κυλικείο.

(Αγγελική) 

Πιο πολύ μου αρέσει το διάλ-

λειμα. (Ανθή) 

 

Θα άλλαζα τις κιμωλίες με 

μαρκαδόρους. ( Αλεξάνδρα 

Κ.) 

 

 

Μου αρέσουν πολύ οι κυρίες μου και 

οι συμμαθητές μου. 

(Κων/να Σ.) 

 

Δεν μου αρέσει το δίγλωσσο. 

Θα έβγαζα το μάθημα ΝυΤ και θα 

έβαζα υπολογιστών. 

(Ραφαέλα Κ.) 

 

Το αγαπημένο μου μάθημα είναι τα 

γερμανικά με την κ. Ελένη γιατί μα-

θαίνουμε πολλά πράγματα. 

(Δήμητρα Σ.) 

 

 

Ε Κ ( Π Α Ι Δ Ε Υ Ο Μ Α Ι )  



Σ Ε Λ Ι Δ Α  9  Τ Ε Υ Χ Ο Σ  1  

 

Ήρθε καινούρια διευθύντρια. 

Ήρθε καινούρια δασκάλα γερμανικών. 

Κάναμε τον Αγιασμό μας την Παρασκευή  28/09/2018  με το πάτερ Ιωάννη. 

Ξεκίνησε η φύλαξη και το Ολοήμερο μας!  

Θα πάμε εκδρομή…… απλά δε ξέρουμε ακόμη το πού και το πότε !!!! 

Θα κάνουμε γιορτή για την επέτειο του Όχι την Πέμπτη 25/10/2018 και ώρα 

11:30 στο σχολείο μας. 

Η απειλή με τιμωρία επιφέρει πολλές φορές 

αντίθετα αποτελέσματα. Το παιδί φοβούμενο 

την αντίδραση των γονέων δεν ανοίγεται και 

συνεχίζει να είναι μυστικοπαθές . Μιλήστε 

λοιπόν με το παιδί σας ανοιχτά για αυτό το 

θέμα. 

Το παιδί μου λέει ψέματα και γίνεται μυ-

στικοπαθές, τι πρέπει να κάνω;  

 

Στα παιδιά αρέσει να λένε ψέματα. Δεν το 

βρίσκουν κακό και σε πολλές περιπτώσεις 

λένε ψέματα σα να είναι το πιο φυσιολογικό 

πράγμα στον κόσμο.  Συνήθως λένε ψέματα 

από φόβο μήπως τιμωρηθούν  ή πιστεύουν 

ότι έτσι θα τους γίνει το χατίρι (με ψεύτικα 

δάκρυα) .  Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις 

που δεν είναι τόσο αθώες και θέλουν μεγάλη 

προσοχή  ειδικά όταν το ψέμα επαναλαμβά-

νεται χωρίς να έχουν τύψεις  και συνδυάζεται 

με αντιδραστική συμπεριφορά.  

Η καλύτερη αντιμετώπιση είναι να γίνουν οι 

γονείς πιο   διαλλακτικοί. Δώστε στο παιδί 

σας να καταλάβει πως τα πάντα λύνονται με 

το διάλογο. Έτσι, θα νιώσουν άνετα να σας 

μιλήσουν ειλικρινά για ότι έχει συμβεί .  

Η ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΑ 

ΚΟΥΣ ΚΟΥΣ– ΤΑ ΝΕΑ ΜΑΣ 

 

 



Τα ενδιάμεσα κομμάτια ζύμης τα 

ξαναπλάθουμε και τα αφήνουμε 

στην άκρη για να τα χρησιμοποιή-

σουμε στο τέλος. 

Τα κομμάτια ζύμης που έχουμε 

κόψει, τα γεμίζουμε με ανθότυρο 

και τα κλείνουμε σε σχήμα μισοφέγ-

γαρου. Τα τοποθετούμε σε μια βαμ-

βακερή πετσέτα και τα σκεπάζουμε 

για να μη ξεραθούν, μέχρι να τε-

λειώσουμε όλη την παρασκευή. 

Ανοίγουμε το επόμενο φύλλο κ.ο.κ. 

Όταν τελειώσει όλη η παρασκευή, 

ζεσταίνουμε νερό σε μια χύτρα κατά 

τα 3/4, προσθέτοντας και δύο κου-

ταλάκια αλάτι. 

Όταν αρχίσει να βράζει το νερό, 

ρίχνουμε 25-30 τεμάχια βαρένικα. 

Επειδή είναι κρύα τα βαρένικα, 

σταματάει το νερό να βράζει. Όταν 

ξαναρχίσει να βράζει, αφήνουμε για 

Τα βαρένικα τα έφεραν στην Ελλά-

δα οι εκ Ρωσίας προερχόμενοι Πό-

ντιοι το 1922-23. 

