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Αργήσαμε να βγάλουμε καινούριο 
τεύχος της εφημερίδας μας, γιατί 
είχαμε τεχνητά προβλήματα 
(φωτοτυπικό, ηλεκτρονικός 
υπολογιστής). Τα προβλήματα όμως 
άρχισαν να λύνονται. 
Ευχαριστούμε το Δημοτικό Συμβούλιο 
και το Δήμαρχο Καλλονής  κ. 
Κυρατζή Γεώργιο, που ήρθε και 
άκουσε τα προβλήματα, που 
απασχολούν το σχολείο μας και έδωσε 
λύση στο πρόβλημα του φωτοτυπικού. 

Ραλλού Τρυγώνη, Ε΄ ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ  ΤΩΝ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ. 
Τα Χριστούγεννα τα γιορτάζουμε στις 
25 Δεκεμβρίου με πολλές παραδόσεις. 
Αυτές τις μέρες στολίζουμε το έλατο 
με μπάλες, φωτάκια, κορδέλες γιατί 
είναι σύμβολο των Χριστουγέννων. Οι 
άνθρωποι το στολίζουν από το 700 
μ.Χ. Η παράδοση ξεκίνησε από τη 
Γερμανία και αργότερα το έθιμο 
ταξίδεψε στην Αμερική και στην 
Ευρώπη. Επίσης τα Χριστούγεννα, οι 
άνθρωποι κρεμάνε στις πόρτες τους 
ένα λουλούδι, που λέγεται γκι. 
Ξεκίνησε από τους αρχαίους 
Σκανδιναβούς, που συνέδεσαν το 
λουλούδι αυτό με τη Φρίγκα, που ήταν 
θεά του έρωτα. Γι΄ αυτό οι άνθρωποι 
όταν βρίσκονται κάτω απ΄ το γκι 

φιλιούνται. Ένα ακόμα έθιμο είναι οι 
κάλτσες που κρεμάμε στο τζάκι, για τα 
δώρα. Ο Άγιος Νικόλαος, ο πρώτος 
Άγιος Βασίλης άφησε κάποτε χρυσά 
νομίσματα στις κάλτσες τριών φτωχών 
κοριτσιών. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν 
δεσπότης που ΄ζησε τον 4 ο αιώνα μ.Χ. 
Ήταν γνωστός για την καλοσύνη, τη 
γενναιοδωρία και τα θαύματα που 
έκανε. Οι Αμερικάνοι και οι 
Ευρωπαίοι από τον 17 ο αιώνα τον 
έκαναν άγιο, που χαρίζει δώρα στα 
καλά παιδιά αλλά του έδωσαν άλλο 
όνομα, που ισχύει και σήμερα. Τέλος, 
ένα έθιμο ακόμη είναι τα κάλαντα, που 
ξεκίνησαν από την αρχαία Ελλάδα από 
ένα χορό που συνοδευόταν από αυλό. 
Αργότερα εξαπλώθηκε σ΄ όλη την 
Ευρώπη και έτσι τραγουδάμε τα 
κάλαντα ως τις μέρες μας. 
Σάββας Ρουμελιώτης, Β΄ τάξη. 

ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ  ΠΟΙΗΤΕΣ. 
Το χωριό μου η Άγρα. 
Ένα χωριό στο βουνό χτισμένο 
και γύρω όλο δέντρα φυτεμένο. 
Μες στη μέση η εκκλησιά, 
του ΑιΔημήτρη η φωλιά. 
Τη ζώνουνε τα μαγαζιά 
και η πλατεία η παλιά.



Όταν το δεις από ψηλά 
σαν άλογο που περπατά. 
Κι όταν το δεις από κοντά 
σαν πεταλούδα που πετά. 
Η Άγρα είναι όμορφη, 
μικρή αλλά ωραία, 
και όλοι ζουν εδώ 
σαν μια μικρή παρέα. 
Μπάμπης Ταστάνης, Β΄ τάξη. 

