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Ιστορικές διαδρομές στους δρόμους της Πρέβεζας 

  

Οδός  Ζαλόγγου :  πήρε την ονομασία αυτή από το ιστορικό βουνό Ζάλογγο και 

ειδικότερα από τον θρυλικό χορό του Ζαλόγγου. 

 Οδός  Εθνικής Αντιστάσεως : πήρε την ονομασία αυτή από την αντίσταση που 

πρόβαλλαν οι Έλληνες κατά τη διάρκεια της κατοχής εναντίον των κατακτητών, είτε 

στα βουνά, είτε στις πόλεις για την απελευθέρωση της χώρας και η οποία ξεκίνησε τον 

Απρίλιο του 1941. 

 Οδός  Κασσώπης :  πήρε την ονομασία αυτή από την αρχαία  πόλη Κασσώπη, το 

σημερινό χωριό Καμαρίνα του δήμου Ζαλόγγου. 

 Οδός  Νικοπόλεως : πήρε την ονομασία αυτή από την αρχαία  Νικόπολη που ήταν 

πόλη της Ηπείρου και ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους. 

Οδός Κωνσταντινουπόλεως: Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πόλη που ο Μονοκράτορας 

Κωνσταντίνος έκανε πρωτεύουσα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. 

Οδός Αλεξανδρουπόλεως: Η Αλεξανδρούπολη, μια από τις πόλεις που οφείλει το 

όνομά της στον Μ. Αλέξανδρο, τον μεγάλο μακεδόνα στρατηλάτη, που δημιούργησε ένα 

τεράστιο κράτος ως τα βάθη της Ανατολής. 
 

 

Οδός  Μερκούρη :  πήρε το όνομα αυτό από την 

Ελληνίδα ηθοποιό και πολιτικό Μελίνα Μερκούρη. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1920 και πέθανε στη Νέα 

Τόρκη το 1994. 

Οδός  Γ. Λαμπράκη :  πήρε το όνομα αυτό από το 

Γρηγόριο Λαμπράκη, ο οποίος γεννήθηκε στην Αρκαδία 

το 1912 και δολοφονήθηκε από παρακρατικούς στη 

Θεσσαλονίκη το 1963. Ήταν γιατρός, αθλητής και 

πολιτικός. 

Οδός Μ. Μπότσαρη :  πήρε το όνομα αυτό από τον 

Μάρκο  Μπότσαρη, ο οποίος ήταν στρατηγός της 

Ελληνικής Επανάστασης του 1821 και καπετάνιος των 

ουλιωτών. Γεννήθηκε στο ούλι το 1790 και ήταν ο 

δεύτερος γιος του Κίτσου Μπότσαρη. 

Οδός  Π. Σσαλδάρη :  πήρε το όνομα αυτό από τον 

Παναγή Σσαλδάρη, ο οποίος γεννήθηκε στην Κόρινθο 

το 1868 και πέθανε στην Αθήνα το 1936. Ήταν ηγέτης 

του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός της Ελλάδας. 

Οδός Αβέρωφ :  πήρε το όνομα αυτό από το Γεώργιο 

Αβέρωφ, ο οποίος γεννήθηκε στο Μέτσοβο το 1818 και 

πέθανε στην Αλεξάνδρεια το 1899. Ήταν Έλληνας 

επιχειρηματίας και ένας από τους μεγαλύτερους 

εθνικούς ευεργέτες. 

Οδός  Καρυωτάκη :  πήρε το όνομα αυτό από τον 

Κώστα Καρυωτάκη, ο οποίος ήταν ποιητής και 

αυτοκτόνησε στην Πρέβεζα στις 21 Ιουλίου 1928. 

Οδός Προμηθέως. Πήρε το όνομά της απ’ τον 

Προμηθέα. Ο Προμηθέας ήταν μυθική μορφή της 

αρχαιότητας.    

Οδός Γεωργίου Γεννηματά. Πήρε το όνομά της απ’ τον 

Γεώργιο Γεννηματά. Ο Γεώργιος Γεννηματάς ήταν 

Έλληνας βουλευτής και υπουργός της 

μεταπολιτευτικής περιόδου.                  

Οδός Κωστή Παλαμά. Πήρε το όνομά της απ’ τον 

Κωστή Παλαμά που ήταν ποιητής, πεζογράφος, 

θεατρικός συγγραφέας, ιστορικός και κριτικός 

λογοτεχνίας. 

