
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 
ΣΕΛ. 2: Παγκόσµια ηµέρα Μουσείων – Ηµέρα µνήµης της 
Ποντιακής Γενοκτονίας ΣΕΛ. 3:  Παγκόσµια ηµέρα 

Κυανοκράνων – Παγκόσµια ηµέρα κατά του καπνίσµατος  ΣΕΛ. 
5: Παγκόσµια ηµέρα περιβάλλοντος ΣΕΛ. 6: Παγκόσµια ηµέρα 
Ωκεανών ΣΕΛ. 7: Παγκόσµια ηµέρα κατά της παιδικής 
εργασίας ΣΕΛ. 8: Παγκόσµια ηµέρα εθελοντή αιµοδότη ΣΕΛ. 
9: Εθελοντής αιµοδότης – Παγκόσµια ηµέρα Προσφύγων ΣΕΛ. 
10: ∆ραστηριότητες του σχολείου µας: Το τραµπολίνο – 
Ηράκλεια 2009 ΣΕΛ. 11 – 15: Εκδροµή στην Αθήνα ΣΕΛ. 15: 
Ο χορηγηκός θεσµός ΣΕΛ. 16: Μια µέρα στον ισηµερινό ΣΕΛ. 
17: Η βασιλική κόµπρα – Η µυστική γλώσσα των δελφινιών – 
Πώς πετούν τα αεροπλάνα ΣΕΛ. 18: Η εξέλιξη του ψυγείου – 
Το δώρο της Μαρτίνας (µέρος β΄) ΣΕΛ. 20:   Πρωτότυπα και 
περίεργα του κόσµου – Γιατί το λέµε; 21 - 22: ∆ιασκεδάστε 
µαθαίνοντας  

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
Τον περασµένο ∆εκέµβριο το Σχολείο µας 

έκανε αίτηση για να συµµετάσχει στο πρόγραµµα 

εκπαιδευτικών επισκέψεων στη Βουλή των 

Ελλήνων. Στις 7 Ιανουαρίου η αίτησή µας 

εγκρίθηκε και σαν ηµέρα επίσκεψης ορίστηκε η 

Κυριακή 24 Μαΐου. Έτσι οργανώσαµε µια 

τριήµερη εκδροµή στην Αθήνα κατά τη διάρκεια 

της οποίας επισκεφτήκαµε, εκτός της Βουλής, και 

πολλούς άλλους χώρους.  

(Περισσότερα για την εκδροµή στη σελίδα 11) 
 

Μηνιαία µαθητική εφηµερίδα               Έτος 13
ο
 

των µαθητών των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων    Μάιος – Ιούνιος 2009 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού     Αριθµός Φύλλου 108 

Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209    Ευρώ 1 

dim-rizou.pel.sch.gr 

e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr 
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18 ΜΑΪΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 
   

Ο όρος «µουσεία» είναι γνωστός από την 

αρχαιότητα κατά την οποία σήµαινε κάθε τόπο ή 

ναό που ήταν αφιερωµένος στις εννέα Μούσες, 

από το όνοµα των oποίων  και προήλθε. 

Αργότερα, στα Αλεξανδρινά χρόνια, µουσεία 

ονοµάζονταν τα ιδρύµατα ερευνών, γιατί σε 

αυτά γίνονταν έργα που προστατεύονταν από τις 

Μούσες.  

Το ∆ιεθνές Συµβούλιο Μουσείων (ICOM), 

επιθυµώντας να αναδείξει το ρόλο των 

Μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, όρισε από το 

1977 τη 18η Μαΐου ως ∆ιεθνή Ηµέρα 

Μουσείων. 

Το µήνυµα αυτής της επετείου είναι «να 

γίνουν τα Μουσεία φορείς πολιτισµικών 

ανταλλαγών, µε σκοπό την ανάπτυξη της 

µόρφωσης και της αµοιβαίας κατανόησης, τη 

συνεργασία και την ειρήνη ανάµεσα στους 

λαούς». 

Θέµα του φετινού εορτασµού (2009): 

«Μουσεία και πολιτιστικός τουρισµός». 