Η ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ ΚΑΙ 
Ο ΠΛΗΓΩΜΕΝΟΣ ΑΕΤΟΣ. 
Κάποτε τον καιρό των παραμυθιών και 
των θρύλων, όλα ήταν διαφορετικά 
πάνω στη γη. Μια φορά κι έναν καιρό 
λοιπόν, η Κοκκινοσκουφίτσα ζούσε 
μαζί με τα αδέρφια της, την μητέρα 
της σ΄ ένα σπιτάκι κοντά στο μεγάλο 
δάσος. Από την άλλη πλευρά του 
δάσους δίπλα σ΄ ένα ποταμάκι ήτανε 
το σπίτι της γιαγιάς της. Η 
Κοκκινοσκουφίτσα πήγαινε κάθε μέρα 
στη γιαγιά της φαγητό. Έτσι μια μέρα 
ηλιόλουστη, η Κοκκινοσκουφίτσα 
πήγαινε στη γιαγιά της και σταμάτησε 
σ΄ ένα πηγάδι που ήταν κοντά, για να 
πιει νερό. Τότε είδε κάποιον μικρό 
αετό πεσμένο κάτω. Στην αρχή 
φοβήθηκε και πήγε να φύγει αλλά 
άκουσε κάποιον να την καλεί σε 
βοήθεια: «Σε παρακαλώ κοριτσάκι, 
βοήθησέ με». Η Κοκκινοσκουφίτσα 
τρόμαξε. Ποιος της  μιλούσε; Μήπως 
ο αετός; «Ξέρεις , δεν έχω πολλές 
δυνάμεις… Εδώ και πολλά χρόνια, μια 
κακιά μάγισσα με μεταμόρφωσε από 
πριγκιπόπουλο σε αετό. Πολλές φορές 
σε βλέπω από ψηλά που πετώ να 

πηγαίνεις στη γιαγιά σου. Μια μέρα 
άκουσα να σε φωνάζει η γιαγιά σου 
και ξέρω τ΄ όνομά σου». «Αλήθεια 
ποιος σε πλήγωσε τόσο άσχημα;» 
«Εδώ στο δάσος, πολλοί κυνηγοί με τα 
ντουφέκια τους κυνηγούν τα καημένα 
τα ζώα. ΄Ετσι, σήμερα ένας κυνηγός με 
χτύπησε και…Όλα έγιναν τόσο 
γρήγορα που ούτε κι εγώ δεν το 
κατάλαβα. Ευτυχώς που γλιστρώντας 
δεν έπεσα στο πηγάδι, εδώ δίπλα». 
«Καλέ μου αετέ και να ‘πεφτες μέσα 
στο πηγάδι, θα σε προστάτευαν οι 
νεράιδες». 
«Κοκκινισκουφίτσα πάρε με μαζί σου 
γιατί ήδη με ψάχνει ο κυνηγός κι αν με 
βρει , δε θα γλιτώσω». 
«Θα σε πάρω μαζί μου, καλέ μου 
αετέ». 
Στο δρόμο που πήγαιναν, είδαν ένα 
κυνηγό να ψάχνει για κάτι. Κατάλαβαν 
τότε ότι  ο κυνηγός  πλήγωσε τον 
αετό. 
«Τρέξε Κοκκινοσκουφίτσα στο σπίτι 
της γιαγιάς σου» είπε ο αετός. 
Η Κοκκινοσκουφίτσα έτρεξε αμέσως. 
Τέλος, όταν κατάλαβε ότι ο κυνηγός 
την έχασε, χτύπησε την πόρτα της 
γιαγιάς της. Η πόρτα άνοιξε και 
πρόβαλε μια καλοσυνάτη γριούλα με 
άσπρα μαλλιά. «Γιαγιά έφερα έναν 
πληγωμένο αετό. Πρέπει να τον 
βοηθήσουμε γιατί είναι 
πριγκιπόπουλο». Κι η 
Κοκκινοσκουφίτσα είπε την ιστορία 
στη γιαγιά της. «Κοκκινοσκουφίτσα, 
πρέπει να βοηθήσουμε τον αετό μας». 
Η Κοκκινοσκουφίτσα πήγαινε κάθε 
μέρα κι έβλεπε τον αετό. Ώσπου ο 
αετός γιατρεύτηκε και μια μέρα πέταξε 
πάλι στον ουρανό. «Μικρέ μου αετέ να 
ξαναγυρίσεις», του φώναξε η 
Κοκκινοσκουφίτσα. 
«Θα έρθω» είπε ο αετός. 
Μετά από καιρό η Κοκκινοσκουφίτσα 
άκουσε ένα φτερούγισμα στον ουρανό. 
Ήταν ο αετός! 
«Αετέ μου ήρθες επιτέλους! Γιατί 
άργησες τόσο;»



