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Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράµµατος εκπ/σης Σωκράτης Comenius 1 το σχολείο µας για πρώτη φορά συµµετείχε σε σχολικό σχέδιο
σύµπραξης (τριετής διάρκειας από το Σεπτέµβρη του 2003) µε άλλα 5
σχολεία της Ευρώπης. Η δράση Comenius συµβάλλει στην προώθηση της
διαπολιτισµικής ευαισθητοποίησης στη σχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη
µέσω διακρατικών δραστηριοτήτων οι οποίες αποσκοπούν:
• στην αύξηση της ευαισθητοποίησης όσον αφορά στη
διαφορετικότητα των πολιτισµών
• στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών διαπολιτισµικής εκπαίδευσης στον
τοµέα της σχολικής εκπαίδευσης
• στη βελτίωση των δεξιοτήτων των διδασκόντων στο πεδίο της
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης
• στην υποστήριξη της καταπολέµησης του ρατσισµού και της
ξενοφοβίας, στη βελτίωση της εκπαίδευσης των παιδιών των
διακινουµένων εργαζοµένων, των εργαζοµένων που ασκούν
πλανόδια επαγγέλµατα, των τσιγγάνων και των ταξιδιωτών.
Τίτλος του σχεδίου: «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν για τα παιδιά »
1ος χρόνος συνεργασίας: Ποίηση
2ος χρόν. συνεργασίας: Συγγραφή & εικονογράφηση θεµατικών κειµένων
Θεµατικά κείµενα, τα οποία προέρχονταν από το βιωµατικό κόσµο των
παιδιών και τα οποία έδιναν κάποια στοιχεία για τη ζωή και τις
ιδιαιτερότητες της χώρας και του τόπου µας ( ήθη κι έθιµα, εορτές, τοπική
ιστορία, µνηµεία ).
Κατόπιν οι µαθητές µας ζωγράφισαν σχετικά µε τα κείµενα που έγραψαν και στο
τέλος τα ίδια τα παιδιά πρότειναν τα καλύτερα. Στο τέλος του σχολικού έτους
αυτά συγκεντρώθηκαν ώστε να συµπεριληφθούν σε ένα βιβλίο που θα ετοίµαζε
το κάθε σχολείο, µεταφρασµένο σε κάποιες από τις γλώσσες των χωρών που
συνεργάζονταν στο πρόγραµµα.. Στο δικό µας βιβλίο κείµενα είναι
µεταφρασµένα σε πέντε διαφορετικές γλώσσες εκτός από τα ελληνικά ( ρωσικά,
γερµανικά, αγγλικά, λετονικά και πολωνικά ). Η µετάφραση ορισµένων
κειµένων έγινε από τα ίδια τα παιδιά µε τη βοήθεια των δασκάλων τους.
Ο διευθυντής του σχολείου
Παπαδόπουλος Στέργιος

Our school has collaborated for the first time in the three year European
programme ‘Design at Schools’ set in the multi-cultural framework of
Socrates – Comenius 1, European Cooperation on School Education (the
collaboration brought together for this project five European school).
Comenius aims to promote an awareness of multi-cultural learning in
European schools and is supported by the governments of the member states.
Comenius’ aims are:
• To enhance personal sensitivity to the issues relating to the
diversity of European cultures
• To develop incentives to promote multi-cultural education
• To improve the quality of teaching in a multi-cultural framework
of school education
• To support anti-racism and xenophobia and act against prejudice
• To improve the educational level of the children whose parents
move within the member states, and of parents whose vocational
needs require mobility such as tsigan and travelling people
Design Title: “The Children write and paint for the children”
1st Year of collaboration: Poetry
2nd year of collaboration: Writing and illustration of thematic texts
Thematic texts that come from the children’s experiences and offered some
elements of the life and the distinctiveness of our country and district
(customs, feasts, local history, monuments).
Later, the students drew pictures relevant to the stories they had written and
at the end, the children themselves chose and suggested the best. At the end
of the school year they were gathered together and were included in a book
prepared from every school, translated in the languages of the countries that
participated in the program. In our book the texts are translated apart from
Greek in five different languages (Russian, German, English, Latvian and
Polish). Some of texts were translated by the children with the help of their
tutors.
Stergios Papadopoulos
Headmaster

Πρωτοχρονιάτικα Έθιµα

Новогодние обычаи

Το πρωί της Πρωτοχρονιάς, ο νοικοκύρης του σπιτιού πηγαίνει στην
εκκλησία. Στην τσέπη του κρατάει ένα ρόδι για να το λειτουργήσει
( ευλογήσει ). Γυρνώντας σπίτι, πρέπει να χτυπήσει το κουδούνι της
εξώπορτας και να του ανοίξουν, δεν κάνει να ανοίξει ο ίδιος µε το
κλειδί του. Έτσι θα είναι ο πρώτος που θα µπει στο σπίτι για να κάνει
το καλό ποδαρικό µε το ρόδι στο χέρι. Ένα άλλο πρωτοχρονιάτικο
έθιµο που έχουµε, είναι να πηγαίνουµε στο σπίτι του αγαπηµένου µας
προσώπου την πρώτη µέρα του χρόνου και µάλιστα πρωί πρωί, για να
µην προλάβει να πάει άλλος. Σε µερικά µέρη της Ελλάδας, µόλις
ξυπνήσουν το πρωί της Πρωτοχρονιάς, κοιτάζουν τα υψηλότερα βουνά
της περιοχής τους « για να είναι ευτυχείς και στερεωµένοι σαν τα
βουνά, όλο το χρόνο » κι εύχονται να ζήσουν σαν τα « ψηλά βουνά ».

Утром, в Новый год, хозяин дома идёт в церковь. В кармане
у него гранат, который нужно освятить. Возвратившись
домой, он должен позвонить, т.к.самому нельзя открывать
дверь. Таким образом, он будет первый, кто войдёт в этот
дом с счастливой ногой, с гранатом в руке. Один из лучших
новогодних обычаев –это посещение любимых лиц в первый
день Нового года, чтобы их не опередил кто-то другой. В
некоторых местах Греции, проснувшись рано утром, смотрят
на высокие горы “чтобы стать счастлтиыми и крепкими как
эти горы круглый год“ и желают себе жить как “высокие
горы “.

Ταξιάρη Ζαφειρούλα, Βώδεν Εύα, Παπουτσή Φωτεινή,Τζεντίλα Таксьяри Зафирула, Воден Ева, Папуци Фотини, Дзентила
Дзени – 2-ой класс.
Τζένη - Β τάξη
Neujahrsbräuche
Am Neujahrsmorgen geht der Hausherr in die Kirche. In seiner
Hosentasche hat er einen Granatapfel, den er mit zur Messe
bringt (um ihn zu segnen). Wenn er wieder nach Hause kommt
muss er klingen, so dass ihm jemand aufmacht, denn er darf die
Tür nicht mit seinem eigenen Schlüssel öffnen. So kommt er als
erster im neuen Jahr ins Haus, hält den Granatapfel in der Hand
und bringt Glück für das neue Jahr. Ein anderer Neujahrsbrauch
will, dass wir am ersten Tag des neuen Jahres und zwar ganz
früh am Morgen, als allererste zum Haus einer geliebten Person
gehen. In einigen Gegenden Griechenlands schauen die Leute
am Neujahrsmorgen auf die höchsten naheliegenden Berge
hinauf damit sie, wie sie sagen, „das ganze Jahr glücklich und
felsenfest wie die Berge“ sind, und sie wünschen sich, so lange
wie die „hohen Berge“ zu leben.
Taxiari Safiroula, Boden Eva, Papoutsi Fotini, Tzentila Jenny –
2. Klasse

Η σηµαία µας

Наш флаг.

Η σηµαία είναι το ιερό σύµβολο κάθε χώρας.
Τα χρώµατα της δικής µας σηµαίας είναι το λευκό, σαν τους
αφρούς των κυµάτων και γαλανό σαν τον ουρανό της πατρίδας
µας. Η σηµαία µας έχει πέντε γαλάζιες λουρίδες και τέσσερις
άσπρες. Όλες µαζί είναι 9 ( εννιά ), όπως και οι συλλαβές της
φράσης « Ελευθερία ή Θάνατος ». Στο σχολείο όταν κατεβάζουµε
τη σηµαία είµαστε σε θέση προσοχής. Τη σηµαία τη βάζουµε στα
µπαλκόνια µας σε όλες τις εθνικές επετείους.

Флаг- это святой символ каждой страны.
Цвета нашего флага – белый, как пены волн и голубой, как
небо нашей Родины. Наш флаг имеет пять голубых полосок и
четыре белых. Всего девять, столько, сколько слогов в фразе
“Свобода и смерть“. В школе во время опускания флага мы
стоим по стойке “смирно”. Каждый национальный праздник мы
вешаем флаги на балконах.

Μαργαρίτη
Στέλα,
Ταξιάρη
Τριαντάφυλλος - Β τάξη

Ζαφειρούλα,

Маргарити Стела, Таксьяри Зафирула, Казакис Триантафилос
Καζάκης - 2-ой класс.
Unsere Fahne
Die Fahne ist das heilige Symbol eines jeden Landes.
Die Farben unserer Fahne sind weiß wie der Schaum der
Meereswellen und blau wie der Himmel unserer Heimat. Unsere
Fahne hat fünf blaue Streifen und vier weiße. Alle zusammen sind
es 9 (neun), genau so viele, wie die Silben im Satz (auf Griechisch)
“Freiheit oder Tod”. Wenn wir in der Schule die Fahne einholen,
stehen wir in Achtungsstellung. Die Fahne wird an allen
Nationalfeiertagen auf dem Balkon gehisst.
Margariti Stella, Taxiari Safeiroula, Kasakis Triantafillos
2. Klasse

Το χριστουγεννιάτικο καράβι

Das Weihnachtsschiff

Σε πολλά σπίτια στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα στολίζουν µικρά
καραβάκια, γιατί είναι ένα παλιό ελληνικό έθιµο. Γι’ αυτό ορισµένες
οικογένειες προτιµούν αντί για δέντρο, να στολίσουν καράβι για να
διατηρήσουν την παράδοση. Επειδή η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα
από αρχαιοτάτων χρόνων κι έχουµε πολλούς ναυτικούς,
συνηθιζόταν στα νησιά µας να στολίζουν µικρά καραβάκια. Έτσι το
έθιµο αυτό επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα. Προστάτης των ναυτικών
µας είναι ο Άγιος Νικόλαος.

Viele griechische Familien schmücken an Weinachten kleine Schiffe, weil
das ein alter Brauch ist. Deshalb ziehen es manche Familien vor, statt den
Weihnachtsbaum ein Schiff zu schmücken und somit diesen Brauch zu
pflegen. Da Griechenland seit der Antike ein Land mit Seefahrttradition
ist und hier viele Seemänner leben, war es Brauch in unseren Inseln kleine
Schiffe zu schmücken. So hat sich dieser Brauch im ganzen Land
ausgebreitet. Der Beschützer der Seemänner ist der Heilige Nikolaus.

Καπατασίδου Ιωάννα, Γίδαρος Γεώργιος,
Στέφανος, Μελετίδης Γεώργιος- Β τάξη

∆όστογλου Kapatasidou Ioanna, Gidaros Georgios, Dostoglou Stefanos,
Meletidis Georgios- 2. Klasse
Рожденственский корабль
Во многих домах Греции на Рождество, по старому обычаю,
украшают маленькие кораблики. Поэтому в некоторых семьях
предпочитают вместо дерева украсить кораблик, чтобы
сохранить этот обычай. Так как Греция морская страна с
древнейших времён и имеет много моряков, обычно на
островах украшают маленькие кораблики.Таким образом, этот
обычай распространяется по всей стране.Покровитель наших
моряков – Святой Николай.
Капатасиду Иоанна, Гидарос Георгиос, Достоглоу Стефанос,
Мелетидис Георгиос - 2-ой класс.