Οδός  Βαλαωρίτου: Αναφέρεται  στον ποιητή 

Αριστοτέλη Βαλαωρίτη,  που γεννήθηκε στη Λευκάδα 

το 1824. πούδασε νομική, εκλέχτηκε βουλευτής και 

ακολούθησε καριέρα πολιτικού που αγωνίστηκε για 

την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Γνωστά 

έργα του είναι: «Κυρά Υροσύνη», 

«ήμαντρον»,«Μνημόσυνα», «Διάκος» και «Υωτεινός. 

Πέθανε το 1879. 

Οδός Λόρδου Βύρωνα: Ο Λόρδος Βύρωνας ήταν 

άγγλος φιλέλληνας, που πολέμησε στο πλευρό των 

κατοίκων του Μεσολογγίου κατά τη διάρκεια του 

αγώνα κατά των Σούρκων. 

Οδός Πολυτεχνείου: Η εξέγερση των φοιτητών του 

Πολυτεχνείου Αθηνών το 1973 κατά της δικτατορίας 

δίνει και νόημα στην ονομασία αυτού του δρόμου. 

 

Φριστουγεννιάτικο 

τεύχος 

Έχετε ποτέ αναρωτηθεί από πού πήρε το όνομά της η οδός Σσαλδάρη ή ποια 

είναι η Μερκούρη και ο Αβέρωβ, που τους βλέπουμε γραμμένους στις 

ταμπέλες των δρόμων; 

Μήπως μέσα από τους δρόμους μπορούμε να μάθουμε και κάποια πράγματα 

για την πόλη μας;  

Για τον λόγο αυτό εμείς κάναμε μια προσπάθεια να μάθουμε πού οφείλονται 

οι ονομασίες των δρόμων της πόλης μας. 

Αν κι εσείς θέλετε να μάθετε, αρκεί να διαβάσετε όσα συγκεντρώσαμε για 

μερικούς δρόμους της Πρέβεζας. 

 

 

Οδός Κίτσου Σζαβέλα: ένας από τους ήρωες που διακρίθηκαν κατά τον αγώνα 

τους εναντίον των Σούρκων. Κατάγεται από το γειτονικό μας ούλι. Από 

αγωνιστής έγινε στρατηγός,  υπουργός και μετά πρωθυπουργός. 

Λεωφόρος Ειρήνης: Αφιερωμένη στην ειρήνη, που τόση ανάγκη έχει ο κόσμος. 



Πώς να φτιάξετε υφασμάτινα χριστουγεννιάτικα στολίδια; 

Θα χρειαστείτε :ύφασμα φλις (ή οποιοδήποτε ύφασμα)  ή παλιές κουβέρτες φλις  

 

που προορίζονταν  για πέταμα, όπως 

χρησιμοποίησα εγώ, κλωστές ότι χρώμα θέλετε, βαμβάκι, ψαλίδι, μαρκαδόρους, 

χάρακα, βελόνα, μαλλί πλεξίματος, κουμπιά και ότι άλλο έχετε σπίτι< και 

είπαμε.. ΥΑΝΣΑΙΑ πάνω από όλα<! 

ΠΡΟΟΦΗ!!!! Από τα υφάσματα που θα κόψετε ΔΕΝ πετάτε ΣΙΠΟΣΑ!!! 

χεδιάζετε πρώτα από όλα στο ύφασμα που έχετε επιλέξει  (κατά προτίμηση 

μονόχρωμο) το σχέδιο που θέλετε<( εγώ έκανα αμαξάκια, αστεράκια ,σπιτάκια, 

φορεματάκια, μπλουζάκια  και τώρα θα κάνω και παντελονάκια<) 

Μετά κόβετε προσεκτικά τα σχεδιάκια σας 

Παίρνετε δύο από τα κομμάτια που έχετε κόψει, περνάτε την κλωστή στην βελόνα 

και αρχίζετε το ράψιμο! <ένα αραιό «ψευτοκαρίκωμα» 