Τιµώµενο µουσείο για την Ελλάδα το 2009 

είναι το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

(Κτίριο Ωδείου Αθηνών, οδός Ρηγίλλης, Αθήνα), 

που ιδρύθηκε το 2000 και συµβάλλει στην 

προβολή της σύγχρονης τέχνης στην Ελλάδα. 

Στις 18 Μαΐου κάθε χρόνο η είσοδος σε όλα 

τα µουσεία της χώρας είναι ελεύθερη. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

19 ΜΑΪΟΥ - ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ 
Ο ποντιακός ελληνισµός, από την πτώση της 

αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας (1461) 

γνώρισε συνεχείς διωγµούς, σφαγές, ξεριζωµούς 

και προσπάθειες για το βίαιο εξισλαµισµό και 

εκτουρκισµό του, µε αποκορύφωµα τη 

συστηµατική και µεθοδευµένη εξόντωση – 

γενοκτονία του περασµένου αιώνα. 

Η γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου 

αναφέρεται σε σφαγές και απελάσεις που 

πραγµατοποιήθηκαν από το κίνηµα των 

νεότουρκων κατά την περίοδο 1914-1923. 

Εκτιµάται ότι στοίχισε τη ζωή περίπου 213.000-

368.000 Ελλήνων του Πόντου, οι οποίοι 

ανέρχονταν σε 700.000 λίγο πριν την έναρξη του 

Α΄ Παγκόσµιου Πολέµου (1914). Οι επιζώντες 

κατέφυγαν στον Άνω Πόντο (ΕΣΣ∆) και µετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή το 1922 στην 

Ελλάδα.  

Οι εκτοπιζόµενοι από τα χωριά τους δεν 

είχαν δικαίωµα να πάρουν µαζί τους ούτε τα 

απολύτως αναγκαία. Γυµνοί και ξυπόλητοι χωρίς 

τροφή και νερό, δερόµενοι και υβριζόµενοι, όσοι 

δεν φονεύονταν, οδηγούνταν στα όρη από τους 

δήµιούς τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς 

πεθαίνουν κατά την πορεία από τα 

βασανιστήρια. Το τέρµα του ταξιδιού τους δε 

σηµαίνει και το τέρµα των δεινών τους, γιατί οι 

βάρβαροι κάτοικοι των χωριών τους 

παρελάµβαναν, για να τους καταφέρουν το 

τελειωτικό πλήγµα... 

Τι εννοούµε µε τον όρο "γενοκτονία''; Η 

γενοκτονία ως όρος διαµορφώθηκε κυρίως στη 

δίκη της Νυρεµβέργης το 1945, όπου δικάστηκε 

η ηγεσία των ναζιστών εγκληµατικών του 

πολέµου. Συγκεκριµένα ο όρος σηµαίνει τη 

µεθοδική εξολόθρευση, ολική ή µερική, µιας 

εθνικής, φυλετικής ή θρησκευτικής οµάδας. 

Πρόκειται για ένα πρωτογενές έγκληµα το οποίο 

δεν έχει συνάρτηση µε πολεµικές συγκρούσεις. 

Ο γενοκτόνος δεν εξοντώνει µια οµάδα για κάτι 

που έκανε, αλλά για κάτι που είναι. Στην 
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περίπτωση των Ελλήνων του Πόντου, επειδή 

ήταν Έλληνες και Χριστιανοί. 

Το Φεβρουάριο του 1994, η Βουλή των 
Ελλήνων, µε εβδοµηκονταετή καθυστέρηση, 

ψήφισε οµόφωνα την ανακήρυξη της 19ης 
Μαϊου ως Ηµέρα Μνήµης για τη Γενοκτονία 
των Ελλήνων στο µικρασιατικό Πόντο την 
περίοδο 1916-1923. 

Στις 16 ∆εκεµβρίου 2007, η ∆ιεθνής 

Ένωση Μελετηµένων Γενοκτονιών 
(International Associatio of Genocide Scholarw 

– IAGS) αναγνώρισε επίσηµα τη γενοκτονία των 

Αρµενίων και Ελλήνων του Πόντου. 