Χριστόψωµα – Μελοµακάρονα - Κουραµπιέδες
Το χριστουγεννιάτικο ψωµί το φτιάχνουν οι γυναίκες µε ιδιαίτερη φροντίδα και
υποµονή. Χρησιµοποιούν ακριβά υλικά, ψιλοκοσκινισµένο αλεύρι, ροδόνερο, µέλι,
σουσάµι, κανέλα και γαρύφαλλα. Πλάθουν το ζυµάρι και παίρνουν τη µισή ζύµη και
φτιάχνουν µια κουλούρα. Στο κέντρο βάζουν ένα άσπαστο καρύδι. Στην υπόλοιπη
επιφάνεια σχεδιάζουν σχήµατα µε το µαχαίρι ή µε το πιρούνι, όπως λουλούδια, φύλλα,
καρπούς και πουλάκια. Το κόβουν ανήµερα τα Χριστούγεννα, δίνοντας πολλές ευχές.
Απαραίτητος επάνω χαραγµένος ο σταυρός.
Ένα από τα αγαπηµένα χριστουγεννιάτικα γλυκά είναι τα µελοµακάρονα. Υλικά: 1
κούπα βούτυρο, 1 κούπα ελαιόλαδο, 1 κιλό αλεύρι, 1 κούπα ζάχαρη, 1 κουταλάκι
κανέλα, ½ κουταλάκι γαρύφαλλο, 1 κουταλάκι σόδα, 1 γιαούρτι στραγγιστό και 1 κούπα
καρύδια.
Ένα άλλο χριστουγεννιάτικο γλυκό είναι οι κουραµπιέδες.
Υλικά: 250 γραµµ. βούτυρο, 250 γραµµ. φυτίνη, 130 γραµµ. άχνη, 1 κιλό αλεύρι,
αµύγδαλα, σόδα, ανθόνερο. Χτυπάµε µε το µίξερ το βούτυρο, τη φυτίνη και την άχνη.
Προσθέτουµε το αλεύρι, τη σόδα και τα αµύγδαλα. Τους πλάθουµε σε σχήµατα και τους
ψήνουµε στους 200 βαθµούς. Όταν κρυώσουν, τους ραντίζουν µε ανθόνερο και τους
ρίχνουν επάνω ζάχαρη άχνη.
Καφέ Αλεξάνδρα, Γίδαρου Ευγενία - Β τάξη

Christopsoma (Christbrote) -Melomakarona (Weinachtsgebäck mit Honigsirup) Kourabiedes (Weinachtsgebäck mit Puderzucker bestreut)
Das Weinachtsbrot wird von den Frauen mit besonderer Pflege und Geduld zubereitet.
Die Frauen verwenden teure Zutaten wie feingesiebtes Mehl, Rosenwasser, Honig,
Sesam, Zimt und Nelken. Sie kneten den Teig, nehmen den halben Teig und formen
einen Ring daraus. In der Mitte stecken sie eine ungeknackte Walnuß. Auf der restlichen
Oberfläche zeichnen sie mit dem Messer oder der Gabel Formen wie z.B. Blumen,
Blätter, Früchte und Vögel. Das Christbrot wird am Weinachtstag geschnitten und
gegessen, während die Familienmitglieder gegenseitig Wünsche austauschen. Auf dem
Christbrot muss unbedingt ein Kreuz gezeichnet sein. Eines der beliebtesten
Weinachtsgebäcke sind die Melomakarona.
Zutaten: 1 Tasse Butter, 1 Tasse Olivenöl, 1 kg Mehl, 1 Tasse Zucker, 1 Teelöffel Zimt,
½ Teelöffel Nelken, 1 Teelöffel Natron, 1 Joghurt und eine Tasse Walnüsse.
Ein anderes Weinachtsgebäck sind die Kourabiedes.
Zutaten: 250 gr Butter, 250 gr Pflanzenmargarine, 130 gr Puderzucker, 1 kg Mehl,
Mandeln, Natron, Rosenwasser. Zubereitung: Butter, Margarine und Puderzucker mit
dem Mixer verrühren. Mehl, Natron und Mandeln unterrühren. Den Teig in Stücke
formen und bei 200°C backen. Das Gebäck abkühlen lassen, mit dem Rosenwasser
bespritzen und mit Puderzucker bestreuen.
Kafe Alexandra, Gidarou Evgenia – 2. Klasse
Рождественский пирог- Сласти- Курабье.
Рождественский пирог хозяйки пекут с особой старательностью и терпением.
Используют дорогие продукты, мелконамеленную муку, розовую воду, мёд,
кунжут, корицу и гвоздику. Замешивают тесто, берут половину и готовят один
большой кулич, придавая ему форму бублика. В центр кладут один нечищенный
грецкий орех. На остальной поверхности ножом или вилкой рисуют цветы, листья,
плоды и птиц. Нарезают его в день Рождества, загадывая много желаний.
Обязательно сверху должен быть нарисован крест.
Сласти (меломакарона) - это любимые рождественские сладости. Необходимые
продукты: 1 кружка сливочного масла, 1 кружка растительного масла, 1кг муки, 1
кружка сахара, 1 ложка корицы, пол ложки гвоздики, 1 ложка соды, 1 йогурт
процеженный и 1 кружка грецких орехов.
Другие рождественские сладости - это курабье. Необходимые продукты: 250 гр.
сливочного масла, 250 гр. маргарина, 130 гр. сахарной пудры, 1 кг муки, миндаль,
сода, цветочная эссенция. Взбиваем миксером масло, маргарин и сахарную пудру.
Добавляем муки, соду и миндаль. Лепим из теста фигуры и запекаем в печке на 200
градусов. Когда остынут, поливаем их цветочной эссенцией и посыпаем сверху
сахарной пудрой.
Кафе Александра, Гидару Евгения – 2ой класс.

Богоявление – Всекрещение – Крещение

Θεοφάνια – Ολόφωτα – Φώτα
Στις 6 Ιανουαρίου η εκκλησία µας γιορτάζει µια µεγάλη διπλή
γιορτή, τη Βάφτιση του Χριστού και την εµφάνιση της Αγίας
Τριάδας. Ο Χριστός πήγε στον Ιορδάνη ποταµό. Ο Ιωάννης ο
Βαπτιστής τον βάπτισε. Τη στιγµή εκείνη εµφανίστηκαν και τα τρία
πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Ακούστηκε η φωνή του Άγιου Πατέρα
από τον ουρανό, ο Υιός βαφτιζόταν στον ποταµό και το Άγιο
Πνεύµα εµφανίστηκε και πέταξε µε τη µορφή περιστεριού.
Κάθε χρόνο αυτή τη µέρα πληµµυρίζουν τα ποτάµια, οι λίµνες και
τα ποτάµια από κόσµο. Οι ιερείς αγιάζουν τα νερά και πετούν στο
νερό ένα σταυρό. Νέα παιδιά βουτάνε και πιάνουν το σταυρό.

Шестого января наша церковь празднует двойной праздник Крещение Христа и явление Святой Троицы. Христос пошёл на
речку Иордани. Крестил его святой Иоаннис. В тот момент
появились лица Святой Троицы. Послышался голос Святого
Отца с небес; во время Крещения Сына появился Святой Дух
и улетел в образе голубя.
Каждый год в этот день реки и озёра заполняются людьми.
Священники освящают воды и бросают в воду крест. Молодые
ныряют в воду, чтобы поймать крест.

Μπαλάσκας Απόστολος, Σαµανίδης Ιορδάνης, Ιακωβίδης
Κων/νος, Καµανάς Παντελής, Γιώτα Μαρία, Αγγαλίου Ανάιντα,
Μοσχοπούλου Στεργιανή, Καραδήµου Σοφία
- Β τάξη

Баласкас Апостолос, Саманидис Иорданис, Яковидис
Константинос, Каманас Пантелис, Иота Мария, Ангалию
Анаида. Мосхопулу Стергиани, Карадиму София –
2ой класс.
Theofania-Olofota-Fota (Heilige Drei Könige)
Am 6 Januar hat unsere Kirche zwei besondere Gründe zum
Feiern: Die Taufe Christi und die Erscheinung der Heiligen
Dreieinigkeit. Jesus Christus ging zum Fluss Jordan und Baptist
Johannes taufte ihn dort. Zu diesem Zeitpunkt erschienen die drei
Gesichter der Heiligen Dreieinigkeit. Die Stimme des Heiligen
Vaters erklang vom Himmel, der Sohn wurde am Fluss getauft und
der Heilige Geist erschien und flog in der Gestalt einer Taube.
Die Flüsse und Seen werden jedes Jahr an diesen Tag von
Menschen überflutet. Die Priester segnen die Gewässer und
werfen ein Kreuz in das Wasser. Junge Männer springen ins kalt
Wasser und fischen das Kreuz wieder heraus.
Mpalaskas Apostolos, Samanidis Iordanis, Iakobidis Konstantinos,
Kamanas Pantelis, Giota Maria, Aggaliou Anainta, Moschopoulou
Stergiani, Karadimou Sofia – 2. Klasse

Ο Άγιος Βασίλης και η βασιλόπιτα
Ο Άγιος Βασίλης ήταν από πλούσια οικογένεια. Ήταν πιστός χριστιανός
και µοίρασε όλα του τα πλούτη στους φτωχούς.
Επίσης έχτισε µια πόλη που είχε ορφανοτροφεία, ιατρεία, φτωχοκοµεία.
Κάποτε ήταν ένα άρρωστο κοριτσάκι κι οι γονείς του δεν είχαν χρήµατα
για το γιατρό και ζήτησαν βοήθεια από τον Άγιο Βασίλη. Εκείνος µάζεψε
χρυσά και τα πήγαν στο γιατρό, αλλά αυτός δεν τα δέχτηκε. Έτσι ο Άγιος
Βασίλης µπορούσε να τα µοιράσει πάλι. Έδωσε εντολή να κάνουν µερικές
πίτες κι έβαλε τα χρυσά νοµίσµατα µέσα κι είπε να τις µοιράσουν πάλι
πίσω στους πιστούς. Τότε έγινε ένα θαύµα κι όλοι πήραν πίσω τα χρυσά
νοµίσµατα που είχαν δώσει.
Κάθε πρωτοχρονιά η µαµά φτιάχνει τσουρέκι ή πίτα και µέσα σε αυτό
βάζει ένα κέρµα. Μαζευόµαστε όλη η οικογένεια γύρω από τη
βασιλόπιτα και κόβουµε ένα κοµµάτι για τον καθένα. Όποιος τύχει το
κέρµα ( φλουρί ) λέγεται ότι θα είναι ο τυχερός όλης της χρονιάς.
Αποστόλου Αλέξανδρος, Τριανταφύλλου Πέτρος, Παρισίδης Βασίλης,
Ελευθεριάδης Σάββας, Τσακάλου Λαµπρινή, Μπρικένα Χότζα,
Γεράση Έλενα, Πασχάλογλου Ελένη - Β τάξη

Agios Vasilis (Weinachtsmann)
und die Vasilopita (Neujahrskuchen)
Agios Vasilis stammte aus einer reichen Familie. Er war ein gläubiger Christ und
verschenkte all sein Reichtum an die Armen. Er baute auch eine Stadt mit
Waisenheimen, Arztpraxen und Armenhäuser.
Es war einmal ein krankes Mädchen, dessen Eltern kein Geld für den Arzt hatten
und deshalb Agios Vasilis um Hilfe baten. Dieser sammelte Gold und gab es
dem Arzt, doch dieser nahm das Gold nicht an. So konnte Agios Vasilis es
wieder verteilen. Er gab den Auftrag, einige Fladenbrote zuzubereiten, steckte
darin die goldenen Münzen und verteilte die Brote den Gläubigen. Da geschah
ein Wunder und alle bekamen ihre goldenen Münzen zurück. An Neujahr
bereitet die Mutter Tsoureki (Hefezopf mit Gewürzen) oder Pita
(Blätterteigkuchen) zu und steckt eine Münze darin. Die ganze Familie
versammelt sich um die Vasilopita und es wird ein Stück für jedes
Familienmitglied geschnitten. Wer die Münze (Flouri) findet soll das Glückskind
des Jahres sein.
Apostolou Alexandros, Triantafyllou Petros, Parisidis Vasilis, Eleftheriadis
Savvas, Tsakalou Lambrini, Brikena Chotza, Gerasi Elena, Paschaloglou Eleni –
2. Klasse
Дед Мороз и новогодний пирог.
Дед Мороз был из богатой семьи. Он был истинным и верным
християнином и раздал всё свое богатство бедным. Также он построил
город, в котором были детские дома, лечебницы и уреждения для бедных.
Когда-то жила одна больная девочка, и так как у её родителей не было
денег, они попросили помощи у Деда Мороза. Дед Мороз собрал золото и
отнёс к врачу, но врач отказался от золота. Таким образом, Дед Мороз смог
снова раздать его беднякам. Приказал всем испечь пироги и положил
внутрь пирога монету и сказал, чтобы пироги раздали всем верующим. И
тогда произошло чудо, все взяли обратно свои золотые монеты. Каждый
Новый Год мать печёт пирог или кулич и кладёт внутрь одну монету.
Собираемся всей семьёй вокруг Новогднего пирога и разрезаем каждому по
кусочку. Тот, кому попадёт монетка, говорят, будет счастливым в этом
году.
Апостолу Александрос, Триантафиллу Петрос, Парисидис Василис,
Елефтериадис Саввас, Цакалу Ламбрини, Брикена Ходза, Гераси Елена,
Пасхалоглу Елени – 2ой класс.

