
 

Συνέντευξη από το Διευθυντή του Γυμνασίου 
Κλεινών κ. Χατζηαθανασίου Στέργιο 
Η εκπαιδευτική σας σταδιοδρομία πέρασε διάφορες 
διακυμάνσεις. Τι αποκομίσατε όλα αυτά τα χρόνια;  
Τι σας έμεινε δηλαδή; 
Ο εκπαιδευτικός είναι λειτουργός. Τα τριανταπέντε 
χρόνια της εκπαιδευτικής μου σταδιοδρομίας ήταν όλα 
μαζί αλλά και το καθένα ξεχωριστά συναρπαστικά. 
Ανεκτίμητα ακόμη και μέσα από τις δυσκολίες. Στο 
καλύτερο δώμα της καρδιάς μου έχω ασφαλίσει 
μοναδικές εμπειρίες από την καθημερινή μου 
επικοινωνία με τα παιδιά. 
Πώς  ήταν οι μαθητές κάποτε, και πώς σήμερα; 
Οι μαθητές τότε και τώρα είναι ίδιοι. Επιφανειακές, 
επιδερμικές είναι οι διαφοροποιήσεις. Με δυνατότητες, 
με αδυναμίες, με ευαισθησίες και ιδιορρυθμίες. Ένας 
κόσμος δυσανάγνωστος, αλλά άκρως ενδιαφέρων. Σε 
εμάς τους μεγάλους μένει να ελαχιστοποιήσουμε τα 
αρνητικά και να αυξήσουμε τα θετικά. 
Πώς αισθάνεστε μετά από μια μεγάλη καριέρα σε 
άλλα σχολεία,  που ήρθατε ως διευθυντής στο 
Γυμνάσιο Κλεινών; 
Σαν Θεολόγος πιστεύω ότι στην όποια πορεία μας 
ξεδιπλώνεται το σχέδιο του Θεού και τα βήματα ενός 
εκάστου κανονίζονται “κατ οικονομία Θεού”. Τα 
κοινωνικά πνευματικά μετερίζια είναι πολλά. 
Συναίσθηση του καθήκοντος χρειάζεται. Το Γυμνάσιο 
Κλεινών είναι ένα ευλογημένο απάνεμο λιμανάκι 
ολίγων ρίχτερ και χαμηλών μποφόρ 
Πώς αισθάνεστε που διανύετε τη τελευταία σας 
χρονιά στο γυμνάσιό μας; 
Ά! Μπα δεν τελειώνω… Νοερά θα βρίσκομαι στις 
αυλές των σχολείων, στους διαδρόμους, στις τάξεις, 
δίπλα σας, στα θρανία. Δε ξεμπλέκετε εύκολα από 
μένα!!! Όπως και να’ χει όλοι συν Θεώ υπηρετούμε το 
θέλημά Του! 
Θα θέλαμε τη δική σας ευχή για την πρώτη σχολική 
εφημερίδα, που ξεκινάμε φέτος με τον κύριο 
Μπίσαλα. 
Η σχολική εφημερίδα σας είναι μια θετική κίνηση. Εκ 
του αποτελέσματος βεβαίως θα κριθεί. Ο Θεός να 
φωτίζει τα διαβήματά σας. Καλή επιτυχία 
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Υπεύθυνος - Αρχισυντάκτης 

 Κωνσταντίνος Μπίσαλας (θεολόγος)  
Σχεδιασμός 

Απόστολος Πουγαρίδης (καθηγητής πληροφορικής ΠΕ19)  