Αφού ράψετε σχεδόν το μισό γεμίζετε με βαμβάκι (όχι πολύ ίσα να φουσκώσει 

λίγο) <.και συνεχίζετε μέχρι να το κλείσετε τελείως και να κάνετε ένα μικρό 

μαξιλαράκι< 

Παίρνετε ένα κομμάτι από το μαλλί και φτιάχνετε μια μικρή θηλιά την οποία 

ράβετε στο πίσω μέρος του μαξιλαροστολιδιού σας για να το κρεμάσετε στο 

δέντρο< 

Αν επιλέξετε, όπως εγώ φουστανάκι ή μπλουζάκι, σπιτάκι, αμαξάκι κλπ< 

διακοσμήστε τα από τα υφάσματα που περίσσεψαν, με κουμπιά κορδέλες και ότι 

άλλο έχετε σπίτι.. (αν παράδειγμα δεν έχετε κουμπιά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

αυτά τα στρογγυλά αυτοκόλλητα από τσόχα  που τα τοποθετούμε στα πόδια των 

τραπεζιών κλπ. 

…έγραψε η Σάνια Γκρόιντα 
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Ανέκδοτα  

Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς στο καλό 

είμαστε σίγουροι ότι ο Αη Βασίλης είναι 

άντρας; Είναι απλό, μια γυναίκα, ποτέ δεν θα 

φορούσε, γιορτινές μέρες, κάθε χρόνο τα ίδια 

ρούχα. 

 

Ένας δικαστής που εκδίκαζε μια υπόθεση λίγο 

πριν από τις διακοπές των Φριστουγέννων, 

βρισκόταν σε καλή διάθεση, λόγω εορτών.  

“Γιατί βρίσκεσαι εδώ;” ρωτάει τον 

κατηγορούμενο. “Επειδή ψώνισα πολύ νωρίς 

τα Φριστουγεννιάτικα δώρα!” 

Αυτό δεν είναι ποινικό αδίκημα”, λέει 

έκπληκτος ο δικαστής, “πόσο πιο νωρίς 

ψωνίσατε κύριε;” 

“Λίγο πριν ανοίξει το κατάστημα<”,  

απαντάει ο κατηγορούμενος. 

Γελάστε & διασκεδάστε χριστουγεννιάτικα 

Η ακροστιχίδα των Φριστουγέννων 

Φ _ _ _ _ _ _ _ _ _     Είναι το ψωμί των 

Φριστουγέννων 

Ρ _ _ _    Σο σπάμε με την αλλαγή του 

χρόνου 

Ι _ _ _ _ _    Σα Φριστούγεννα, γεννήθηκε 

ο < Φριστός 

 _ _ _ _ _ _ _    Βάζουμε πολύχρωμα <.. 

στο δέντρο 

Σ _ _ _ _    Μέσα εκεί «πέφτει» ο Άγιος 

Βασίλης 

Ο _ _ _    Ζητάμε από τον Άγιο Βασίλη να 

μας φέρει (ανάποδα) 

Τ _ _ _ _ _   Σου κόβουμε κομμάτι στην 

βασιλόπιτα (ανάποδα) 

Γ _ _ _ _    Είναι οι κουραμπιέδες 

Ε _ _ _ _ _ _    Μ’ αυτό έρχεται ο Άγιος 

Βασίλης 

Ν _ _ _ _ _ _ _    Ο Άγιος <.. προστάτης 

των ναυτικών και των φτωχών 

Ν _ _   δίνουμε ευχές, όταν έρθει το < 

έτος 

Α _ _ _ _ _    Σο βάζουμε στην κορυφή του 

δέντρου 

έγραψε η Σάνια Γκρόιντα 

 

Λύσεις ακροστιχίδας 

προηγούμενου τεύχους 

1. Παναθηναϊκός 

2. Ολυμπιακός 

3. Δανία 

4. Οπαδοί 

5. ισέ 

6. Υανέλα 

7. Άσπρο 

8. Ισπανία 

9. Ρεάλ 

10. Οδεπήγ  
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Φριστουγεννιάτικα έθιμα 
          

 

Κάλαντα απ’  όλη την Ελλάδα 

Σα κάλαντα αποτελούν το αγαπημένο 

έθιμο των παιδιών αλλά και ένα από τα 

αρχαιότερα. Εκτός από τα χιλιοειπωμένα, 

ακούστε 11 ακόμη κάλαντα που θυμίζουν 

Ελλάδα! 

Ιστορία 

Η λέξη κάλαντα προέρχεται από την λέξη 

«Καλένδες» ή «Καλάνδες», που τον 5ο 

αιώνα περιέγραφε τις πρώτες ημέρες των 

ρωμαϊκών μηνών και η οποία με τη σειρά 

της, προέρχεται από το ελληνικό ρήμα 

«καλώ». Από την ίδια λέξη προέρχεται και 

η σημερινή λέξη calendar (ημερολόγιο) ή 

εξελληνισμένα καλεντάρι. 