Χριστουγεννιάτικα Έθιµα
Σε πολλά χωριά της Έδεσσας µαζεύονται τα παιδιά παραµονή
Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς και γυρνούν στα σπίτια του χωριού
κρατώντας στα χέρια ένα κλαδί από πουρνάρι και το βάζουν στη φωτιά.
Σε κάθε σπίτι λένε τις ευχές:
« Αρνιά, κατσίκια, σιτάρι, νυφάδες, γαµπροί ».
Τότε ο νοικοκύρης του σπιτιού τους δίνει ως αντάλλαγµα για τις ευχές
καλούδια: καρύδια, αµύγδαλα, µανταρίνια, χαρούπια κ. ά.
Σε άλλα χωριά το κάθε σπίτι σφάζει από ένα γουρούνι. Ο ένας γείτονας
βοηθάει τον άλλον για να το ετοιµάσουν γρήγορα και χωρίς κούραση.
Αφού το ετοιµάσουν δίνουν τα εντόσθια στις νοικοκυρές για να φτιάξουν
πατσά και λουκάνικα. Το υπόλοιπο κρέας το τρώνε στις γιορτές των
Χριστουγέννων και το άλλο το κάνουν παστό. Το λίπος το φτιάχνουν
σαπούνι. Ετοιµάζουν όµως και διάφορα γλυκά, όπως: κουραµπιέδες,
µελοµακάρονα και µουσταλευριά.
Κανακαρίδου Γεωργία, Μόλαρη Αναστασία, Μόλαρη Μαρία, Ψάρρα
Μαρίνα, Αλεξίου Γιάννης, Κιαπίδης Βαγγέλης, Μαυρογιαννίδης
Γιάννης, Παυλίδης Αριστείδης - Β τάξη

Weihnachtsbräuche
In vielen Dörfern um die Stadt Edessa versammeln sich die Kinder am
Heiligabend und Silvester und gehen von Haus zu Haus. Sie tragen Äste aus
Büschen und werfen sie in das Feuer hinein. Die Kinder wünschen jeder Familie
„Lämmer, Ziegen, Weizen, Bräute, Bräutigame”.
Dann gibt ihnen der Hausherr als Gegenleistung für ihre Wünsche allerlei Gutes
wie Walnüsse, Mandeln, Mandarinen, Johannisbrotfrüchte u.a.
In anderen Dörfern schlachtet jede Familie ein Schwein. Die Nachbarn helfen
einander, um es schnell und ohne Anstrengung zuzubereiten. Nachdem sie es
zubereitet haben, geben sie den Hausfrauen die Innereien, die damit Patsa
(Suppe) und Würste zubereiten. Sie essen das Fleisch an den Weinachtstagen
und der Rest wird eingesalzen. Mit dem Fett wird Seife hergestellt. Außerdem
werden auch viele süße Sachen zubereitet wie z.B. Kourabiedes (Gebäck mit
Puderzucker bestreut), Melomakarona (Gebäck mit Honigsirup) und
Moustalevria (Pudding mit Mehl und Most).
Kanakaridou Georgia, Molari Anastasia, Molari Maria, Psarra Marina, Alexiou
Giannis, Kiapidis Vangelis, Mavrogiannidis Giannis, Pavlidis Aristidis – 2.
Klasse
Новогодние обычаи
Во многих деревнях Едессы собираются дети накануне Рождества и Нового
Года, ходят в каждый дом, держа в руках ветку каменного дуба и бросают
её в огонь. В каждом доме говорят пожелания:
- “Ягнят, козлят, пшеницы, хлопьев, зятей.”
Тогда хозяин дома в знак благодарности даёт им гостинцев: орешков,
миндаль, мандарин, сладких рожков и т.д.. В других деревнях в каждом
доме режут по одной свинье. Один сосед помогает другому, чтобы
приготовить быстро и без устали. По окончании внутренности и кишки
отдавали хозяйкам для приготовления хаша и сосисок. Оставшееся мясо
съедают в праздничные дни Рождества, а излишки засаливают. Из жира
изготавливается мыло. Пекут различные сладости: курабье, медовые сласти
и сладкое блюдо из виноградного сусла с мукой.
Канакариду Георгия, Молари Анастасия, Молари Мария, Псарра Марина,
Алексию Яннис, Киатидис Вангелис, Маврояннидис Яннис, Павлидис
Аристидис – 2ой класс.

Οι Καλικάντζαροι

Каликандзары – Ряженные

Λέγανε οι γιαγιάδες τα παλιά χρόνια στα εγγονάκια τους για να κάθονται ήσυχα,
ότι κάθε νύχτα του ∆ωδεκαηµέρου στους δρόµους του χωριού και στα
χαλάσµατα κυκλοφορούσαν οι Καλικάντζαροι. Μα τι ήταν αυτοί οι
Καλικάντζαροι ; Όπως λοιπόν έλεγαν οι γιαγιάδες ήταν φανταστικά δαιµονικά
πλάσµατα. Ο λαός τους φανταζόταν κακοµούρηδες, άλλους ψηλούς κι άλλους
κοντόσωµους, µε µακριά µαλλιά, µακριά νύχια, µε πόδια στραβά ή τραγίσια ή
γαϊδουρίσια ή το ένα ανθρώπινο και το άλλο γαϊδουρίσιο. Η βασιλεία τους πάνω
στη γη – όπως είπαµε - άρχίζε, σύµφωνα µε τις λαϊκές παραδόσεις, από τη µέρα
των Χριστουγέννων και τελείωνε τη µέρα των Φώτων, γιατί φοβούνταν τον
παπά που άγιάζε τα νερά. Οι καλικάντζαροι ήταν δαιµόνια κακά και πονηρά,
αλλά δεν µπορούσαν να βλάψουν τους ανθρώπους. Ήταν όµως πολύ
ενοχλητικοί. Λέρωναν τα φαγητά, το νερό, και τα άλλα πράγµατα που
χρησιµοποιούσαν οι άνθρωποι. Έκαναν όλο αταξίες και τυραννούσαν τους
µεγάλους, γι’ αυτό και η παράδοση λέει: ότι στις 5 του Γενάρη φεύγουν, γιατί ο
µεγάλος τους φόβος είναι τα Φώτα. Ο παπάς γυρίζει στα σπίτια και τους ρίχνει
αγιασµό, για να αγιάσει το σπίτι και να φύγουν οι Καλικάντζαροι. Αυτοί
φεύγουν γρήγορα στο κέντρο της γης για να κρυφτούν και να εµφανιστούν ξανά
την επόµενη χρονιά.
Τζιώρα Θεοδώρα, Αµοιρίδου Μαρία, Λαζαρίδου Σοφία, Παναγιωτίδου
Ελισάβετ, Παπαδόπουλος Απόστολος, Σίδος Τάσος, Κυριακίδης Στέφανος Β τάξη

В старые времена, чтобы внуки сидели тихо и спокойно, бабушки говорили им, что
двеннадцать дней между Рождеством и Крещением по деревне и заброшенным
местам гуляют Ряженные. Кто они – эти Ряженные?
По рассказам бабушек, это были злые дявольские существа (рождественские злые
духи). Народ их преставлял себе страшномордными, некоторых высокими, а
некоторых очень низкими с длинными волосами, с длинными ногтями, с кривыми
козлинными или ишачьими ногами, а иногда даже с одной человечьей, а другой
ишачьей ногами. Их царствование на земле, как мы говорили, начиналось,
согласно народным сказаниям, с Рождества и заканчивалось в день Крещения, так
как они боятся попов, которые освящают воды. Ряженные - зто страшные и хитрые
демоны, которые не могли вредить человеку. Но они были очень надоедливыми.
Загрязняли обед, воду и многие другие предметы, употребляемые человеком.
Творили всегда беспорядки и мучили взрослых, поэтому, согласно традиции, они
исчезают пятого января, так как очень боятся священия. Попы ходят в каждый дом
для освящения и кропят его святой водой, для того, чтобы исчезли
Рожденственнские злые духи. Злые духи быстро убегают вглубь Земли и прячутся
там до следующег года.
Тзиора Феодора, Амириду Мария, Лазариду София, Панайотиду Елисавет,
Пападопулос Апостолос, Сидос Тасос, Кирьякидис Стефанос – 2ой класс.
Kalikantzari (Kobolde)
Früher erzählten die Großmütter ihren Enkelkindern, damit sie artig sind, dass die
Kalikantzari sich nachts auf den Dorfstrassen und den Trümmern herumtrieben. Das hielt
für zwölf Tage an (6 Tage vor Neujahr und 6 Tage danach). Aber was waren die
Kalikantzari denn nun?
Den Erzählungen der Großmütter zufolge waren die Kalikantzari fantastische und
dämonische Kreaturen. Das Volk hatte die Vorstellung sie seien hässlich, andere groß
und andere klein, mit langem Haar, langen Nägeln, mit schiefen Beinen oder
Ziegenbock- oder Eselbeinen bzw. einem Menschenbein und einem Eselbein.
Nach der Volkstradition begann ihre Herrschaft auf der Erde wie gesagt am
Weihnachtstag und endete am Tag der Heiligen drei Könige (Fota), denn sie fürchteten
den Priester, der an diesem Tag die Gewässer segnete. Die Kalikantzari waren böse und
listige Geister, aber sie konnten den Menschen nicht schaden. Trotzdem waren sie sehr
lästig. Sie verschmutzten das Essen der Menschen, ihr Wasser und andere Sachen die sie
benutzten. Sie waren ungezogen und tyrannisierten die Erwachsenen, und deshalb
verschwinden sie nach der Tradition am 5 Januar, da sie sich vor dem Tag der Heiligen
Drei Könige (Fota) fürchten. Die Priester besuchen jedes Haus und besprengen es mit
Weihwasser damit es gesegnet wird und die Kalikantzari verschwinden. Diese verstecken
sich dann im Inneren der Erde bis zum nächsten Jahr, wenn sie wieder erscheinen.
Tziora Theodora, Amiridou Maria, Lasaridou Sofia, Panagiotidou Elisabeth,
Papadopoulos Apostolos, Sidos Tasos, Kyriakidis Stefanos - 2. Klasse

Πασχαλιάτικη Συνταγή
Το κοκορέτσι είναι ωραιότατος ελληνικός µεζές, που κυρίως το
Πάσχα το τρώµε µαζί µε το αρνί στη σούβλα.
Παίρνουµε τα έντερα από το αρνί. Τα καθαρίζουµε και τα
πλένουµε. Βάζουµε στη σούβλα τα εντόσθια ( συκωτάκια,
γλυκάδια, πνευµόνια, καρδιά ). Ρίχνουµε αλάτι και πιπέρι και τα
σκεπάζουµε µε τη σκέπη ( πέτσα ). Τυλίγουµε τα έντερα γύρω
γύρω και βάζουµε ξανά αλάτι και πιπέρι. Βάζουµε όρθια τη
σούβλα να στραγγίσει και µετά τη σουβλίζουµε σε σιγανή φωτιά.
Σερβίρετε σε φέτες.
Τσιµέρη Γιώτα - Γ τάξη

Рецепт для паски
Шашлык из потрохов – одна из наилучших закусок, которые
мы кушаем в день Паски вместе с жаренным на вертеле
бараном.
Берём бараньи кишки. Очищаем их
и промываем.
Нанизываем внутренности (печёнка, железы, лёгкие и
сердце) на вертел. Солим и перчим, покрываем плёнкой,
снятой с живота. Накручиваем на вертел кишки и снова
солим и перчим. Ставим вертикально вертел, чтобы
сцедилась жидкость, и после прожариваем на медленном
огне. Подаётся на стол нарезанными кусочками.
Цимери Иота – 3ий класс.