Η δυσκολία διαμονής ενός μαθητή στο χωριό ή 
στην πόλη 
Στη σημερινή εποχή, ζώντας κάποιος στο χωριό μπορεί να 
χαρακτηριστεί από άλλους τυχερός και από άλλους άτυχος. 
Όπως η ζωή στο χωριό έτσι και η ζωή στην πόλη έχει τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της. Συγκεκριμένα, οι 
νέοι στην πόλη έχουν περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, 
καθώς μπορούν να μορφώνονται από ποικίλες πηγές γνώσης, 
ενώ στα χωριά οι πηγές γνώσης είναι ελάχιστες καθώς 
περιορίζονται στο σχολείο και σε λίγες περιπτώσεις 
επεκτείνονται σε κέντρα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Στην 
πόλη, οι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο με 
αποτέλεσμα να ενημερώνονται και να διεκπεραιώνουν τις 
εργασίες που τους ανατίθενται από τους καθηγητές τους. 
Επιπλέον, οι μαθητές της πόλης έχουν τη δυνατότητα να 
πηγαίνουν σε γυμναστήρια, να συμμετέχουν σε αθλητικές, 
θεατρικές, χορευτικές και διάφορες άλλες πολιτιστικές ομάδες  
όπου κοινωνικοποιούνται, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να 
αξιοποιούν εποικοδομητικά τον ελεύθερο χρόνο τους. Στην 
πόλη οι μαθητές έχουν περισσότερες ευκαιρίες για ψυχαγωγία 
και πλούσια σε επιλογές πολιτιστική ζωή. Επισκέπτονται 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, πηγαίνουν στο θέατρο και 
στον κινηματογράφο. Ωστόσο, οι μαθητές στο χωριό 
γνωρίζουν ο ένας τον άλλο πολύ καλά, είναι πιο δεμένοι 
συναισθηματικά μεταξύ τους και ζουν αρμονικά. Εξάγεται έτσι, 
λοιπόν, το συμπέρασμα ότι παρά τις μεγάλες διαφορές που 
παρατηρούνται ανάμεσα στη ζωή της πόλης με της αντίστοιχης 
του χωριού, οι μαθητές εάν διαθέτουν θέληση και ικανότητα 
μπορούν να επιτύχουν στην εκπαίδευση όπως επίσης και σε 
πολλούς άλλους τομείς.  
Λάζαρος Τσομπανόπουλος 
(Μαθητής Γ’ τάξης) 



 

 

Οι εκκλησίες του Αγίου Νικολάου Κρατερού και του 
Προφήτη Ηλία  Άνω Καλλινίκης 
 

Άγιος Νικόλαος Κρατερού 
Στο χωριό Κρατερό υπήρχαν δύο εκκλησίες του Αγίου Αθανασίου 
και του Αγίου Νικολάου. Το μισό χωριό γιόρταζε του Αγίου 
Αθανασίου και το άλλο μισό του Αγίου Νικολάου. Επειδή στον 
μαχαλά του Αγίου Αθανασίου τους παρενοχλούσαν οι αντάρτες 
αποφάσισαν να κάνουν μία πογάτσα (μεγάλη κουλούρα) και τότε 
πιάστηκαν τα αγόρια από τη μεριά του αγίου Νικολάου και από την 
άλλη μεριά τα κορίτσια του αγίου Αθανασίου, και το πιο μεγάλο 
κομμάτι πογάτσας έπεσε στου Αγίου Νικολάου και έτσι γκρέμισαν 
την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και χέρι-χέρι μετέφεραν τις 
πέτρες και έχτισαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου. O πρώτος 
ιερέας που λειτούργησε στο χωριό δεν ξέρουμε ούτε το όνομα του 
ούτε που είναι θαμμένος, αλλά λειτούργησε από το 1843-1890 
(δηλαδή 47 χρόνια) μετά ακολούθησε ο ιερέας Γεωργιάδης 
Βασίλειος από το 1892-1942 μαζί με τον ιερέα Μιτανίδη Στέφανο 
έτος γέννησης 02/03/1881 και οι δύο ιερείς λειτούργησαν 52 χρόνια 
και πήραν σύνταξη λόγο υγείας. Για δύο χρόνια το χωριό δεν είχε 
ιερέα, όπου προσφέρθηκε ο ιερέας Ιωάννης Μάνγκος από το χωριό 
Εθνικό να λειτουργήσει για 19 χρόνια. Μετά τον Ιωάννη Μανγκό, 
χειροτονήθηκε ο τελευταίος ιερέας του Κρατερού Συμεών 
Πανόπουλος (1933 - 2014). Λειτούργησε 42 χρόνια και κατασκεύασε 
το ξωκλήσι του Σωτήρος στο Κρατερό.  
                                                                                                                                                                            