τα αρχαία Ελληνικά χρόνια υπήρχε το 

έθιμο της ειρεσιώνης, κατά το οποίο τα 

παιδιά γυρνούσαν από σπίτι σε σπίτι για 

να ευχηθούν τραγουδώντας και 

κρατώντας την ειρεσιώνη, ένα κλαδί ελιάς 

ή δάφνης, στολισμένο με καρπούς και 

κομμάτια άσπρου μαλλιού. 

τα αρχαία Ελληνικά χρόνια υπήρχε το 

έθιμο της ειρεσιώνης με τους "παίδας τους 

αμφιθαλείς" (παιδιά που και οι δυο γονείς 

τους βρίσκονταν στη ζωή) να γυρίζουν 

από σπίτι σε σπίτι και να εύχονται στους 

οικοδεσπότες τραγουδώντας ευχές και 

παινέματα. 

Σο έθιμο υιοθετήθηκε από το Βυζάντιο, 

όπου παιδιά κρατούσαν ραβδιά, ή 

φανάρια, ή ομοιώματα πλοιαρίων ή και 

κτιρίων, στολισμένα και τραγουδούσαν με 

ένα τρίγωνο ή ένα τύμπανο. 

                                                                

<έγραψε η Κωνσταντίνα Γιογιού 

 

Οι καλικάντζαροι 

Οι καλικάντζαροι είναι 

χριστουγεννιάτικα μικρά 

τερατάκια  με μακριά νύχια και 

άσχημο πρόσωπο. Μπορούν να 

μεταμορφωθούν σε ανθρώπους και 

ζώα. Ο καθένας απ’ αυτούς έχει και 

ένα ελάττωμα. Άλλος είναι 

κουτσός, άλλος στραβομούρης και 

άλλος μονόφθαλμος.  

Οι άνθρωποι πιστεύουν ότι 

έρχονται κάτω από τη γη την 

παραμονή των Φριστουγέννων και 

κάνουν διάφορες σκανταλιές. Για 

παράδειγμα , λερώνουν το σπίτι 

των νοικοκυραίων, πιάνουν 

ανθρώπους , που βρίσκονται έξω 

από το σπίτι τους, και τους βάζουν 

να χορεύουν με το ζόρι μέχρι το 

πρωί.  

Μόλις έρχονται τα Υώτα οι 

καλικάντζαροι εξαφανίζονται, 

γιατί δεν μπορούν ν’ αντέξουν τη 

δύναμη του αγιασμού. 

<έγραψε ο Πάνος Υετεινίδης 

Σο δέντρο των Φριστουγέννων 

 

Οι πρόγονοι του Φριστουγεννιάτικου δέντρου μπορούν να 

αναζητηθούν στα ειδωλολατρικά έθιμα της λατρείας των 

δέντρων. Σότε δέντρα μεταφέρονταν μέσα στα σπίτια και οι 

άνθρωποι τα στόλιζαν για να εξασφαλίσουν καλή σοδειά τον 

επόμενο χρόνο. Λέγεται ότι ο Μαρτίνος Λούθηρος ξεκίνησε 

την παράδοση των αναμμένων λαμπών στο 

Φριστουγεννιάτικο δέντρο, στη Γερμανία, τον 16ο αιώνα. Η 

εικόνα ενός πράσινου δέντρου την παραμονή των 

Φριστουγέννων, με τα αστέρια να λάμπουν στον ουρανό από 

πάνω του, λέγεται ότι του έκανε μεγάλη εντύπωση κι έτσι 

τοποθέτησε ένα παρόμοιο δέντρο, διακοσμημένο με αναμμένα 

κεριά, μέσα στο σπίτι του. τα μέσα του 1800, το έθιμο του 

Φριστουγεννιάτικου δένδρου είχε επεκταθεί ταχύτατα σε όλο 

τον κόσμο. Σο έθιμο γινόταν αιτία για πολλά ατυχήματα!. 