Σε μια ευρύχωρη λεκάνη ρίχνουμε 

το αλεύρι, το λάδι και το αλάτι και 

προσθέτοντας λίγο λίγο χλιαρό νε-

ρό, ετοιμάζουμε μια ζύμη τόσο 

σφιχτή ώστε να ανοίγεται σε φύλλο. 

Την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 

μια ώρα. 

Ανάλογα με το χώρο που έχουμε για 

το άνοιγμα του φύλλου, παίρνουμε 

1/4 ή 1/3 της ζύμης και ανοίγουμε 

φύλλο, πάχους 2 περίπου χιλιο-

στών. Κόβουμε στρογγυλά τεμάχια 

ζύμης, χρησιμοποιώντας ένα ποτήρι 

νερού, πιέζοντας ανάποδα πάνω 

στο φύλλο. Από τη διάμετρο του 

ποτηριού, θα εξαρτηθεί ο αριθμός 

των τεμαχίων (Μεγάλη διάμετρος 

λιγότερα, μικρή περισσότερα). 

12-15 λεπτά να βράσουν και τα 

βγάζουμε με μια κουτάλα τρυπητή, 

στραγγίζοντάς τα καλά. 

Τα τοποθετούμε σε ένα δοχείο, 

κατά προτίμηση πυρίμαχο (για να 

μπορούν να ζεσταθούν σε φούρνο 

μικροκυμάτων αν χρειαστεί). 

Φροντίζουμε να έχουμε βραστό 

νερό, για να συμπληρώνουμε στη 

χύτρα όταν μειώνεται η στάθμη. 

Συνεχίζουμε μέχρι να ψηθούν όλα 

τα βαρένικα. 

Σε μια μικρή χύτρα ή σε τηγάνι, 

καίμε το αγελαδινό βούτυρο και 

περιχύνουμε τα βαρένικα. 

Είναι έτοιμα για σερβίρισμα. 

 

 

ΠΗΓΗ: ΑΚΗΣ ΠΕΤΡΕΤΖΙΚΗΣ 

 

 

ΒΑΡΕΝΙΚΑ 

ΣΥΝΤΑΓΗ  

ΤΟΥ ΜΗΝΑ 



 

 

 

 

 

Αναζητούμε χορηγούς για 

να μπορούμε να εκδίδου-

με την εφημερίδα μας κά-

θε μήνα και να τη διανέ-

μουμε δωρεάν! Αν λοιπόν 

ενδιαφέρεστε να μας στη-

ρίξετε στο βήμα μας αυτό, 

τότε επικοινωνήστε με το 

σχολείο μας! Σας ευχαρι-

στούμε πολύ !  

Στα επόμενα τεύχη μας θα εντάξου-

με και στήλες με ερωτήσεις και 

σχόλια αναγνωστών μας, γι΄αυτό 

μη διστάσετε να μας στείλετε τις 

δικές σας επεμβάσεις  στη διεύθυν-

ση του σχολείου μας.  Επίσης θα 

μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις 

στη παιδοψυχολόγο μας  φυσικά  

και ανώνυμα αν θέλετε και οι απα-

ντήσεις θα δημοσιεύονται στο επό-

μενο τεύχος! 

 

 

 

 

 

 

 

Ένα παιδί μπορεί να διδάξει σε 

έναν ενήλικα τρία πράγματα: να 

είναι ευτυχισμένος χωρίς ιδιαίτερο 

λόγο, να είναι πάντα 

απασχολημένος με κάτι, και να 

ξέρει να απαιτεί μ’ όλη του τη 

δύναμη αυτό που θέλει. (Πάολο 

Κουέλο)  

«Δεν ξέρω τίποτα άλλο, για το οποίο κάθε λογικός άνθρωπος 

θα έπρεπε να νοιάζεται περισσότερο, παρά το πώς το παιδί του 

θα γίνει ο πιο καλός άνθρωπος».  Πλάτωνας  

«Στους γονείς οφείλομεν το ζην, στους δε διδασκάλους το ευ 

ζην»  

Μέγας Αλέξανδρος, 356-323 π.Χ.  

 

Δυο τεμπέληδες κοιμούνται όταν κάποιος κλέφτης 

μπαίνει στο δωμάτιο τους και τραβάει σιγά-σιγά το 

πάπλωμα και τους το παίρνει. Ο ένας το παίρνει 

είδηση και λέει στον άλλον:  

- "Σήκω και πιάσε αυτόν που μας πήρε το πάπλω-

μα."  

Κι ο άλλος:- "Άφησε τον όταν ξαναρθεί να πάρει το 

μαξιλάρι θα τον πιάσουμε!" 

 

 

Ποιήματα-Αποφθέγματα 