Osterrezept
Das Kokoretsi ist ein leckerer griechischer Appetithappen (meze), der
hauptsächlich an Ostern zusammen mit dem Lamm am Spieß genossen
wird.
Die Därme von dem Lamm säubern und gründlich waschen. Die
Innereien (Lebern, Gekröse, Lungen, Nelken) in Stücken auf das Spieß
stecken. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit dem Lammnetz
bedecken. Den Spieß gleichmäßig mit den Därmen umwickeln und
nochmals mit Salz und Pfeffer bestreuen. Den Spieß aufrecht stellen
damit die Stücke auf dem Spieß etwas trocknen und danach auf
schwachem Feuer grillen. In Scheiben schneiden und servieren.
Tsimeri Giota – 3. Klasse

Αποκριές – Τσικνοπέµπτη

Масленница – Цикнопемти

Η Τσικνοπέµπτη είναι η Πέµπτη της δεύτερης εβδοµάδας της
Αποκριάς. Τη µέρα αυτή καθένας « θα τσικνώσει τη γωνιά του »,
θα ψήσει κρέας, συνήθως χοιρινό, κι η τσίκνα του, τόσο σπάνια την
παλιότερη εποχή, θα ευωδιάσει ολόγυρα τον τόπο. Πέµπτη,
Σάββατο και Κυριακή οι συγγενείς ενώνουν τα φαγητά τους και
συγκεντρώνονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Το ρίχνουν στο φαΐ και
στο πιοτό κι ύστερα χορός και τραγούδι. Μετά το φαγητό µαζευόταν
όλη η οικογένεια γύρω από το σοφρά ( χαµηλό στρόγγυλο τραπέζι
). Ο παππούς και η γιαγιά έδεναν µια κλωστή σε έναν πλάστη.
Στην άλλη άκρη της κλωστής έδεναν ένα αβγό βραστό ή ένα
λουκούµι ή ένα αποκριάτικο παστέλι. Κουνούσαν τον πλάστη πέρα
δώθε και τα παιδιά προσπαθούσαν να πιάσουν µε το στόµα τους
αυτό που κρεµόταν, ενώ τα χέρια τους τα είχαν πίσω στην πλάτη.
Το έθιµο αυτό λέγεται χάσκα.

Цикнопемти – это второй четверг масленницы. В этот день все
жарят мясо, в основном, свинное, перегар которого,
непривычный в старые времена, распространяется по всей
местности. В четверг, субботу и воскресение родственники
объединяют свои блюда и садятся все за один общий стол.
Сначала все заняты едой и выпивкой, а потом начинают петь и
танцевать. После обеда всей семьёй собираются вокруг
маленького невысокого столика. Дедушка с бабушкой
привязывают нитку к скалке (для теста). В другом конце нитки
привязывают варённое яйцо, или пончик, или козинаки. Крутят
скалку вокруг оси, и дети пытаются поймать ртом то, что
привязано на нитке, держа руки за спиной. Обычай этот
называют “хаска” ( ротозей, зевака ).
Цайопулу София – 3ий класс.

Τσαγιοπούλου Σοφία - Γ τάξη
Fasching – „TSIKNOPEMPTI“ (Ascherdonnerstag)
Der Ascherdonnerstag ist der Donnerstag der zweiten
Faschingswoche. An diesem Tag wird jeder „seine Ecke angrillen“,
meistens grillt man Schweinefleisch, und der Fleischgeruch, der in
früheren Zeiten so selten war, wird sich in der ganzen Gegend
verbreiten. Am Donnerstag, am Samstag und am Sonntag bringen
die Verwandten Essen und alle setzen sich zusammen zu Tisch.
Zuerst essen und trinken sie und später wird gesungen und
getanzt. Früher hat sich dia ganze Familie nach dem Essen um
den „Sofra“, einen niedrigen runden Tisch, versammelt. Der Opa
und die Oma banden dann einen Faden an einen Teigroller und an
den Faden hängten sie ein gekochtes Ei oder ein „Loukoumi“ (eine
griechische Süßigkeit) oder ein „Faschings-Pasteli“ (SesamHonigriegel). Sie schwenkten den Teigroller hin und her und die
Kinder versuchten, das was am Fadenende hing mit dem Mund zu
fangen, wobei sie ihre Hände hinten am Rücken hielten. Diesen
Brauch nennt man Chaska.
Tsajiopoulou Sofia – 3. Klasse

Ostern
Wir feiern Ostern im Dorf meines Vaters. Am Ostersamstag, beim
Το Πάσχα το γιορτάζουµε στο χωριό του πατέρα µου.
ersten Läuten der Glocke, gehen wir zur Kirche. Genau um 12 Uhr
Τα µεσάνυχτα του Μ. Σαββάτου µε την πρώτη καµπάνα Mitternacht spricht der Priester das "Christos Anesti" ("Christus ist
πηγαίνουµε στην εκκλησία. Στις 12 ακριβώς ο παπάς λέει το auferstanden") aus. Dann wird ein Feuerwerk gezündet. Der
Χριστός Ανέστη. Τότε όλοι ρίχνουν φωτοβολίδες.
Himmel füllt sich mit farbenfrohen Lichtern. Es gibt viel Lärm. Die
Ο ουρανός γεµίζει µε πολύχρωµα φώτα. Ο θόρυβος είναι δυνατός. Glocken läuten heftig.
Οι καµπάνες χτυπούν δυνατά.
Christos Lachanidis – 3. Klasse
Χρήστος Λαχανίδης – Γ τάξη
EASTER
Το Πάσχα

We celebrate the Easter at my father's village. At the midnight of
Easter's Eve we go to the church as soon as we hear the first
ringings of the bells. At twelve o' clock of that night, the priest
pronounces the revival of Jesus Christ.
Then everybody drops fireworks in the sky. The sky is full of colourful
lights.
The noise is loud and the bells ring loudly all the time.
Christos Lachanidis - 3nd Grade
Lieldienas
Mēs svinam Lieldienas mana tēva laukos. Lieldienu sestdienā mēs
ar pimajiem zvaniem ejam uz baznīcu. Tieši 12os pusnaktī mācītājs
sāk skaitīt „Kristus ir augšāmcēlies”. Pēc tam ir uguņošana.
Debesis ir pilnas ar krāsainā uguntiņām. Un ir liels troksnis. Kā arī
skaļi zvana baznīcas zvani.
WIELKANOC
Wielkanoc świętujemy w rodzinnej wiosce mojego taty. W sobotę
wielkanocną idziemy do kościoła, jak tylko usłyszymy pierwsze
bicie dzwonów. Dokładnie o północy ksiądz obwieszcza
Zmartwychwstanie Chrystusa. Potem każdy zapala fajerwerki.
Niebo rozjaśniają kolorowe światełka. Jest głośno i przez cały czas
biją dzwony.

Τα ήθη και έθιµα της Πρωτοµαγιάς
Η πρωτοµαγιά είναι η πρώτη µέρα του Μάη. Είναι η γιορτή της
Άνοιξης. Την Πρωτοµαγιά πηγαίνουµε στην εξοχή, καθόµαστε κάτω
από τα δέντρα, τρώµε, πίνουµε, παίζουµε, κάνουµε βόλτες και
χαιρόµαστε τη φύση.
Επίσης, µαζεύουµε αγριολούλουδα και πλέκουµε στεφάνια για το
Μάη, τα οποία µετά κρεµάµε στις πόρτες των σπιτιών µας.
Παρασκευή Μαστροµανώλη – Γ τάξη

Sitten und Bräuche am Maifeiertag
Der Maifeiertag ist der erste Maitag. Es ist das Frühlingsfest. Am
Maifeiertag gehen wir ins Freie, setzen uns unter die Bäume,
essen, trinken, spielen, machen Spaziergänge und genießen die
Natur.
Wir pflücken auch Wildblumen und flechten Maikränze, die wir
danach an unseren Haustüren aufhängen.
Paraskevi Mastromanoli – 3. Klasse
THE CUSTOMS OF MAY DAY
May Day is the first day of the month May. It is the celebration of
Spring. On the May Day we go to the countryside, we sit under the
trees, we drink, we play, we walk and we are happy around nature.
We also pick up wild flowers and weave garlands for May; after
that we put the garlands on the doors of our houses.
Paraskevi Mastromanoli - 3nd Grade
Maja svētku tradīcijas un paražas
Šie pavasara svētki notiek pirmajā maijā. Šajā dienā mēs esam
brīvi, mēs apsēžamies zem kokiem, ēdam, dzeram, spēlējamies un
baudām dabu. Mēs lasam puķes un taisām maija vainagus, kurus
pēc tam pakāram uz mūsu māju durvīm.
OBCHODY ŚWIĘTA 1-GO MAJA
Majówkę świętujemy w dniu 1-go Maja. Obchodzimy wtedy dzień
wiosny. 1-go Maja wychodzimy na dwór, siadamy pod drzewami,
jemy, pijemy, bawimy się, spacerujemy i cieszymy się wiosną.
Zrywamy także polne kwiaty i pleciemy wianki majowe, które
potem zawieszamy na drzwiach wejściowych naszych domów.

Ο επιτάφιος

Плащаница.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ηµέρα απόλυτης αργίας και πένθους.
Είναι αφιερωµένη στην Αποκαθήλωση του Εσταυρωµένου. Το
µεσηµέρι µετά την αποκαθήλωση αρχίζει ο στολισµός από τα
κορίτσια του χωριού ή της ενορίας - στην οποία ανήκει η εκκλησία
- µε άνθη της άνοιξης. Όλα τα λουλούδια πλέκονται σε στεφάνια και
γιρλάντες. Ο στολισµός µε λουλούδια είναι αρχαιότατο έθιµο. Μετά
το στολισµό οι προσκυνητές και κυρίως τα παιδιά περνούν κάτω
από τον Επιτάφιο, για να πάρουν την ευλογία του.

Страстная Пятница это выходной день – день траура. Этот
день посвящён снятию с креста распятого Христа. В полдень,
после снятия, девочки начинают украшать весенними цветами
деревени и церковные приходи. Из цветов плетут венки и
гирлянды. Украшение цветами – это старейший обычай. После
украшения, паломники, в основном дети, проходят под
Плащаницей, которая находится на алтаре, чтобы получить
благословение Христа.

Σπύρος Γεωργιάδης – Γ τάξη

Спирос Георгиадис – 3ий класс.
Epitafios (Die Beisetzung Jesu Christi)
Der Karfreitag ist ein gesetzlicher Feier- und Trauertag für ganz
Griechenland. Dieser Tag ist der Entkreuzigung Jesu gewidmet.
Am Mittag nach der Entkreuzigung beginnen die Mädchen des
Dorfes oder der Pfarrgemeinde – der die Kirche angehört – das
Schmücken des Grabmals Jesu mit Frühlingsblumen. Alle Blumen
werden zu Kränzen und Girlanden geflochten. Das Schmücken mit
Blumen ist ein uralter Brauch. Nach dem Schmücken gehen die
Gläubigen und besonders die Kinder unter das Grabmal durch um
gesegnet zu werden.
Spiros Georgiadis – 3. Klasse

Το βάψιµο των αυγών

Das Färben der Ostereier

Τη Μεγάλη Πέµπτη οι νοικοκυρές βάφουν κόκκινα αυγά. Το πρώτο
κόκκινο πασχαλιάτικο αυγό το βάζουν στο εικονοστάσι. Το
θεωρούν ότι είναι το αυγό της Παναγιάς κι ότι είναι θαυµατουργό.
Με αυτό οι µάνες σταυρώνουν τα παιδιά τους όταν είναι αδιάθετα
από αρρώστιες.
Πολλοί πιστεύουν ότι βάφουµε τα κόκκινα αυγά για να θυµόµαστε
το Θείο Αίµα του Χριστού από τη Σταύρωση Του. Άλλοι πάλι
πιστεύουν ότι αυτό συµβολίζει τη θεία Ανάστασή Του αφού το
κόκκινο είναι το χρώµα της χαράς κι έχει τη δύναµη να διώχνει το
κακό.

Am Gründonnerstag färben die Hausfrauen rote Ostereier. Das
erste rote Osterei wird auf die Ikonenwand gelegt.
Sie halten es für das Ei der Heiligen Maria und glauben, es könne
Wunder wirken. Mit diesem Ei bekreuzigen die Mütter ihre Kinder
wenn sie sich krank fühlen.
Viele glauben, dass wir die Eier rot färben, um uns an das Blut
Christi bei seiner Kreuzigung zu erinnern. Andere aber meinen, das
Rot symbolisiere seine Heilige Auferstehung, da diese Farbe die
Farbe der Freude ist und die Kraft hat, das Böse zu verscheuchen.
Kafes Petros, Loukidou Irini – 3.Klasse

Καφές Πέτρος, Λουκίδου Ειρήνη - Γ τάξη
Крашение яиц.
В Страстную Пятницу все хозяйки красят яйца в красный цвет.
Первое крашенное пасхальное яйцо ставят в иконостас.
Считают, что это яйцо Святой Марии, и оно чудотворное. Когда
дети болеют, матери крестят их этим яйцом.
Многие считают, что красим яйца в красный цвет для того,
чтобы помнить кровь Христа от его распятия. Другие считают,
что это символизирует его Воскресение, так как красный цвет –
это цвет радости и имеет силу разгонять зло.
Кафес Петрос, Лукиду Ирини – 3ий класс.