Έτσι, μέχρι να εφευρεθούν τα ηλεκτρικά φωτάκια, οι 

προνοητικοί είχαν και έναν κουβά νερό κάτω από το δέντρο, 

για τον κίνδυνο πυρκαγιάς<   

Σο 1882, το πρώτο ηλεκτρικά φωτισμένο Φριστουγεννιάτικο 

δέντρο του κόσμου, στολίσθηκε στην πόλη της Νέας Τόρκης, 

στην κατοικία του Έντουαρτ Σζόνσον, ενός συναδέλφου του 

εφευρέτη Σόμας Έντισον. ήμερα, περισσότερα από 72 

εκατομμύρια δέντρα στολίζονται κάθε Φριστούγεννα, και από 

αυτά, 35 εκατομμύρια είναι αληθινά δέντρα ενώ 37 

εκατομμύρια είναι ψεύτικα. 

…έγραψε η Λίνα Ζιώγα 

Φριστούγεννα στην Ήπειρο 

’Ένα από τα πιο  σημαντικά 

Φριστουγεννιάτικα  έθιμα της Ηπείρου τα παλιά 

χρόνια ήταν να φτιάχνουν τηγανίτες στην 

πλάκα .Πρόκειται για τοπικό γλύκισμα.  

Οι τηγανίτες ήταν μελωμένες με ζαχαρόνερο, 

καρύδια και κανέλα. Αυτά κατά την παράδοση 

ήταν τα σπάργανα του Φριστού στη φάτνη. 

Πρόκειται για μια στοίβα από τηγανίτες 

ψημένες στο τζάκι σε πυρωμένη πέτρα.  

Σις τηγανίτες τις έτρωγαν το βράδυ της 

παραμονής των Φριστουγέννων. Η προετοιμασία 

των Φριστουγέννων όμως  ξεκινούσε από τον 

Νοέμβριο όπου έβραζαν τα παραδοσιακά 

μπόλια με καλαμπόκι και άλλα όσπρια. 
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Φριστούγεννα στην 

πόλη μας 

Από την πόλη της ιστορίας, όπως την είδαμε μέσα 

από τους δρόμους της,  η πόλη του μέλλοντος 

ετοιμάζεται ν’ ανοίξει τις πύλες της και να 

υποδεχτεί τη γέννηση του Θεανθρώπου. 

Εφοδιασμένοι με όρεξη για διασκέδαση και χαρά 

επισκεφτείτε το χριστουγεννιάτικο χωριό, που και 

φέτος θ’ ανοίξει στην πλατεία Ανδρούτσου, στην 

πόλη μας!!!!  

Σα σπιτάκια που θα φιλοξενήσουν τα δρώμενα 

(παραμύθια, παιχνίδια, κατασκευές, 

ζαχαροπλαστική κλπ) έχουν ήδη στηθεί ενώ τις 

επόμενες μέρες θα γίνει η διαμόρφωση και των 

υπολοίπων χώρων. 

Ιδιαίτερη θέση στο Φριστουγεννιάτικο Φωριό, και 

στην καρδιά των επισκεπτών, θα έχει το σπιτάκι 

της Αγάπης στο οποίο θα συγκεντρωθούν 

τρόφιμα, φάρμακα και είδη πρώτης ανάγκης για 

τους ανθρώπους που τα χρειάζονται. 

Σα εγκαίνια του Φωριού το οποίο θα παραμείνει 

ανοιχτό έως τις 5 Ιανουαρίου θα γίνουν την 

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου ώρα 18.30 το απόγευμα. 

Καλές Γιορτές από τον Αγ. Θωμά 

Ακόμη ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο ετοιμάζει ο ύλλογος 

Γυναικών του Αγ. Θωμά. Σην Κυριακή, 22 Δεκεμβρίου ανοίγει 

το δικό του χωριό των Φριστουγέννων και μας περιμένει να 

διασκεδάσουμε με τραγούδια, χορό, κάλαντα και 

γλυκάκια.!!!!! 

Πάμε θέατρο; 

Σην Σετάρτη, 18 Δεκεμβρίου οι Ε΄& Σ΄ τάξεις του σχολείου μας θα επισκεφτούν το ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, όπου θα 

παρακολουθήσουν την παράσταση, ο ιμιγδαλένιος: 

Λίγα λόγια για το έργο 

Μια βασιλοπούλα αρνείται να ερωτευτεί και στις πιέσεις του πατέρα της να παντρευτεί, αντιτάσσει ένα άβουλο όργανο που 

μόνη της πλάθει και που μπορεί απόλυτα να ελέγχει: τον ιμιγδαλένιο. Μια άλλη όμως, βασιλοπούλα από ένα μακρινό 