Επίσης, µετά από εισήγηση του υπουργού 

∆ικαιοσύνης της Νότιας Αυστραλίας, Μάικλ 

Άτκινσο, η Βουλή της Νότιας Αυστραλίας 
αναγνώρισε επίσηµα τη γενοκτονία των 

Ποντίων.  

Ανδρεάδου Βερόνικα, Ιωαννίδου Ιωάννα, Σεµερτσίδου Χρύσα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

29 ΜΑΪΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΥΑΝΟΚΡΑΝΩΝ 
Κυανόκρανοι είναι 

στρατιώτες που 

συµµετέχουν σε 

ειρηνευτικές αποστολές 

σε ξένο έδαφος. 

Συγκροτούν στρατιωτικό 

σώµα και προέρχονται 

από διάφορες χώρες. 

Σκοπός τους είναι να 

επιβάλλουν την τάξη. Το 

όνοµά τους οφείλεται στο χρώµα του 

στρατιωτικού κράνους που φοράνε (κυανό). 

Η Παγκόσµια Ηµέρα Κυανοκράνων 

καθιερώθηκε το 2002 από τον ΟΗΕ, για να 

αποτίσει φόρο τιµής σε όλους τους άντρες και 

τις γυναίκες που συµµετείχαν στις ειρηνευτικές 

αποστολές του διεθνούς οργανισµού, αλλά και 

να τιµήσει τη µνήµη όσων έχουν χάσει την ζωή 

τους, υπερασπιζόµενοι τους σκοπούς της 

ειρήνης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Νένα Παπαδοπούλου, Σιδηροπούλου Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

31 ΜΑΪΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ 
Στις 31 Μαΐου έχει καθιερωθεί να 

γιορτάζεται η παγκόσµια ηµέρα κατά του 

καπνίσµατος. 

Το κάπνισµα είναι µία συνήθεια που 

ξαφνιάζει και αναστατώνει τον ανθρώπινο 

οργανισµό, τον δυσκολεύει και τον καταπονεί 

µέχρι να την υιοθετήσει, διότι είναι ξένη προς τις 

φυσιολογικές, βιολογικές λειτουργίες του 

οργανισµού. ∆εν είναι λειτουργία που έχει 

προβλέψει η Φύση, αλλά συνήθεια, που έχει 

επινοήσει ο άνθρωπος και µάλιστα από την 

εποχή, που ζούσε ακόµη σε σχεδόν πρωτόγονη 

κατάσταση. Παρά ταύτα όµως, όταν ο 

οργανισµός εθιστεί στον καπνό, τον κάνει 

αδιάσπαστο µέρος της ζωής του και 

δυσκολεύεται µετά να απαλλαγεί. Η σύγχρονη 

επιστήµη και ο σηµερινός πολιτισµός µας 

κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. 

 

ΠΩΣ ∆ΡΑ ΤΟ ΜΟΝΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΑ 

Πρόκειται για την ίδια δηλητηριώδη ουσία 

που εκπέµπεται από τα καυσαέρια των 

αυτοκινήτων. Ενώ η νικοτίνη κάνει την καρδιά 

να χτυπά πιο γρήγορα, το µονοξείδιο του 

άνθρακα της στερεί το έξτρα οξυγόνο που της 

χρειάζεται. Η αναπνοή γίνεται πιο γρήγορη και η 

θερµοκρασία του σώµατος πέφτει κατά ένα – 

δύο δέκατα. Αυτή η κόντρα γίνεται αιτία για 

πολλές καρδιαγγειακές και αναπνευστικές 

παθήσεις. 

 

ΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ Η ΠΙΣΣΑ 
Ανάµεσα στις 4.000 ουσίες που περιέχει το 

τσιγάρο, η πίσσα είναι από τις πλέον βλαβερές. 

Πρόκειται για ένωση πολλών και καρκινογόνων 

ουσιών, έχει σκούρο χρώµα και κολλώδη υφή. 

Επικάθεται στους βλεννογόνους τους στόµατος, 

των πνευµόνων, του στοµάχου και του εντέρου, 

συµβάλλοντας στην πρόκληση καρκίνου αυτών 

των περιοχών, αλλά και στην εκδήλωση 

εµφυσήµατος, χρόνιων αναπνευστικών 

παθήσεων κ.λπ. Ο οργανισµός εν τω µεταξύ 

αναλώνει όλα τα αποθέµατα βιταµίνης C. 