Χρυσοβαλάντης Πανόπουλος   
(Μαθητής Β΄τάξης) 

 
Προφήτης Ηλίας Άνω Καλλινίκης 
Ο Προφήτης Ηλίας είναι μία από τις δύο εκκλησίες του χωριού μας 
και είναι χτισμένη σε ένα ψηλό λόφο. Πριν χτιστεί η εκκλησία υπήρχε 
σε εκείνο το σημείο ένα μικρό πέτρινο εκκλησάκι που μέσα είχε δύο-
τρείς εικόνες και το ονόμαζαν Προφήτη Ηλία. Γι’ αυτό και η 
σημερινή εκκλησία λέγεται Προφήτης Ηλίας. Χτίστηκε το 1982 από 
τον Ιερέα Σίκο Ηλία με συνεργασία του χωριού. Όταν έσκαψαν για 
τα θεμέλια βρέθηκε μία πάρα πολύ παλιά εκκλησία και οστά 
ανθρώπων. Η εκκλησία του Προφήτη Ηλία εγκαινιάστηκε το 1986 
από τον Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Εορδαίας 
Αυγουστίνο.  
 
Έξαρχος Τσομπανόπουλος                                                                                                            
Μαρκέλλα Σίκου  
(Μαθητές Β’) 

Εορτολόγιο Νοεμβρίου 2014 
1 Νοεμβρίου 
Ανάργυρος, Ανάργυρη, 
Δαμιανός, Δαμιανή, 
Κοσμάς, Κοσμία, 
Αργύριος, Αργυρία. 
 
2 Νοεμβρίου 
Αφθονία, 
Ελπιδοφόρος, 
Ακίνδυνος, Ακίνδυνη. 
 
3 Νοεμβρίου 
Ακεψιμάς. 
 
4 Νοεμβρίου 
Ιωαννίκιος, Ιωαννίκη. 
 
5 Νοεμβρίου 
Λίνος, Λίνα, Σύλβια, 
Σύλβιος, Σιλβανός, 
Σιλβάνα, Επιστήμη, 
Γαλακτίων, Γαλακτία. 
 
6 Νοεμβρίου 
Λεονάρδος. 
 
8 Νοεμβρίου 
Άγγελος, Αγγελική, 
Γαβριήλ, Γαβριηλία, 
Γαβριέλα, Μιχαήλ, 
Μηχαηλία, Μιχαέλα, 
Σεραφείμ, Σεραφειμία, 
Σταμάτιος, Σταματίνα, 
Σταματία, Ταξιάρχης, 
Ταξιαρχία, Μεταξία, 
Ευταξία, Μεταξάς. 
 
9 Νοεμβρίου 
Νεκτάριος, Νεκταρία. 
 
11 Νοεμβρίου 
Βίκτωρ, Βικτωρία, 
Μηνάς, Βικέντιος, 
Βικεντία. 
 
12 Νοεμβρίου 
Νείλος. 
 
13 Νοεμβρίου 
Χρυσόστομος, 
Χρυσοστομία. 
 
14 Νοεμβρίου 
Φίλιππος, Φιλιππία. 

16 Νοεμβρίου 
Ιφιγένεια, Ματθαίος, 
Ματθίλδη. 
 
17 Νοεμβρίου 
Γεννάδιος. 
 
18 Νοεμβρίου 
Πλάτων. 
 
21 Νοεμβρίου 
Μαρία, Μαριέττα, 
Παναγιώτης, 
Παναγιώτα, Δέσποινα, 
Μάριος, Μαριανός, 
Μαριανή. 
 
22 Νοεμβρίου 
Φιλήμων, Κικιλία, 
Βαλεριανός, 
Βαλεριανή, Βαλέριος, 
Βαλέρια. 
 