βασίλειο κλέβει τον ιμιγδαλένιο και αναγκάζει την πρώτη βασιλοπούλα να ξεκινήσει ένα ταξίδι αναζήτησής του που φτάνει 

μέχρι τον ήλιο, το φεγγάρι και τα μακρινά αστέρια. ’ αυτή την περιπλάνηση, μέσα από μεγάλο πόνο και μοναξιά, η 

βασιλοπούλα γνωρίζει τον εαυτό της και καταλαβαίνει το βαθύτερο νόημα της ύπαρξης που είναι η Αγάπη. 
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Ζωγραφίστε μαζί μας 
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ΥΙΛΑΝΑΓΝΩΙΑ 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΜΕ ΑΛΑΣΙ ΚΑΙ 

ΠΙΠΕΡΙ 

ΥΑΜΠΡΙ ΛΕΡΑΡΖ 

Ένα φρόνιμο λυκάκι, η Ηλέκτρα η τυφλοποντικίνα, 

ένας χιονάνθρωπος που ήθελε να ταξιδέψει... είναι 

μερικοί μόνο από τους ήρωες που θα συναντήσετε σε 

τούτο το βιβλίο. Με τις ιστορίες τους, εννιά ιστορίες 

ζουμερές, με πολύχρωμη εικονογράφηση και 

πικάντικες σαν το αλάτι και το πιπέρι, θα ταξιδέψετε 

στη μαγεία των Φριστουγέννων. Και όχι μόνο αυτό: 

στο τέλος της κάθε ιστορίας, θα βρείτε συνταγές για 

λιχουδιές και έξυπνες ιδέες για χριστουγεννιάτικες 

κατασκευές! Καλή διασκέδαση! 

 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝ

ΝΙΑΣΙΚΑ 

ΚΑΛΑΝΣΑ 

ΜΕ ΣΟΝ 

ΚΑΡΟΛΟ 

ΝΣΙΚΕΝ 

ΚΡΟΤΣΖ, ΜΙΑ 

ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΗ ΙΣΟΡΙΑ 

ΚΑΡΟΛΟ ΝΣΙΚΕΝ 

Λονδίνο, μέσα του 19ου 

αιώνα, μια νύχτα που 

χιόνιζε, μια παραμονή 

Φριστουγέννων. 

Γεμάτος αδιαφορία για 

κάθε λογής μαγεία, 

συναίσθημα ή 

τρυφερότητα, ο κρουτζ, ο 

γερο-τοκογλύφος, μετράει 

τα λεφτά του. Εκείνος δεν 

το γνωρίζει ακόμα, όμως η 

μοίρα που τον θέλει 

εγωιστή και παλιάνθρωπο 

δε θα έχει για πολύ το 

πάνω χέρι. Ποτέ δεν είναι 

αργά για ένα θαύμα... 

Μια εκπληκτική διασκευή 

του χριστουγεννιάτικου 

μύθου του Ντίκενς που μας 

μεταφέρει το κλίμα της 

αυθεντικής ιστορίας με μια 

σύγχρονη ματιά 

ΌΛΙΒΕΡ ΣΟΤΙΣ 

ΚΑΡΟΛΟ ΝΣΙΚΕΝ 

Ο Όλιβερ Σουίστ ήρθε στον κόσμο 

λίγα μόλις λεπτά πριν πεθάνει η 

μητέρα του. Ύστερα από ένα τόσο 

τραγικό γεγονός, η ζωή του δε 

φαντάζει καθόλου ευοίωνη< Μέσα 

σ’ έναν κόσμο που δε συγχωρεί και 

δε χαρίζει, θύμα της πιο μεγάλης 

ένδειας, το μικρό αγόρι πρέπει να 

μεγαλώσει και να επιβιώσει. 

Πώς όμως να νικήσει κανείς την 

πείνα και την κακομεταχείριση 

χωρίς να στραφεί στο έγκλημα; 

Λίγα λόγια για τον μεγάλο παιδαγωγό. 