«Έψαχνα τρόπο να λύσω τα μάγια της 
κακής μάγισσας. Βρήκα τη σοφή 
κουκουβάγια και την ρώτησα». 
«Και τι σου είπε;» 
«Να βρω το χρυσό κλειδί που είναι 
κρυμμένο σε κάποιο από τα δέντρα του 
δάσους.» 
Τρεις μέρες έψαχναν το κλειδί που θα 
έλυνε τα μάγια του αετού. Είχαν ψάξει 
σχεδόν όλα τα δέντρα, όταν η 
Κοκκινοσκουφίτσα φώναξε: «Το 
βρήκα». Ο αετός πήρε με το ράμφος 
του το κλειδί κι αμέσως 
μεταμορφώθηκε σ΄ ένα όμορφο 
πριγκιπόπουλο. Από τότε τα δυο 
παιδιά έγιναν αχώριστοι φίλοι. Και 
έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

Μαρία Βερρή, Στ’ τάξη. 

ΤΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ 
ΠΑΙΧΝΙΔΙ. 
Το κρυφτό είναι ένα παιχνίδι που 
παίζεται στη γειτονιά και στο σχολείο 
μου και είναι ιδιαίτερα αγαπητό σε όλα 
τα παιδιά.  Το παιχνίδι αυτό παίζεται 
ως εξής. Με κλήρωση βγαίνει το παιδί 
που θα τα φυλάει. Στο μεταξύ, τα άλλα 
παιδιά τρέχουν τριγύρω να κρυφτούν . 
Αν  όποιος φυλάει, βρει κάποιο παιδί, 
τότε εκείνο είναι το επόμενο που θα τα 
φυλάει. 
Το κρυφτό είναι πολύ ευχάριστο 
παιχνίδι αλλά μερικές φορές γίνεται 
εκνευριστικό, όταν συνέχεια τα φυλάει 
το ίδιο παιδί. Αυτό το παιχνίδι μου 
αρέσει πολύ. Δεν  το βαριέμαι, δεν με 
κουράζει ποτέ και με διασκεδάζει 
αφάνταστα. Είναι το  δικό μου 
αγαπημένο  παιχνίδι  κι όλης της 
παρέας  μου. 

Γ’ ΤΑΞΗ Μαρία Θεοδοσίου, 
Μιχαέλα  Μαρία Μαλακού. 

Μια καινούρια λέξη μπήκε, με 
δυσάρεστο τρόπο, στο λεξιλόγιο μας. 
Η λέξη «τσουνάμι»  παλιρροϊκό 
κύμα. Όπως όλη η Ελλάδα, έτσι και το 
σχολείο μας έκανε έρανο για τους 
πληγέντες. Καταφέραμε να μαζέψουμε 

το ποσό των 210 €. Ελπίζουμε να 
συμβάλλουμε έτσι και εμείς λίγο στην 
ανακούφιση των πληγέντων. 

Στέλλα Χυδεργιώτη, Ε΄ ΤΑΞΗ 

«ΤΣΟΥΝΑΜΙ»: λέξη ιαπωνική που 
σημαίνει «κύμα του λιμανιού». 
Δημιουργήθηκε το 1896 όταν τεράστια 
κύματα ύψους 40 μ. χτύπησαν μια 
παραλιακή πόλη της Ιαπωνίας 
σκοτώνοντας 27.000 ανθρώπους. 
Η ταχύτητα του τσουνάμι μπορεί να 
φτάσει τα 800 χμ. την ώρα. 
Προκαλούνται συνήθως από σεισμούς 
μεγέθους μεγαλύτερους των 5,6 
Ρίχτερ. Τα καράβια που πλέουν στην 
ανοιχτή θάλασσα δεν κινδυνεύουν από 
το τσουνάμι, γιατί στην ανοιχτή 
θάλασσα το μόνο αποτέλεσμα του 
τσουνάμι είναι η αύξηση της στάθμης 
του νερού. Έτσι τα παλιρροϊκά κύματα 
περνούν κάτω από τα πλοία χωρίς να 
γίνονται αντιληπτά από τους 
ναυτικούς. Σημάδι που μας 
προειδοποιεί για παλιρροϊκό κύμα 
είναι η υποχώρηση της θάλασσας, με 
ψάρια να σπαρταράνε στην άμμο. 