 

ΟΤΑΝ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ: 
Σε 20 λεπτά: 
Η πίεση του αίµατος και οι σφυγµοί πέφτουν 

στο κανονικό. 

Η θερµοκρασία των άκρων ανεβαίνει στο 

κανονικό. 

 

Σε 8 ώρες: 
Το µονοξείδιο του άνθρακα στο αίµα πέφτει 

στο κανονικό. 

Το οξυγόνο ανεβαίνει στα φυσιολογικά 

επίπεδα. 
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Σε 24 ώρες: 
Μειώνεται η πιθανότητα καρδιακής 

προσβολής. 

 

Σε 48 ώρες: 
Ενδυναµώνει η γεύση και η όσφρηση. 

 

Σε 72 ώρες: 
Η αναπνοή αρχίζει να λειτουργεί οµαλότερα. 

Αυξάνεται η χωρητικότητα των πνευµόνων. 

 

Από 2 εβδοµάδες έως 3 µήνες: 
Η κυκλοφορία του αίµατος βελτιώνεται. 

Το περπάτηµα γίνεται ευκολότερο. 

Η λειτουργία των πνευµόνων αυξάνεται κατά 

30%. 

 

Από 1 έως 9 µήνες: 
Σταµατάει ο βήχας και η κούραση. 

Η αναπνοή διαρκεί περισσότερο. 

Αρχίζει η ανάπλαση του ενδοθηλίου των 

βρόγχων. 

 

Μετά από 5 χρόνια: 
Ο θάνατος από καρκίνο του πνεύµονα στο 

µέσο καπνιστή (ένα πακέτο την ήµερα) 

µειώνεται (κατά 50%) από 137 ανά 100.000 σε 

72 ανά 100.000. 

 

Μετά από 10 χρόνια: 
Οι προκαρκινικές κυψέλες αντικαθίστανται. 

Οι πιθανότητες άλλων καρκίνων (στόµατος, 

λάρυγγα, οισοφάγου), κύστεων (νεφρών και 

παγκρέατος) µειώνονται. 

Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη) 
*       *       * 

Η Παγκόσµια ηµέρα κατά του Καπνίσµατος 

γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 31 Μαΐου, µε 

απόφαση που πήρε το1988 ο Παγκόσµιος 

Οργανισµός Υγείας, για να µας υπενθυµίζει τις 

βλαβερές συνέπειες του καπνίσµατος. 

Το κάπνισµα προκαλεί:  

• Το θάνατο 3,5 εκατοµµυρίων 

ανθρώπων κάθε χρόνο σε όλο τον 

κόσµο 

• Το 25% των θανάτων από 

καρδιοπαθεία 

• Το 83% των θανάτων από βρογχίτιδα 

και εµφύσηµα 

• Το 90% των περιφερειακών 

αγγειακών νόσων που συχνά οδηγούν 

σε ακρωτηριασµό 

• Το 82% των θανάτων από καρκίνο 

του πνεύµονα 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία του Ελληνικού 

Ιδρύµατος Καρδιολογίας της Αντικαπνιστικής 

και Αντικαρκινικής Εταιρείας: 

• Η Ελλάδα είναι µια από τις πρώτες 

χώρες στην Ευρώπη σε κατανάλωση 

τσιγάρων, µε τους άντρες να 

προηγούνται µε 47,4% έναντι 

39,6%των γυναικών 

• Το 33% των εφήβων ηλικίας 12 έως 

18ετών, έχουν δοκιµάσει τσιγάρο και 

το 10% δηλώνουν καπνιστές  

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της 

Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας: 

• Οι καπνιστές στη χώρα µας 

αυξήθηκαν κατά 10% από το 1996. 