Τσουρέκια - Μαργαρίτες

Чуреки – ромашки.

Για να κάνετε επιτυχηµένα τσουρέκια υπάρχουν δυο µυστικά!
Να προσθέσετε το βούτυρο στο τέλος και να µην τα
παραζυµώσετε. Από µια ζύµη - της επιλογής σας – πλάστε
µπαλάκια στο µέγεθος µικρού µανταρινιού και πατήστε τα να
πλατύνουν σε κύκλους µε διάµετρο περίπου 7 εκ. Κάντε στο
καθένα 5 ψαλιδιές χωρίς να φτάνετε στο κέντρο. Στρίψτε κάθε
κοµµάτι ώστε οι κοµµένες όψεις να πάνε πάνω-κάτω. Έτσι
σχηµατίζονται µαργαρίτες µε πέντε πέταλα. Αραδιάστε τες σε ένα
βουτυρωµένο λαδόχαρτο στρωµένο σε ταψί. Όταν φουσκώσουν,
αλείψτε τες µε κροκάδι αραιωµένο µε νερό και κολλήστε µισό
αµύγδαλο σε κάθε πέταλο. Ψήστε τες σε φούρνο 200ο C, περίπου
12-15 λεπτά. Όταν κρυώσουν, κολλήστε µε λίγο γλάσο µισό
κερασάκι στο κέντρο κάθε µαργαρίτας.
Σας εύχοµαι καλή επιτυχία!

Для выпечки удачных чуреков есть два секрета.
Масло
добавляется в конце и не нужно много замешивать тесто. Из
теста,
по вашему выбору, слепите шарики в размер с
мандарин и надавите на них, чтобы они расширились и
превратилисо в круги диаметром около 7 см. Сделайте на
каждом 5 надрезов, не доходящих до центра. Сверните их так,
чтобы надрезанные поверхности оказались сверху - снизу.
Таким образом получаются ромашки с пятью лепесточками.
Расположите их на промасленную бумагу, раскрытую на
противень. Как только поднимется тесто, помажьте их белками
яиц, разбавленными водой и положите пол миндаля на каждый
лепесточек. Пеките их в духовке при 200º C примерно 12-15
минут. Когда остынут, положите в середину каждой ромашки
одну черешню.
Желаю удачи !

Σταυροπούλου Χριστίνα - Γ τάξη

Ставропулу Христина – 3ий класс.
Hefe – Margariten
Für wirklich gelungenes Hefegebäck gibt es zwei Geheimnisse!
Geben Sie erst am Ende die Butter zum Teig hinzu und kneten Sie
ihn nicht zu lange. Aus einem Teig ihrer Wahl formen Sie
mandarinengroße Bällchen und drücken Sie sie so, dass sie flach
und rund mit einem Durchmesser von ungefähr 7 cm werden.
Schneiden Sie mit einer Schere 5 Mal von außen nach innen ohne
zur Mitte zu gelangen. Drehen Sie nun die Ausschnitte um, so dass
eine Margarite mit fünf Blättern entsteht. Legen Sie sie in ein
Backblech auf ein gefettetes Backpapier. Wenn die Margariten
aufgehen, bestreichen Sie sie mit Eigelb verdünnt mit Wasser und
kleben Sie auf jedes Blatt eine halbe Mandel. Backen Sie sie für
12-15 Minuten bei 200º C. Sind sie abgekühlt, kleben Sie mit ein
bisschen Glasur eine halbe Kirsche in die Mitte jeder Margarite.
Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!
Stavropoulou Christina – 3. Klasse

Πασχαλινή πατατοσαλάτα

Пасхальный салат из картошек.

Υλικά: 1 κιλό πατάτες, ½ κούπα λάδι, ¼ κούπα χυµό λεµονιού, 2
κουταλιές κάπαρη, 2 κουταλιές ψιλοκοµµένο άνηθο, αλάτι κι άσπρο
πιπέρι, τρυφερά µαρουλόφυλλα, 3 αυγά βραστά κοµµένα στα
τέσσερα, 2 µέτριες ντοµάτες.
Εκτέλεση: Καθαρίστε τις πατάτες και βράστε τες 30 λεπτά σε
αλατισµένο νερό, να µαλακώσουν. Ρίξτε µέσα στον πουρέ λίγο,
λίγο το λάδι και το χυµό λεµονιού, ανακατεύοντας. Προσθέστε τον
άνηθο και την κάπαρη κι ανακατέψτε. Αφήστε τον πουρέ να σταθεί
30 λεπτά στο ψυγείο. Για να σερβίρετε τη σαλάτα, απλώστε
τρυφερά µαρουλόφυλλα σε µια πιατέλα. Με ένα µικρό κουτάλι
παγωτού βγάλτε τον πουρέ σε µπαλίτσες, στο κέντρο επάνω στα
µαρουλόφυλλα και περιτριγυρίστε τες µε τα αυγά και τις φέτες
ντοµάτας. Πασπαλίστε µε λίγο αλάτι και πιπέρι τα αυγά και τις
ντοµάτες.

Необходимые продукты: 1 кг картошки, ½ кружки
растительного масла, ¼ кружки лимонного сока, 2 ложки
каперсов, 2 ложки мелконарезанного укропа, соль и белый
перец, мягкие листья зелённого салата, 3 варённых яйца,
нарезаных на четыре части, два средних помидора.
Приготовление: Почистите картошку и варите её в
подсоленной воде 30 минут, до смягчения. Приготовьте пюре
и добавляйте понемножку, размешивая, лимонный сок.
Положите мелконарезанный укроп и каперсы и размешайте.
Поставьте пюре в холодильник на 30 минут. Для подачи на
стол, разложите на большую тарелку мягкие листья зелённого
салата, одной маленькой ложкой для мороженного положите
пюре шариками в середину тарелки на разложенные листья
салата, сверху
положите яйца и помидорные кружочки.
Посыпьте соль и перец на яйца и помидоры.

Γαβριηλίδου Ξανθή - Γ τάξη

Гавриилиду Ксанти – 3ий класс.
Oster-Kartoffelsalat
Zutaten: 1 kg Kartoffeln, ½ Tasse Öl, ¼ Tasse Zitronensaft, 2
Esslöffel Kapern, 2 Esslöffel Dill, Salz und weißer Pfeffer, frische
Kopfsalatblätter, 3 fest gekochte Eier in vier Stücke geschnitten, 2
mittelgroße Tomaten.
Zubereitung: Kartoffeln schälen und in Salzwasser 30 Minuten lang
weich kochen lassen. Das Öl und den Zitronensaft unter Umrühren
langsam in den Püree hinzugeben. Dill und Kapern dazu geben
und verrühren. Stellen sie den Püree 30 Minuten lang kalt. Zum
Servieren die Salatblätter auf einer Platte auslegen und dann mit
einem Eislöffel Bällchen aus dem Pürre nehmen und in die Mitte
der Platte legen. Um den Püree herum die Eier und die
Tomatenscheiben legen und sie anschließend mit etwas Pfeffer
und Salz abschmecken.
Gabriilidou Ksanthi – 3. Klasse

Χριστουγεννιάτικη συνταγή – Πρασοσέλινο µε χοιρινό
Υλικά: 1 κιλό χοιρινό, 1 ½ κιλό πράσα, 250 γρ. σέλινο
Εκτέλεση: Βράζουµε το κρέας, µετά τσιγαρίζουµε τα πράσα µε
το σέλινο για λίγο και έπειτα προσθέτουµε το ζωµό από το
κρέας, ρίχνουµε αλάτι και πιπέρι και το αφήνουµε να βράσει για
30 λεπτά περίπου. Ρίχνουµε το κρέας, για 5 λεπτά το αφήνουµε
να βράσει µαζί µε τα πράσα και µετά τα σβήνουµε. ¨όταν
κρυώσει όποιος θέλει κάνει αυγολέµονο και το ανακατεύει µε το
φαγητό. ( 1 αυγό κι ένα λεµόνι )
Ασλανίδου Κυριακή – Γ τάξη

Рождественнский рецепт – Свинина с пореем и
сельдереем
Необходимые продукты: 1 кг свинного мяса, 1½ кг порея,
250 гр. сельдерея.
Способ приготовления: Варим мясо, затем слегка
зажариваем порей с сельдереем и добавляем туда мясной
бульон, солим , перчим и оставляем всё это кипеть около 30
минут. Далее кладём туда мясо и продолжаем варить 5
минут. Когда остынет, по желанию, добавляют, часто
помешивая, взбитое яйцо с лимоном,.
(1 яйцо и 1 лимон ).
Асланиду Кирияки – 4ый класс.
Weihnachtsrezept – Schweinefleisch mit Lauch und Sellerie
Zutaten: 1 Kilo Schweinefleisch, 1 ½ Kilo Lauch, 250 gr.
Knollensellerie
Zubereitung: Das Fleisch kochen und aus dem Saft nehmen.
Den Lauch und den Sellerie kurz andünsten und die
Fleischbrühe dazu geben. Mit etwas Salz und Pfeffer bestreuen
und ca. 30 Minuten lang kochen lassen. Anschließend das
Fleisch hinzugeben und für 5 Minuten zusammen mit dem
Lauch kochen lassen. Dann den Herd ausschalten und wenn es
abgekühlt ist, nach Geschmack Zitronensauce mit dem Essen
vermischen. (1 Ei und 1 Zitrone)
Aslanidou Kiriaki – 4. Klasse

Καθαρή ∆ευτέρα – Καρναβάλι

Rosenmontag – Fasching
Am Rosamontag haben wir keine Schule. Wir gehen raus in die Natur und lassen
Papierdrachen fliegen. Wir gehen gewöhnlich in ein Dorf oder an einen Ort, an
dem es viel Grün gibt. Alle rennen und versuchen, den Papierdrachen steigen zu
lassen, indem sie Schnur langsam aus den Händen gleiten lassen. Die meisten
Kinder, aber auch viele Erwachsene, sind verkleidet. Die kleinen Mädchen
tragen meistens Prinzessinnen-Kleider, während die Jungen Uniformen,
Cowboy- Anzüge oder Kostüme verschiedener Helden anhaben. Es finden viele
Partys statt, wo sich viele Leute versammeln, um zu tanzen und zu singen. Alle
werfen Konfetti und Serpentinen.
Agapi Solomonidou – 4. Klasse

Την καθαρή ∆ευτέρα δεν πηγαίνουµε στο σχολείο. Βγαίνουµε έξω
στη φύση και πετάµε χαρταετό. Συνήθως πηγαίνουµε σε ένα χωριό
ή σε ένα µέρος που έχει πολύ πρασινάδα. Καθένας τρέχει και
αφήνοντας το σχοινί του χαρταετού προσπαθεί να τον κάνει να
πετάξει. Τα πιο πολλά παιδιά, αλλά και πολλοί µεγάλοι είναι
ντυµένοι καρναβάλια. Τα κοριτσάκια συνήθως φοράνε πριγκιπικές
στολές, ενώ τα αγόρια φοράνε πολεµικές, καουµπόηδες ή στολές
µε διάφορους ήρωες.
Γίνονται πολλά πάρτυ, όπου µαζεύεται πολύς κόσµος, για να
SHROVE MONDAY – CARNIVAL
χορέψουν και να τραγουδήσουν. Όλοι πετάνε σερπαντίνες και On Shrove Monday we don't go to school. We go out in the nature and fly our
κοµφετί.
kites. We usually go to a village or to a place, in which there is too much green.
Αγάπη Σολωµονίδου – ∆ τάξη
Each one runs and leaves the string of the kite, trying to make the kite fly. Most
children and adults are dressed in carnival costumes. The girls usually wear
costumes of princesses, while the boys are dressed as soldiers, cowboys or as
some other heroes. Many carnival parties are organized and people go there to
dance and sing. Everybody drops serpantines and comfetti to celebrate the
Carnival.
Agapi Solomonidou - 4nd Grade

Rožu pirmdiena
Šaja dienā mēs neejam skolā. Mēs izejam dabā un laizam gaisā papīra čuskas.
Parasti mēs braucam uz laukiem vai vietu, kur ir daudz zaļumu. Visi skrien un
mēgina laist papīrčuskas, lēni palaižot virsi no rokām. Visi bērni, bieži arī
vecāki, ir pārģebti. Mazas meitenes pārģērbjas par princesēm, zēni – par
kovbojiem, un tam līdzīgiem. Notiek daudz ballīšu, kur pulsējas daudz cilvēku,
lai padancotu un padziedātu. Visi laiž gaisā konfetī un serpantīnu.