23 Νοεμβρίου 
Αμφιλόχιος, 
Αμφιλοχία. 
 
24 Νοεμβρίου 
Κλήμης, Κλημέντιος, 
Κλημεντία, 
Κλημεντίνη. 
 
25 Νοεμβρίου 
Αικατερίνη, 
Μερκούριος. 
 
26 Νοεμβρίου 
Στυλιανός, Στυλιανή, 
Νίκων, Στέργιος, 
Στεργία, Στεργιανός, 
Στεργιανή. 
 
28 Νοεμβρίου 
Ειρήναρχος. 
 
29 Νοεμβρίου 
Φαίδρα, Φαίδρος, 
Φιλούμενος, 
Φιλουμένη. 
 
30 Νοεμβρίου 
Ανδρέας, Ανδρεάνα, 
Φρουμέντιος. 



Τα άγρια μανιτάρια της Φλώρινας 
Τα άγρια μανιτάρια της περιοχής μας είναι αναμφισβήτητα τα 
κοσμήματα μιας φύσης που παραμένει σε μεγάλο βαθμό αγνή και 
μας περιβάλλει, προκαλώντας μας κάθε στιγμή να εξερευνήσουμε τις 
άγνωστες σε πολλούς από μας ομορφιές της. Κάποια σε ανταμείβουν 
με το σχήμα τους, άλλα με τα χρώματά τους και ορισμένα βέβαια με 
την εξαίσια γεύση τους! Αυτό όμως που νομίζω πως περισσότερο 
από όλα σε κερδίζει και τα κάνει μοναδικά, είναι  η αναζήτησή 
τους και η επαφή  που αυτή συνεπάγεται  με τη φύση.  
Γιώργος Κύρου  
 

 

Ποικιλίες μανιταριών 
 

Amanita  
 

 

 

 

Boletus 
 

 

 
 

 
Ηλίας Παπαλαζαρίδης 
Αριστοτέλης Ηλιάδης 
(Μαθητές Α΄τάξης) 
 
 
 
 
 



Συνταγές μαγειρικής 

Μανιτάρια αλλά Ελληνικά 
Μερίδες 4 
Χρόνος προετοιμασίας 15΄ 
Χρόνος μαγειρέματος 15΄ 
 
Υλικά: 

 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο  

 1 σκελίδα σκόρδο σε φετάκια  

 1\4 κούπας λάδι  

 1 κουτί 800 γραμμαρίων μανιτάρια ή 500 
γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια 

 1 κουταλιά ντομάτα πελτές 

 2 φύλλα δάφνης 

 1\4 κούπας κρασί λευκό 

 1\2 κούπας ζωμό κότας  

 αλάτι και φρεσκοκομμένο πιπέρι 

 λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο 
 
Εκτέλεση: 
Σοτάρετε το κρεμμύδι και το σκόρδο στο λάδι. Ρίξτε τα 
μανιτάρια και τα υπόλοιπα υλικά, εκτός από το μαϊντανό. 
Σκεπάστε και σιγοβράστε, έως ότου μείνουν με ελάχιστο 
ζουμί. Κατεβάστε τα από τη φωτιά, αφαιρέστε τα φύλλα 
δάφνης, ρίξτε το πιπέρι. Αν χρησιμοποιήσατε φρέσκα 
μανιτάρια, πρέπει να τα πλύνετε και να τα στραγγίσετε πολύ 
καλά. Ρίξτε τα μέσα στο σοταρισμένο κρεμμύδι και 
ανακατέψτε, ώσπου να φύγει όλο το νερό τους και να 
σοταριστούν λίγα λεπτά μέσα στο λάδι. Ρίξτε τα υπόλοιπα 
υλικά και συνεχίστε. 
 