 Κάρολο Ντίκενς 

Ο Κάρολος Ντίκενς γεννήθηκε στο Πόρτσμουθ της 

Αγγλίας το 1812. Από παιδί υποχρεώθηκε να 

εργαστεί σε εργοστάσιο βερνικιού και σε δικηγορικό 

γραφείο. Αργότερα έγινε πρακτικογράφος στη 

Βουλή. Σο 1836 δημοσίευσε τον πρώτο τόμο με άρθρα 

του για την καθημερινή ζωή στο Λονδίνο, με τίτλο 

"κίτσα του Μποζ". Σο 1837 ακολούθησε ο δεύτερος 

τόμος. Σο μυθιστόρημά του "Όλιβερ Σουίστ" (1838) 

θα τον κάνει ευρύτερα γνωστό. Σο πρώτο του ταξίδι 

στην Αμερική (1841) του ενέπνευσε δύο έργα το 

"Αμερικάνικα σημειώματα" (1842) και το 

μυθιστόρημα "Μάρτιν Σσασλουάιτ" (1844). 

Εγκλήματα, αθλιότητα, κτηνωδία και θάνατος 

συνυπάρχουν με κωμική εφευρετικότητα και 

απέραντη τρυφερότητα στο έργο του Σσαρλς 

Ντίκενς. Άλλα σημαντικά έργα του είναι: "Δαβίδ 

Κόπερφηλντ" (1850), "Σα δύσκολα χρόνια" (1854), 

"Ιστορία δύο πόλεων" (1859), "Μεγάλες προσδοκίες" 

(1861). Πέθανε στο Λονδίνο το 1870. Ο Ντίκενς, που 

με το πλούσιο έργο του ασκεί ακατανίκητη γοητεία 

και στους σημερινούς αναγνώστες, δίκαια κατέχει 

περίοπτη θέση ανάμεσα στους μεγαλύτερους 

συγγραφείς. 

ΝΣΕΙΒΙΝΣ ΚΟΠΕΡΥΙΛΝΣ 

ΚΑΡΟΛΟ ΝΣΙΚΕΝ 

Σο έργο αυτό του Ντίκενς μεταφράστηκε σε 

όλες τις γλώσσες του κόσμου. Ο μεγάλος 

συγγραφέας μάς ιστορεί τη μαρτυρική ζωή ενός 

παιδιού που το κατατρέχει ο πατριός του και 

που εξαιτίας του χάνει και την αγαπημένη 

μητέρα του, στην αγκαλιά της οποίας έβρισκε 

παρηγοριά, όταν ξέφευγαν κι οι δυο από την 

επιτήρηση του φοβερού ανθρώπου. 

Όμως, ο μικρός Ντέιβιντ καταφέρνει να 

γλιτώσει από τα χέρια του κακού πατριού 

καταφεύγοντας στο σπίτι μιας ιδιότροπης 

γεροντοκόρης θείας του που, ωστόσο, πίσω από 

τη φαινομενική ψυχρότητά της κρύβει μια 

χρυσή καρδιά. Σέλος, ο Ντέιβιντ Κόπερφιλντ, το 

κατατρεγμένο παιδί που πέρασε τόσα και τόσα, 

κατορθώνει να γίνει ένας μεγάλος 

συγγραφέας, βρίσκοντας έτσι τη χαρά και την 

ευτυχία που του άξιζε σαν δίκαιη ανταμοιβή 

της υπομονής, της πίστης του στη ζωή και του 

θάρρους του. 
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Φριστουγεννιάτικες συνταγές!!! 
έγραψε η Σάνια Γκρόιντα 

 
ΚΟΤΡΑΜΠΙΕΔΕ 

ΤΛΙΚΑ 

200 γρ. φυτίνη  

250 γρ. φρέσκο βούτυρο  

250 γρ. βούτυρο γάλακτος 

200 γρ. βιτάμ  

1 ποτήρι αλισίβα κρύα (σταχτόνερο: 

Βράζουμε δύο κουταλιές στάχτης 

κοσκινισμένης σε ένα ποτήρι νερό και το 

σουρώνουμε) 

2,5 κούπες αμύγδαλα, λίγο 

καβουρδισμένα και κομμένα στο multi 

1 φλιτζάνι άχνη ζάχαρη  

1,5 κιλά αλεύρι up 

1 ποτηράκι κρασιού λικέρ  

2 βανίλιες 

3 πακέτα άχνη ζάχαρη 

ΕΚΣΕΛΕΗ 

1. Σο μυστικό αυτής της συνταγής 

είναι το βούτυρο και η ζάχαρη να 

χτυπηθούν πολύ καλά ώσπου να γίνουν 

άσπρα (καλύτερα με το χέρι). 

2. Έπειτα προσθέτουμε τους 

κρόκους, το λικέρ, το αλεύρι και τις 

βανίλιες. 