PONIEDZIAŁEK ZAPUSTNY – KARNAWAŁ
W poniedziałek zapustny nie idziemy do szkoły. Wychodzimy na łono przyrody
i puszczamy latawce. Jedziemy wtedy zazwyczaj na wieś lub w inne miejsce,
gdzie jest dużo zieleni. Wszyscy biegają i próbują wznieść swój latawiec,
wypuszczając powoli sznurek z ręki. Większość dzieci, jak i dorosłych jest
przebrana. Dziewczynki noszą przeważnie stroje księżniczek, a chłopcy są
przebrani za żołnierzy, kowbojów i innych bohaterów. Odbywa się wtedy wiele
imprez, na które przychodzą ludzie, by potańczyć i pośpiewać. Wszyscy rzucają
konfetti i serpentyny.

Τα Φώτα ( Θεοφάνια )

Das Dreikönigsfest

Την ηµέρα των Φώτων στις 6 Ιανουαρίου ο παπάς πετά από ένα
καράβι το Σταυρό στη θάλασσα και τα παλικάρια βουτούν να τον
πιάσουν. Μετά βγαίνουν κρατώντας το Σταυρό κι αυτός που τον
κρατάει είναι ο τυχερός της χρονιάς. Μετά µαζεύονται όλοι µαζί και
δίνουν το σταυρό στον παπά και του φιλάνε το χέρι.
Έπειτα ο παπάς παίρνει το σταυρό και τους ευλογεί. Οι κολυµβητές
µετά σκουπίζονται και ξεκουράζονται.
Τα Φώτα λέγονται και Θεοφάνια. Την ηµέρα αυτή γιορτάζουµε τη
βάφτιση του Χριστού µας στον Ιορδάνη ποταµό, από τον Ιωάννη το
Βαπτιστή. Τα σχολεία είναι κλειστά.
Παναγιώτης Μωυσιάδης - ∆ τάξη

Am Tag des Dreikönigsfest, am 6. Januar, wirft der Priester von einem
Schiff aus das Kreuz ins Meer, und die jungen Männer springen hinterher,
um ihn aus dem Wasser zu bergen. Danach kommen sie mit dem Kreuz in
den Händen aus dem Wasser und derjenige der ihn hält, gilt als der
Glückliche des Jahres. Anschließend versammeln sich alle und geben dem
Priester das Kreuz und küssen ihm die Hand.
Daraufhin nimmt der Priester das Kreuz und segnet sie alle.
Die Schwimmer trocknen sich dann und spannen sich aus.
Das Dreikönigsfest heißt auch Epiphanie. An diesem Tag feiern wir die
Taufe unseres Herrn Jesus Christus durch Johannes den Täufer, im Jordan.
Die Schulen sind geschlossen.
Panagiotis Moisiadis – 4. Klasse
THE EPIPHANY
At the celebration of Epiphany, the priest stands on a boat and throws a
cross in the sea ; the boys jump into the sea, so as to catch it. Later they get
out of the sea, keeping the cross and the one who keeps it first is the lucky
man of the year. After that they gather around the priest and kiss gently his
hand. The priest holds the cross and blesses the boys. The swimmers clean
themselves and have some rest. During the Epiphany we celebrate the
Christening of Jesus Christ by John the Baptist in the Jordan river. The
schools are closed on that day.
Panagiotis Moisiadis - 4nd Grade

Trīskaraļu svētki
Trīskaraļu svētki dienā, 6.janvārī, mācītājs met no kuģa jūrā krustu, un
jauni cilvēki lec tam pakaļ, lai to dabūtu ārā no ūdens. Pēc tam viņi iet ārā
no ūdens ar kristu rokās un katrs, kas to krustu ir turējis, kļūstot nākamgad
laimīgāks. Beigu beigās visi saiet kopā, atdod mācītājam krustu un
noskūpsta viņam roku. Pēc tam mācītājs ņem krustu un visus iesvēta.
Peldētāji apžust un atslabinās. Trīskaraļu svētkus sauc arī par Epifāniju.
Šajā dienā mēs svinam Kristus kristīšanu Jordānijas ūpē.
Bērni skolās šajā dienā nemācās.

Το ψήσιµο του οβελία

Приготовление ягнёнка.

Κάθε χρόνο την Κυριακή του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα επικρατεί το
έθιµο του ψησίµατος του οβελία. Πιο έντονα το βλέπεις στα χωριά µας
όπου κάθε αυλή έχει και τη σούβλα της. Όλοι οι άνθρωποι εύχονται
Χριστός Ανέστη και Αληθώς Ανέστη τσουγκρίζοντας τα αυγά τους, τα
οποία έχουν βαφεί κόκκινα τη Μεγάλη Πέµπτη.
Άλλοι πάλι χορεύουν γύρω από τον οβελία παραδοσιακούς χορούς,
εκφράζοντας έτσι τη χαρά τους για την Ανάσταση του Κυρίου.
Παντού υπάρχουν µυρωδιές της σούβλας κι όταν µεσηµεριάσει κι έχει
ψηθεί το αρνί ή το κατσίκι το βγάζουν από τη σούβλα το τοποθετούν σε
µεγάλες πιατέλες και κάθονται όλοι µαζί στο πασχαλινό τραπέζι
συνεχίζοντας έτσι το γλέντι τους. «Χριστός Ανέστη» «Αληθώς Ανέστη ».

Каждый год на Пасxу по всей Греции, согласно традиции, жарят
ягнёнка на вертеле. Этот обычай сильнее всего сохранился в
деревнях, где у каждого во дворе есть вертел. Все люди говорят
“Христос воскрес” и “Воистину воскрес”, стукаются яйцами,
которые красят в красный цвет в Cтрастной Четверг.
Многие танцуют национальные танцы вокруг вертела, пока
жарится ягнёнок, выражая,
таким образом, свою радость
Воскресению
Христа.
Повсюду
распространяются
запахи
жаренного мяса, и как только наступит время обеда, ягнёнка или
козлёнка снимают с вертела, нарезают крупными кусками и подают
на стол на больших тарелках, все вместе садятся за праздричный
стол и начинается веселье. ”Христос воскрес” - “Воистину воскрес”.

Ανθούλα Παππά – ∆ τάξη

Папа Анфула – 4ый класс.
Das Grillen des Lamms auf dem Spieß
Jedes Jahr am Ostersonntag werden in ganz Griechenland Lämmer auf
Spießen gegrillt. Am häufigsten wird dieser Brauch in den Dörfern
gepflegt, wo man in jedem Garten einen Grillspieß findet. Jeder spricht
die Botschaft „Christus ist auferstanden“ aus und es wird ihm
geantwortet „Er ist wahrlich auferstanden“ und sie titschen ihre
Ostereier, die am Donnerstag davor rot gefärbt worden sind.
Andere wiederum tanzen Volkstänze rund um das gespießte Lamm und
zeigen somit ihre Freude an der Auferstehung des Herren.
Überall duftet es nach gegrilltem Lamm und am Mittag, wenn es fertig
ist, wird es in große Platten gelegt und alle setzen sich miteinander an
den feierlichen Tisch und setzen das Feiern fort. „Christus ist
auferstanden“ „Er ist wahrlich auferstanden“.
Anthoula Pappa – 4 Klasse

Τα Λαζαρικά
Το Σάββατο πριν την Κυριακή των Βαΐων, µια εβδοµάδα πριν το Πάσχα,
γιορτάζουµε την Ανάσταση του Λαζάρου. Εκείνο το Σάββατο ονοµάζεται
« Σάββατο του Λαζάρου » Μετά από την ανάστασή του δεν ξαναγέλασε,
γιατί ένιωσε τον αποχωρισµό της ψυχής από το σώµα. Τα παιδιά για να
θυµούνται το µεγάλο θαύµα που έκανε ο Ιησούς, κρατούν κουκλάκια του
Λαζάρου και τραγουδούν τα « Λαζαρικά »
Ήρθε ο Λάζαρος
ήρθαν τα Βάγια
ήρθε η Κυριακή
που τρων τα ψάρια
ξύπνα Λάζαρε
και µην κοιµάσαι
ήρθε η µάνα σου από την πόλη
σου φερε χαρτί και κοµπολόι
Του Λαζάρου, του Λαζάρου
τ’ αβγό στο καλαθάκι
Και του χρόνου!
Παναγιώτα Γίδαρη – ∆ τάξη

День Святого Лазара
В субботу перед Вербным воскресеньем, за неделю до Пасхи, празднуем
Восресение Лазара. Эту субботу называют “Субботой Лазара“.
После воскресения Святой Лазар перестал смеятся, потому что
почувствовал разлучение души с телом. Дети в память об этом чуде,
которое сотворил Иисус, держат кукол Лазара и поют песню, ему
посвящённую:
Пришёл Лазар
Пришло Вербное Воскресение
Когда кушают рыбу
Просыпайся, Лазар,
Не спи
Пришла твоя мать с города
Бумагу и чётки тебе несёт.
Лазара, Лазара
Яйцо в корзине.
И в следующем году!
Гидари Панайота – 4ый класс.
„Lasarika“ (Lieder des Lazarus)
Am Samstag vor dem Palmsonntag, eine Woche vor Ostern, feiern wir die
Auferstehung des Lazarus. Dieser Samstag wird „Lazarus-Samstag“ gennant.
Nach seiner Auferstehung hat Lazarus nie wieder gelacht, weil er die Trennung
von Seele und Körper gespürt hatte. Damit die Kinder sich an das große Wunder
Jesu erinnern, halten sie Lazarus-Puppen in der Hand und singen die
sogennanten „Lasarika“-Lieder
Der Lazarus ist da, die Palmen sind da
der Sonntag an dem
wir Fisch essen ist da
wach auf Lazarus
und schlafe nicht
deine Mutter aus der Stadt
sie ist gekommen
papier bringt sie dir und Perlenschnur
Des Lazarus, des Lazarus das Ei
in den Korb hinein
so soll es jedes Jahr sein!
Panagiota Gidari – 4 Klasse

Το ∆ωδεκαήµερο και οι Καλικάντζαροι

Двенадцатидневка и Ряженные

∆ωδεκαήµερο ονοµάζουµε το διάστηµα ανάµεσα στα Χριστούγεννα και τα
Φώτα. Οι καλικάντζαροι είναι µικροί δαίµονες που έρχονται από τον κάτω
κόσµο. Όλο το χρόνο βρίσκονται εκεί και πριονίζουν το µεγάλο δέντρο που
κρατάει τη γη.
Το ∆ωδεκαήµερο όµως ανεβαίνουν στη γη, για να πειράξουν και να
κοροϊδέψουν τους ανθρώπους. Φοβούνται µόνο τη φωτιά.
Αυτόν όµως που φοβούνται περισσότερο, είναι τον παπά µε τον αγιασµό την
ηµέρα των Φώτων. Έτσι την τελευταία νύχτα τη δωδέκατη νύχτα κάνουν άνω
κάτω τα πάντα. Μα πριν χαράξει τους πιάνει ο µεγάλος φόβος που φέρνει ο
Αγιασµός. Έτσι ησυχάζουν και γίνονται δούλοι των ανθρώπων.
Σε κάποια µέρη της Ελλάδας, οι νοικοκυρές κρατούν το εξής έθιµο: Βάζουν τη
νύχτα αυτή κόσκινα έξω από το σπίτι για να µετράνε τις τρύπες οι
καλικάντζαροι και να µην κάνουν ζηµιές στα νοικοκυριά τους.

В Греции Додекаимеро называют период (12 дней) между Рождеством и
Крещением. Каликандзары (Ряженные) - это маленькие демоны, которые
появляются из подземного мира. Круглый год они находятся там и пилят
большое дерево, которое поддерживает Землю.
В эти двеннацать дней они поднимаются на Землю, чтобы вредить людям
и дразнить их. Боятся только огня.
Но больше всего они боятся попа, который освящяет в день Крещения.
Поэтому в последнюю двеннадцатую ночь они стараются сотворить
много зла. Но перед рассветом их охватывает большой страх,
внушаемый освящением. Тогда они успокаиваются и становятся рабами
людей. В некоторых местах Греции хозяйки поддерживают следующий
обычай: в эту ночь выставляют во двор сита, чтобы злые духи считали
дырки и не трогали людей и их хозяйство.

∆ήµητρα Τσιµέρη – ∆ τάξη

Цимери Димитра – 4ый класс.