Ιωαννίδης Θωμάς 
(Μαθητής Β’ τάξης) 
 

 
Ευχές από το σύλλογο καθηγητών του 
Γυμνασίου Κλεινών για τη σχολική εφημερίδα 
Οι καθηγητές του Γυμνασίου Κλεινών εύχονται η ομαδική 
αυτή προσπάθεια να ευοδωθεί και να αποδώσει καρπούς. Η 
δημιουργία μιας σχολικής εφημερίδας αναπτύσσει 
δεξιότητες στους μαθητές αλλά και το πνεύμα συνεργασίας 
και συλλογικότητας. 

  

Ρολό κοτόπουλο με σάλτσα από πιπεριές 
Φλωρίνης 

 1 ρόλο κοτόπουλο 

 1 κιλό πιπεριές κόκκινες Φλωρίνης 

 3 κρεμμυδάκια φρέσκα ψιλοκομμένα 

 1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο 

 1/2 κουτ. γλυκ. ρίγανη 

 1 ματσάκι δυόσμο 

 3/4 φλιτζάνι ελαιόλαδο 

 1/2 φλιτζάνι λευκό αρετσίνωτο κρασί 

 1 κιλό πατάτες με την φλούδα (καλά πλυμένες)  

 αλάτι, πιπέρι. 

Εκτέλεση 

1. Πλένετε τις πιπεριές και τις τοποθετείτε στο γκριλ 
του φούρνου, το οποίο ανάβετε στο αερόθερμο. 
Ψήνετε στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά. 

2. Βγάζετε τις πιπεριές, τις βάζετε σε μια πιατέλα και 
τις σκεπάζετε με μια διαφανή μεμβράνη έτσι ώστε 
να «φουσκώσουν» και να ξεφλουδίζονται ευκολότερα. 

3. Ξεφλουδίζετε τις πιπεριές, αφαιρείτε τους σπόρους 
και τις βάζετε στην άκρη. 

4. Ζεσταίνετε σε μια αντικολλητική κατσαρόλα το 
ελαιόλαδο και ρίχνετε τα κρεμμύδια, τα «γυρίζετε» 
ελαφρά με μια κουτάλα ίσα να πάρουν χρώμα. 
Βάζετε το ρολό κοτόπουλο και το γυρίζετε μ' ένα 
πιρούνι μέχρι να ροδίσει από όλες τις πλευρές. 
Σβήνετε με το κρασί, αλατοπιπερώνετε, προσθέτετε 
ενάμισι φλιτζάνι νερό, σκεπάζετε και σιγοψήνετε για 
35-40 λεπτά. 

5. Όταν το ρολό κοτόπουλο είναι σχεδόν ψημένο, το 
κατεβάζετε από τη φωτιά, ρίχνετε την ρίγανη, μια 
κουταλιά της σούπας δυόσμο ψιλοκομμένο και 
ανακατεύετε. Αδειάζετε το περιεχόμενο της 
κατσαρόλας μαζί με το κρέας και την σάλτσα του σ' 
ένα πυρέξ ή σ' ένα πυρίμαχο σκεύος που σκεπάζει, 
προσθέτετε τις πατατούλες ακαθάριστες και 
κομμένες στα δυο. 

6. Βάζετε και τις πιπεριές σκεπάζετε και ψήνετε στους 
180 βαθμούς σε προθερμασμένο φούρνο για 30-35 
λεπτά. 

7. Ξεσκεπάζετε αφαιρείτε τις πιπεριές και παίρνετε και 
6-8 κουταλιές σάλτσα. Τα ρίχνετε όλα στο μπλέντερ 
και κάνετε μια σάλτσα. Απλώνετε την σάλτσα σε μια 
πιατέλα και ακουμπάτε από πάνω το ρολό 
κοτόπουλο κομμένο σε φέτες. Γαρνίρετε με τις 
πατάτες και πασπαλίζετε με λίγο φρέσκο δυόσμο. 

Πηγή:http://www.mirsini.gr/new/sintages/fagita/kot
opoulo-kouneli/recipe/361 

Παντελής Πασσάς 
(Μαθητής Β’ τάξης) 

 