Νίκος Ζαφειρέλλης, Ε΄ ΤΑΞΗ 

Τα περισσότερα τσουνάμι 
δημιουργούνται στον Ειρηνικό 
Ωκεανό, γιατί εκεί δημιουργούνται 
πολλοί υποθαλάσσιοι σεισμοί. Δεν 
δημιουργούν όμως όλοι οι 
υποθαλάσσιοι σεισμοί παλιρροϊκά 
κύματα. 
Σήμερα, οι επιστήμονες, προσπαθούν 
να προβλέψουν τη δημιουργία 
τσουνάμι. Τοποθετούν ειδικά 
μηχανήματα στο βυθό των Ωκεανών



τα οποία ειδοποιούν μια σημαδούρα 
στην επιφάνεια της θάλασσας. Αυτή με 
τη σειρά της ενημερώνει ένα 
δορυφόρο για τον ερχομό του 
τσουνάμι. 

Παναγιώτα Βαλελλή, Ε΄ ΤΑΞΗ. 

Παλιρροϊκά κύματα έχουν εμφανιστεί 
και στην Ελλάδα από τους αρχαίους 
χρόνους: 
ü  Το 479 π.Χ. παλιρροϊκά κύματα 

κατέστρεψαν στην Ποτίδαια της 
Χαλκιδικής τον Περσικό στόλο. 

ü  Το 1650, από την έκρηξη του 
ηφαιστείου της Σαντορίνης, 
δημιουργήθηκαν παλιρροϊκά 
κύματα. 

ü  Το 1953 παλιρροϊκά κύματα 
χτυπούν την Κεφαλλονιά, τη 
Ζάκυνθο και την Ιθάκη. 

Τελευταία φορά εμφανίστηκαν 
παλιρροϊκά κύματα στο Αιγαίο το 
1956 μετά από σεισμό 7,6 Ρίχτερ στη 
Σαντορίνη. Νησιά των Κυκλάδων και 
των Δωδεκανήσων χτυπήθηκαν από 
παλιρροϊκά κύματα ύψους 25 μέτρων 
με αποτέλεσμα 40 νεκρούς. 
Στην Ελλάδα «τσουνάμι» 
εμφανίζονται κάθε 80 – 100 χρόνια. 

Χρήστος Δερεδίνης, Ε΄ ΤΑΞΗ 

Από αυτό το τεύχος της εφημερίδας 
μας, καθιερώνουμε μια στήλη που θα 
μιλάει για γνωστά πρόσωπα του 
νησιού μας και για διάφορα θέματα 
που έχουν να κάνουν με τη Λέσβο. 
Ελπίζουμε έτσι να γνωρίσουμε 
καλύτερα το όμορφο νησί μας και την 
ιστορία του. 
Ξεκινάμε με τον ζωγράφο Θεόφιλο. 
Ευλαμπία Ψύλλου, Ε΄ ΤΑΞΗ 

ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ. 
Μεγάλος λαϊκός καλλιτέχνης. 
Γεννήθηκε το 1873 στη Βαρειά της 
Λέσβου και πέθανε το 1934. 
Στα 18 του χρόνια πηγαίνει να ζήσει 
στη Σμύρνη. Έπειτα φεύγει για την 
Αθήνα και  πηγαίνει στο Βόλο. 

Πολέμησε ως εθελοντής στον Ελληνο 
τουρκικό πόλεμο του 1897. 
Παραμένει στο 
Βόλο περίπου 
30 χρόνια. 
Επιστρέφει στη 
Μυτιλήνη και 
γνωρίζει τον 
Στρατή 
Ελευθεριάδη 
Τεριάντ που θα 
προωθήσει το 
έργο του. 
Ο Θεόφιλος ζωγράφιζε σε διάφορες 
επιφάνειες: τοίχους, τενεκέδες, πανιά, 
μουσαμάδες. Έφτιαχνε μόνος του τα 
χρώματα, που χρησιμοποιούσε. 
Τα θέματα που ζωγράφιζε μπορούμε 
να τα κατατάξουμε σε οκτώ 
κατηγορίες: 
ü  Μυθολογικά 
ü  Ιστορικά 
ü  Ρομαντικά 
ü  Τοπία 
ü  Λαογραφικά 
ü  Αγιογραφικά 
ü  Φωτογραφικά 
ü  Διακοσμητικά. 

Πέθανε φτωχός στο σπίτι, όπου 
γεννήθηκε, στη Βαρειά. Εκεί βρίσκεται 
και το Μουσείο Θεόφιλου. 

Γιώργος Δερεδίνης, Ε΄ ΤΑΞΗ 

Ευχαριστούμε τους μαθητές, το 
διευθυντή του σχολείου και τους 
δασκάλους, που συνεργάστηκαν  για 
το 6ο τεύχος της εφημερίδας. 
Επιμέλεια  Δημήτρης Αδάμ Λίνα 
Φυτιλή.