Die „Zwölf Tage“ und die Kalikantzaroi (Kobolde)
Mit „Zwölf Tagen“ meint man die Zeit zwischen Weihnachten und den „Fota“
(am Tag der Heiligen Drei Könige). Die Kalikantzaroi sind kleine Dämonen
die aus der Unterwelt kommen. Sie befinden sich das ganze Jahr unter der Erde
und sägen am Baum der die Erde hält.
Während der „Zwölf Tage” aber kommen sie an die Oberfläche, um die
Menschen zu stören und auszutricksen. Sie fürchten sich nur vor dem Feuer.
Am meisten aber fürchten sie sich vor dem Priester mit dem Weihwasser am
Tag der „Fota”. So bringen sie in der letzten Nacht alles durcheinander. Aber
bevor der Tag anbricht wird ihnen vor dem Weihwasser bange und sie
beruhigen sich und werden zu Sklaven der Menschen.
In einigen Teilen Griechenlands gehen die Hausfrauen folgendem Brauch
nach: Sie stellen in dieser Nacht Mehlsiebe vor das Haus, damit die
Kalikantzaroi sich mit dem Löcher-Zählen beschäftigen und im Haus keinen
Schaden anrichten.
Dimitra Tsimeri – 4 Klasse

Χριστουγεννιάτικη συνταγή – Γλυκές µαργαρίτες

Рождественнский рецепт – Сладкие ромашки

Υλικά: 1 ποτήρι γάλα, 1 ποτήρι ζάχαρη, 3 αυγά, 200 γραµµ. µαργαρίνη,
300 γραµµ. µαγιά, 1 κουτάλι βανίλια και 500 γραµµ. αλεύρι.

Необходимые продукты: 1 стакан молока, 1 стакан сахара, 3 яйца,
200 гр. маргарина, 300 гр. дрожжей, 1 ложка ваниля и 500 гр. муки.

Εκτέλεση: Ζεσταίνουµε το γάλα, σπάµε τα αυγά και τα χτυπάµε, µετά
προσθέτουµε µαγιά, ζάχαρη, µαργαρίνη,το αλεύρι και τα ανακατεύουµε.
Πρέπει να το αφήσουµε σκεπασµένο σε ζεστό µέρος για 2 ώρες µέχρι
να φουσκώσει. Το χωρίζουµε έπειτα σε µικρά κοµµατάκια. Σε κάθε
κοµµάτι βάζουµε µαρµελάδα. Τα βάζουµε στο φούρνο και τα ψήνουµε
για 20-30 λεπτά περίπου. Έτοιµες οι γλυκές µαργαρίτες και καλή σας
όρεξη.

Приготовление: Подогреваем молоко, кладём яйца и взбиваем,
затем добавляем дрожжи, сахар, маргарин, муку и замешиваем.
Готовое тесто необходимо оставить в тепле на 2 часа, пока не
подойдёт. Далее делим его на маленькие кусочки. На каждый
кусочек кладём повидло. Ставим в духовку и печём около 20 – 30
минут. Готовы сладкие ромашки и приятного вам аппетита.

Αντωνία Ντιατλοβίδου – ∆ τάξη

Дятлова Антония – 4ый класс.

Weihnachtsrezept – Süße Margariten
Zutaten: 1 Glas Milch, 1 Glas Zucker, 3 Eier, 200 Gramm Margarine,
300 Gramm Backhefe, 1 Teelöffel Vanillinzucker und 500 Gramm Mehl
Zubereitung: Die Milch leicht aufwärmen, die Eier aufschlagen und
schlagen, die Hefe, den Zucker, die Margarine und das Mehl
dazugeben und miteinander vermischen. Den Teig abdecken und an
einem warmen Platz für 2 Stunden stellen bis er aufgeht. Dann den
Teig in kleine Stücke schneiden. In jedes Teigstück Marmelade geben.
In den Ofen geben und ungefähr 20 bis 30 Minuten backen. Fertig sind
die süßen Margariten. Guten Appetit.
Antonia Diatlova – 4 Klasse

Μπέη Χαµάµ ( Λουτρά Παράδεισος )

Bey Hamam baths (“Paradissos Baths”)

Το χαµάµ ( λουτρό ) του Μπέη που βρίσκεται στη συµβολή των The Bey Hamam which is situated at the corner of Egnatia and Aristotelous
οδών Εγνατίας και Αριστοτέλους χτίστηκε το 1444 την περίοδο street was built in 1444 during the Turkish occupation. By the sultan Murad
της Τουρκοκρατίας, από το σουλτάνο Μουράτ Β', ο οποίος ήταν II, who was known as “Bey.” This is how the Baths got their name. it is the
γνωστότερος µε το όνοµα Μπέης, από κει πήρε και το όνοµα largest bath that remains in Greece.
του το χαµάµ. Πρόκειται για το µεγαλύτερο από τα λουτρά που It is a double bath, having a men’s and a women’s section in the same building.
διασώζονται στον ελλαδικό χώρο. Ένα διπλό χαµάµ µε το The men’s bath is larger than the women’s and more luxurious. To the north
αντρικό και το γυναικείο τµήµα του να αποτελούν ενιαίο is the entrance to the men’s bath while the women’s is to the south. The
αρχιτεκτονικό σύνολο. Το αντρικό λουτρό, είναι µεγαλύτερο και door, that on the upper part forms a bow, is in an edge on the south wall. The
πολυτελέστερο από το γυναικείο. Η είσοδος για το γυναικείο edge is decorated with sculptures. Moreover, the inscription of the owner is
βρίσκεται στα βόρεια ενώ για το αντρικό στη νότια. Η θύρα, που still there. In 1972 the archaeological office became responsible for the
στο επάνω µέρος της σχηµατίζει ελαφρύ τόξο, βρίσκεται σε µια bath and after its renovation it opened for the public.
εσοχή του νότιου τοίχου, η οποία εσοχή φέρει στο άνω τµήµα
της γλυπτό διάκοσµο. ∆ιασώζεται επίσης πάνω από τη θύρα η Boutakidou Alexandra, Baliozoglou Urania – 5th class
επιγραφή του κτήτορα. Το 1972 περιήλθε στην αρχαιολογική
υπηρεσία και µετά τα έργα αποκατάστασης του κτιρίου, αποτελεί
χώρο ανοιχτό για το κοινό.
Μπουτακίδου Αλεξάνδρα, Μπαλιόζογλου Ουρανία - Ε τάξη

Γαλεριανό Συγκρότηµα ( Ροτόντα )
Η Ροτόντα είναι ένα κυκλικό θολοσκέπαστο κτίσµα και διακοσµείται
µε ψηφιδωτά και τοιχογραφίες. Χτίστηκε από το Γαλέριο γύρω στο
300 µ.Χ. την περίοδο της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας. Προς το τέλος
του 4ου αιώνα µετατρέπεται σε χριστιανικό ναό. Το 1590-91
µετατρέπεται σε τζαµί από τους Τούρκους. Ο Γαλέριος επίσης
έφτιαξε και κάποια άλλα µνηµεία που µέχρι σήµερα µένουν στην
ιστορία της Θεσ/νίκης.
Αυτά είναι: η Ροτόντα, η Αψίδα του Γαλέριου, το Παλάτι, το
οκτάγωνο κτίριο και ο Ιππόδροµος. Τα πέντε αυτά µνηµεία
διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση κι αποτελούν όλα µαζί το «
Γαλεριανό Συγκρότηµα »

Galerius Complex (The Rotunda)

The Rotonda is a circular building with a hemispherical dome
decorated with mosaics and wall paintings. It was erected
around A.D. 300 by Galerius during the Roman Empire. Towards
the end of the 4th century it was converted into a Christian
church. In 1590/1 it was made a mosque by the Turks. Galerius
however built more monuments that remain undamaged in
Thessaloniki up to date. Those are: the Rotunda, the Galerian
Arch, the Palace, the Octagon and the Hippodrome. These five
monuments remain in a very good condition and constitute the
Σολαχίδου Ντιάνα, Γεωργιάδου Αναστασία, Αναστασιάδου “Galerian Complex.”
Όλγα - Ε τάξη
Solahidou Diana, Georgiadou Anastasia, Anastasiadou Olga
– 5th class

Church of Aghia Sophia

Αγία Σοφία
Η Αγία Σοφία βρίσκεται στο κέντρο της Θεσ/νίκης. Ήταν ο
καθεδρικός ναός της πόλης κατά τη διάρκεια της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας µεταξύ του 330 και 1453 µ.Χ. Ο ναός χτίστηκε τον
8ο αιώνα πάνω από µια προκάτοχη εκκλησία του 5ου αιώνα, που τα
θεµέλια της υπάρχουν στα Ρωµαϊκά λουτρά.
Η Αγία Σοφία είναι χτισµένη όπως η Αγία Σοφία της
Κωνσταντινούπολης και το εσωτερικό της είναι εκπληκτικό.
Η εκκλησία διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό από µωσαϊκά και
τοιχογραφίες από τη βυζαντινή εποχή, όπως κι ένα εκπληκτικό
ιερό.
Κούκας Τάσος, Μακαρίδης
Πετµεζάς Χρήστος - Ε τάξη

Γιώργος,

Καφφές

Άγγελος,

Aghia Sofia is in the centre of Thessaloniki. It was the
cathedral of the city during the Byzantine Empire between 330
and 1453 AD. The temple was built in the 8th century over a 5th
century church that has its foundations in the Roman Baths.
Aghia Sofia was built according to the church of Aghia Sofia of
Constantinople and its interior is magnificent.
The church has a large number of mosaics and wall paintings
from the Byzantine era, as well as a fantastic sanctuary.
Koukas Tassos, Makaridis George, Kaffes Angelos, Petmezas
Christos – 5th class

Λευκός Πύργος

The White Tower

Ο Λευκός Πύργος είναι το σύµβολο της πόλης. Χτίστηκε το 1450
από τους Τούρκους στη θέση του αρχαίου Βυζαντινού Πύργου.
Στην αρχή ονοµάστηκε Πύργος των Λεόντων και στα χρόνια της
τουρκοκρατίας Πύργος του Αίµατος, γιατί οι Τούρκοι το
χρησιµοποιούσαν ως φυλακή. Έκλεισε το 1878.
Έχει 6 ορόφους, ύψος 30 µέτρα και περίµετρο 70 µέτρα.
Το 1890 ο Πύργος ασπρίστηκε κι έµεινε µε την ονοµασία «Λευκός
Πύργος». Σήµερα λειτουργεί µόνιµη έκθεση µε θέµα την πόλη της
Θεσ/νίκης. Η έκθεση περιλαµβάνει γλυπτά, τοιχογραφίες,
ψηφιδωτά δάπεδα, εικόνες τοίχου, νοµίσµατα, επιγραφές,
κεραµικά, έργα υαλουργίας και έργα µεταλλοτεχνίας. Την
επισκέπτονται εκατοντάδες επισκέπτες όλο το χρόνο.

The White Tower is the city’s symbol. It was built in 1450 by
the Turks in the place of the ancient Byzantine Tower. At first
it was called the Leone Tower and during the Turkish
occupation, Blood Tower because the Turks used it as a prison.
In 1878 it was closed down.
It has 6 floors and it is 30m tall and its perimeter is 70m.
In 1890 the Tower was whitened and it was given the name it
still has today, “The White Tower.” Today it functions as a
permanent exhibition of the city’s history. The exhibition
includes sculptures, frescoes, fragments of mosaic floors and
wall mosaics, icons, coins, inscriptions, pottery, glass and metal
items. Hundreds of visitors visit the Tower every year.