3. Πλάθουμε τους κουραμπιέδες 

και τους ψήνουμε στους 200 βαθμούς για 

25-30'. 

Σους βγάζουμε από τον φούρνο και τους 

πασπαλίζουμε με άχνη ζάχαρη 

ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΑ ΜΕ ΟΚΟΛΑΣΑ 

ΤΛΙΚΑ 

1/2 κιλό αλεύρι, μαλακό  

1 πακετάκι μαργαρίνη, σε θερμοκρασία 

δωματίου  

1 φλιτζ. ζάχαρη 

1 φλιτζ. ανάμεικτο χυμό πορτοκαλιού και 

λεμονιού  

2 βανίλιες 

5-6 κουταλιές κονιάκ 

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ 

ξύσμα από 1 πορτοκάλι 

μαργαρίνη για το άλειμμα του ταψιού 

Για το σιρόπι 

1 φλιτζ. μέλι 

1/2 φλιτζ. ζάχαρη  

3/4 του φλιτζανιού νερό 

Για την επικάλυψη 

600 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα, λιωμένη 

  

ΕΚΣΕΛΕΗ 

ε ένα μπολ κοσκινίζουμε το αλεύρι και το 

ανακατεύουμε με το μπέικιν πάουντερ. ε 

ένα άλλο μπολ ανακατεύουμε τη μαργαρίνη 

με τη ζάχαρη, τη βανίλια, το ξύσμα 

πορτοκαλιού, το κονιάκ και τον ανάμεικτο 

χυμό πορτοκαλιού και λεμονιού. 

Προσθέτουμε το αλεύρι λίγο λίγο και 

ζυμώνουμε μέχρι να γίνει η ζύμη μαλακή. 

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 170οC.  

Πλάθουμε τα μελομακάρονα σε μακρόστενο 

σχήμα και τα πιέζουμε επάνω σε έναν τρίφτη. 

Σα βάζουμε σε ένα ταψί, αλειμμένο με 

μαργαρίνη και ψήνουμε στον προθερμασμένο 

φούρνο για περίπου 20.  

το μεταξύ, σε ένα κατσαρολάκι βράζουμε το 

νερό, μαζί με τη ζάχαρη και το μέλι. Μόλις 

αρχίζει να πήζει, αφαιρούμε τον αφρό, 

κατεβάζουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το 

σιρόπι να κρυώσει.  

Βουτάμε μέσα στο σιρόπι τα μελομακάρονα, 

ζεστά, για ένα λεπτό, φροντίζοντας να μη 

βάζουμε περισσότερα από 3-4 τη φορά. Σα 

βγάζουμε με μια τρυπητή κουτάλα και τα 

βουτάμε κατευθείαν στη λιωμένη 

κουβερτούρα, φροντίζοντας να καλυφθούν 

ομοιόμορφα. τη συνέχεια, τα βάζουμε πάνω 

σε μια σχάρα, τα αφήνουμε να στραγγίξουν 

και όταν παγώσει η σοκολάτα, σερβίρουμε. 

Καλή επιτυχία !!! 

 

<αυτό το ξέρατε; 

Οι δίπλες είναι ένα Ελληνικό 

επιδόρπιο όπου το κύριο συστατικό του 

είναι λεπτή ζύμη. Πιστεύεται οτι οι 

δίπλες προέρχονται απο την 

Πελοπόννησο Η ζύμη διπλώνεται σε 

διάφορα σχήματα, τηγανίζεται σε 

καυτό λάδι και στο τέλος εμποτίζεται 

με σιρόπι.. Παραδοσιακά 

χρησιμοποιείται μέλι αντί για σιρόπι 

και οι δίπλες αρωματίζονται με 

κανέλα και προστίθενται ψιλοκομμένο 

καρύδι. Οι δίπλες μπορεί να έχουν 

διάφορα σχήματα αλλά τα πιο κοινά 

είναι σπιράλ, φιόγκοι και λουλούδια. 

Οι δίπλες σερβίρονται συνήθως σε 

γάμους αλλά και την πρωτοχρονιά. 



Α- ΜΠΕ- ΜΠΑ- ΜΠΛΟΜ!!!  Μαθητική εφημερίδα της Ε1΄ τάξης του 3ου Δ. . Πρέβεζας , Δεκέμβριος 2013, φύλλο 2ο                         σελ.8 

 

 

  