Παπαδοπούλου Μαρία, Παπαδοπούλου Κυριακή,
Παπαδοπούλου Αναστασία - Ε τάξη

Papadopoulou Maria,
Anastasia – 5th class.
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Ο ναός του Αγίου ∆ηµητρίου
Η αρχαιότερη από τις βυζαντινές εκκλησίες της Θεσ/νίκης είναι ο
Άγιος ∆ηµήτριος. Χτίστηκε το α' µισό του 5ου αιώνα, πιθανόν 412413, από τον έπαρχο του Ιλλυρικού Λεόντιο, που απέδωσε στον
άγιο τη θεραπεία του από βαριά ασθένεια. Ο πρώτος ναός πρέπει
να ήταν µια τρίκλητη βασιλική και κατά την παράδοση χτίστηκε στη
θέση που µαρτύρησε ο Άγιος.
Ο ναός καταστράφηκε από πυρκαγιά στα 629-634 και
ανοικοδοµήθηκε σχεδόν αµέσως. Το 1492 οι Τούρκοι τον
µετέτρεψαν σε τζαµί ("Κασιµιέ τζαµί") και ξανάγινε χριστιανική
εκκλησία µετά την απελευθέρωση της πόλης, το 1912. Το 1917
καταστράφηκε στη µεγάλη πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης. Ο ναός
στη σηµερινή του µορφή ολοκληρώθηκε το 1948, µετά από
προσπάθειες 22 χρόνων.
Σηµαντική είναι και η κρύπτη του ναού, κάτω από το ιερό βήµα, εκεί
που µαρτύρησε ο Άγιος. Είναι ένα µικρό εκκλησάκι που
φιλοξενούσε το σώµα του Αγίου. Από εκεί αναβλύζει θαυµατουργά
το ιερό µύρο. Οι χριστιανοί πιστεύουν ότι είναι ιαµατικό.
Αθαναηλίδης Κυριάκος, Τριανταφύλλου Απόστολος,
Ελευθεριάδης Γιώργος - Ε τάξη

Church of Aghios (Saint) Demetrios
The most ancient of the Byzantine churches in Thessaloniki is
the Church of Aghios Demetrios. It was build in the first half
of the 5th century, probably in 412-413, by Leontios, the eparch
of Illiricon, who believed that the Saint had cured him from a
serious disease. The first church must have been a three-aisled
basilica and according to tradition it was built exactly where
the Saint had suffered martyrdom. The church was burnt down
in 629-634 and it was almost immediately rebuilt. It was
converted into a mosque in 1493 by the Turks, (called “Kasimie
Mosque”). It was restored to Christian worship in 1912 after
the liberation of the city. However, it was again destroyed in
the great fire of 1917. It was rebuilt and started to function
again in 1948, 22 years later.
Of great importance is the Crypt which is under the sanctuary
and the transept. This is the place where the Saint suffered
martyrdom. It is a small temple that hosted the Saint’s body.
Miraculously, the holy myrrh (water) springs up from there.
Christians believe that it is healing.
Athanailidis Kiriakos, Triantafillou Apostolos, Eleftheriadis
Georgios – 5th class

Ελευθέριο - Κορδελιό

Eleftherio – Kordelio

Η κοινότητα Ελευθερίου και ο συνοικισµός Νέου Κορδελιού ενώθηκαν και αποτέλεσαν
το σηµερινό ∆ήµο Ελευθέριου – Κορδελιού. Τα Ελευθέρια, κατά τον Πρώτο Παγκόσµιο
Πόλεµο, ήταν η θέση, στην οποία βρίσκεται σήµερα ο Συνοικισµός αυτός, όπου
εγκαταστάθηκε στρατός αγγλογαλλικών στρατευµάτων. Στις ξύλινες παράγκες όπου
έµενε ο στρατός εγκαταστάθηκαν το 1920 πρόσφυγες Πόντιοι από τη Ρωσία. Αργότερα,
µε τη Μικρασιατική Καταστροφή στεγάστηκαν και από άλλα µέρη της Μικράς Ασίας
πρόσφυγες, και έτσι αυτός ο συνοικισµός χρησιµοποιήθηκε ως Κέντρο ∆ιανοµής
Προσφύγων. Οι εναποµείναντες πρόσφυγες, αφού έµειναν µέχρι το 1936, ίδρυσαν το
συνοικισµό «ΧΑΡΜΑΝΚΙΟΪ» που σηµαίνει στην τουρκική γλώσσα «αλωνότοπος». Το
1924 ονοµάστηκε «Ελευθέρια», γιατί πέρασε από εκεί ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Το Νέο
Κορδελιό ιδρύθηκε το 1924 από πρόσφυγες από το Κορδελιό της Σµύρνης. Έτσι, φέρει
µέχρι σήµερα την ονοµασία αυτή. Το Κορδελιό ήταν ένα ξακουστό προάστιο, 13 χµ. έξω
από τη Σµύρνη, γνωστό επίσης µε τα ονόµατα «Πειραιά» και «Καρσί Γιακάς», δηλαδή
«πέρα µακριά». Εκεί πριν τη Μικρασιατική Καταστροφή κατοικούσαν περίπου 15.000
Έλληνες. Οι κάτοικοι του σηµερινού Κορδελιού κατάγονται οι περισσότεροι από το
Κορδελιό της Σµύρνης, από το Βασιλικό της Ανατολικής Θράκης, και επίσης πολλοί
είναι Σαρακατσαναίοι. Πανελλαδικά θεωρείται ο ∆ήµος µε τις περισσότερες οικογένειες
Σαρακατσαναίων (6.000 άτοµα). Τη δεκαετία του 1990 ένας µεγάλος αριθµός
Παλιννοστούντων επέλεξε το ∆ήµο Ελευθερίου – Κορδελιού ως τόπο εγκατάστασής
του. Αναστασία Λιάπη, Ελένη Μαργαρίτη - ΣΤ τάξη

According to the Presidential order number 555 on 13/8/1982
the Community of Eleftherio and the settlement of Neo
Kordelio were united and constituted the contemporary
Municipality of Eleftherio-Kordelio. During the First World
War Eleftheria was located in the same place where this
settlement lies at present. It was the barracks of the English
and French troops. And in that wooden barracks in 1920 the
refugees from Pontos in Russia were settled. Later on after the
catastrophe in Asia Minor, refugees from all over Asia Minor
were accommodated there and the area was used as a Refugee
Distribution Centre. In 1936 the refugees who were still there
established the settlement of “Harmankioi” which in Turkish
means "Threshing village." In 1924 it was named Eleftheria
after Eleftherios Venizelos who passed through the area. Neo
Kordelio was established in 1924 by refugees from Kordelio in
Smyrna. This is why they named it Kordelio. Kordelio was a
famous suburb 13 kilometres away from Smyrni, also known as
Peraea and Karsi Giaka which means “far away.” About 15000
Greeks used to live there before the Catastrophe in Asia Minor.
Most of the citizens of Kordelio come from the Kordelio of
Smyrna, Basiliko in Eastern Thrace and many are Sarakatsani.
Nationally, the municipality is considered to have the most
Sarakatsani families (6.000 people). In the '90s a large number
of emigrants who returned to Greece chose to inhabit the
Municipality of Eleftherio-Kordelio.
Anastasia Liapi, Helen Margariti – 6th class

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ - Ο ΚΛΗ∆ΩΝΑΣ
Την Παραµονή του Αγίου Ιωάννη (24 Ιουνίου) άναβαν και πηδούσαν
φωτιές. Τα κορίτσια γέµιζαν ένα µικρό δοχείο µε αµίλητο νερό, δηλαδή το
κορίτσι που θα έφερνε το νερό από τη θάλασσα δεν έπρεπε στο δρόµο
να µιλήσει. ∆ιάφοροι νέοι προσπαθούσαν µε κάθε τρόπο να το κάνει να
µιλήσει και αν µιλούσε, φώναζαν «µίλησες – µίλησες!» και έχυναν το
νερό.

Μέσα στο δοχείο έβαζαν διάφορα αντικείµενα, κλείδωναν το δοχείο µε
κλειδαριά και το άνοιγαν το πρωί µετά την απόλυση της εκκλησίας. Ένα
µικρό κορίτσι το σκέπαζε µε µεταξωτό µαντήλι για να µη βλέπει τα
αντικείµενα που θα έβγαζε από το δοχείο. Για κάθε αντικείµενο έλεγαν
ένα δίστιχο ως είδος µαντείας, πολλά όµως ήταν πειραχτικά για να
γελούν. Όταν τελείωνε η τελετή µία οµάδα παιδιών, κρατώντας από µία
ανθοδέσµη µε µολόχες και από ένα ραβδί που στην κορυφή του έδεναν
ένα άσπρο σεντόνι σχηµατίζοντας οµπρέλα, και ένα κοριτσάκι που
κρατούσε τον Κλήδωνα, πήγαιναν και ράντιζαν τα σπίτια. Σε κάθε σπίτι
έλεγαν 1 – 2 δίστιχα µε ευχές και έπαιρναν το φιλοδώρηµά τους.
Θεοδώρα Παπά, ∆έσποινα Χάσκαρη - ΣΤ τάξη

KLIDONAS
On Agios Ioannis Eve (24th June) people would light big fires
which even children jump over. The unmarried women would
bring the "speechless water" from the well in earth ware jugs.
This means that the girls on their way back from the well
shouldn’t speak to anyone. Young men would try to make them
talk and if the girl spoke they would shout “You spoke, you
spoke” and pour the water out. Personal objects were put into
the jugs and they locked them until after church. A young girl
would cover the jug with a silk handkerchief so that she
wouldn’t be able to see what is inside and for every item she
pulled out the people would sing a couplet which has some kind
of meaning for the lady's destiny. Usually they were funny.
When the ceremony was over, a girl, holding the Klidona and a
group of children holding a bouquet of flowers and a stick with
a white sheet like an umbrella on top, would go around the
houses and sprinkle them. In every house they sang one or two
couplets wishing them good luck and they would get a tip.
Theodora Papa, Despina Chaskari – 6th class

Churches

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Στο ∆ήµο Ελευθερίου – Κορδελιού υπάρχουν 3 Χριστιανικές Ορθ.
In our municipality, Eleftherio – Kordelio, there are 3 Orthodox
ενορίες.
Christian Churches.
Ενορία Μεταµορφώσεως του Σωτήρος
Η ανέγερση του νέου ναού θεµελιώθηκε στις 5 – 8 – 1984 και
- Metamorfosis of Sotiros Church
εγκαινιάστηκε στις 11 – 11 –1990. Η αγιογράφησή του περατώθηκε το
Construction was completed on 5th August 1984 and it was
1998. Υπάρχει εσωτερικό παρεκκλήσι της Αγίας Ειρήνης
inaugurated on 11th November 1990. The paintings of holy images
Χρυσοβαλάντου, της οποίας η µνήµη γιορτάζεται στις 6 Αυγούστου και
in the church were completed in 1998. Inside there is the chapel
τελείται πανηγύρι θρησκευτικού χαρακτήρα.
of Agia Irini Chrisovalantou whose honour is celebrated on 6th
Ενορία Αγίου Γεωργίου
Τα εγκαίνια του ναού τελέσθηκαν στις 11 – 10 – 1987. Υπάρχουν
August with a religious festival.
παρεκκλήσια εσωτερικά της Αγίας Αικατερίνης, των Τριών Ιεραρχών
και του Αγίου Συµεών του Θεοδόχου. Γιορτάζει στις 23 Απριλίου και
- Agios Georgios Church
τελείται πανηγύρι θρησκευτικού χαρακτήρα.
On 11th October 1987 the church was inaugurated. There are
Ενορία ∆ιαλογής
three chapels inside; Agia Ekaterini, Three Hierarchs and Agios
Είναι ένας νεόδµητος συνοικισµός στα νότια του ∆ήµου, κάτω από τη
σιδηροδροµική γραµµή Αθηνών. Θεµελιώθηκε το 1975, ως Ιερός Ναός
Simeon. Its honour is celebrated on 23rd April with a religious
της Υψώσεως του Τίµιου Σταυρού.
festival.
Αρχικά λειτουργούσε ως παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού
Μεταµορφώσεως. Η ενορία ιδρύθηκε το 1988.
- Dialogis Church
ΣΤ 1 τάξη
It is a recently constructed district on the south of the
municipality, under the Athens train line. It was founded in 1975
as the Holy Temple of the Rise of the Holy Cross. At first it
functioned as a chapel of the Holy Temple of Metamorfoseos. The
parish was founded in 1988.

6th class

Schools

ΣΧΟΛΕΙΑ
Στον τόπο όπου ζούµε, στο Κορδελιό, το 1924, χτίζεται το πρώτο διτάξιο
∆ηµοτικό Σχολείο που κατασκευάστηκε από τα υπολείµµατα
οικοδοµήσιµων υλικών της κατασκευής των σπιτιών των προσφύγων.
Κάτι παρόµοιο γίνεται κατά το σχολικό έτος 1922 – 23 στο συνοικισµό
Ελευθερίου. Το πρώτο Γυµνάσιο χτίζεται το 1978 και το πρώτο Λύκειο το
1984. Σήµερα λειτουργούν στο ∆ήµο Ελευθερίου – Κορδελιού 12
νηπιαγωγεία, 9 ∆ηµοτικά Σχολεία, 3 Γυµνάσια, 2 Λύκεια, 1 Ειδικό Σχολείο
και 1 Τ.Ε.Ε.

ΣΤ 1 τάξη

The first primary school with only two classes was built in our
area, Kordelio in 1924. It was built with the remains of
materials that may be used in building constructions from the
refugees’ houses. Something relevant also happened in 1922-3
in the area of Eleftherio. In 1978 the first Gymnasium was
built and in 1984 the first Lyceum. Today in our municipality we
have 12 Kindergarten schools, 9 Primary schools, 3 Gymnasiums
and 2 Lyceums. Also, a Special school and a Technological
Institute (T.E.E.)
6th class