Το ίδιο, όµως συνέβη και µε τους 

θανάτους από καρκίνο του πνεύµονα, 

που ξεπερνούν τους 6.000 ετησίως 

• Ακόµη και από την ηλικία των 10 

ετών οι Έλληνες δοκιµάζουν τσιγάρο  

• Μέχρι τα 14, σχεδόν οι µισοί έφηβοι 

έχουν δοκιµάσει τσιγάρο, ενώ στα 18 

ο ένας στους δύο µαθητές έχει γίνει 

συστηµατικός καπνιστής 

• Μόλις το 3%των µαθητών του 

γυµνασίου και το 11% των µαθητών 

του λυκείου καταφέρνουν να 

σταµατήσουν το κάπνισµα µετά από 

συστηµατική χρήση 

• Αυξάνονται όλο και περισσότερο οι 

νέες γυναίκες καπνίστριες, αλλά και 

όσες δεν συµµορφώνονται σε 

ευαίσθητες περιόδους, όπως κατά την 

διάρκεια της εγκυµοσύνης και του 

θηλασµού. ∆εν είναι τυχαίο, εξηγούν 
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οι επιστήµονες, ότι η πιθανότητα για 

έµφραγµα του µυοκαρδίου αυξήθηκε 

κατά 50% τα τελευταία χρόνια στις 

γυναίκες σε σχέση µε τους άντρες. 

Στη χώρα µας περισσότερα από 200.000 

παιδιά καπνίζουν συστηµατικά. Σε κάθε τσιγάρο 

µπορεί να υπάρχουν έως και 600 χηµικές ουσίες 

που έχουν σκοπό να µας εθίσουν. Το κάπνισµα 

αποτελεί σήµερα την πρώτη αιτία νοσηρότητας 

παγκοσµίως. Σχετίζεται άµεσα ή έµµεσα µε µια 

σειρά από παθολογικές καταστάσεις, όπως ο 
καρκίνος στον πνεύµονα και σε άλλα όργανα, τα 

καρδιακά νοσήµατα, η χρόνια αποφρακτική 

πνευµονοπάθεια, η περιφερική αγγειακή νόσος, 

η εγκεφαλική αγγειακή νόσος, η ελαττωµατική 

εµβρυϊκή ανάπτυξη (σωµατικά και 

νευρολογικά), το µειωµένο βάρος γέννησης  κ.α. 
Υπάρχουν καταστάσεις που έχουν απόλυτη 

σχέση µε το κάπνισµα, όπως για παράδειγµα  η 

αποφρακτική θροµβαγγειίτιδα ή νόσος του 

Buerger. Χιλιάδες µελέτες και επιστηµονικές 

εργασίες  από τη δεκαετία του 1950 προσπαθούν 

να προσεγγίσουν και να διερευνήσουν τις 

επιπτώσεις της χρήσης του καπνού στον 

άνθρωπο. Τα αποτελέσµατα όλης αυτής της 

προσπάθειας καταδεικνύουν τις σοβαρότατες 

βλάβες που προκαλούνται στον ανθρώπινο 

οργανισµό και σε µεγάλο βαθµό έχουν 

περιγραφεί και κατανοηθεί οι µηχανισµοί  αυτών 

των βλαβών.  

Παθητικοί καπνιστές 
Μια άλλη παράµετρος που ήδη αναφέρθηκε 

είναι το παθητικό κάπνισµα. Είναι σαφές ότι οι 

παθητικοί καπνιστές κινδυνεύουν πολύ 

περισσότερο απ’ ότι πιστεύαµε παλιότερα, ή από 

ότι οι Έλληνες καπνιστές πιστεύουν στην 

πλειοψηφία τους ακόµη και σήµερα, όπως 

αναφέρθηκε παραπάνω. Στη Μεγάλη Βρετανία 

πεθαίνουν από το παθητικό κάπνισµα κάθε 

χρόνο 2700 άνθρωποι, ηλικίας 20-64 χρόνων και 

άλλοι 8000 µε ηλικία από 65 χρόνια και πάνω.  

Και βέβαια εδώ εγείρεται ένα τεράστιο 

ζήτηµα, µε νοµικές αλλά κυρίως ηθικές 

προεκτάσεις. Εναπόκειται στο κράτος και στην 

οργανωµένη πολιτεία να θέσει τους κανόνες 

εκείνους που θα προστατεύουν τους µη 

καπνιστές από την αθέλητη έκθεσή τους σε 

σοβαρούς κινδύνους για την υγεία τους, που 

απορρέουν από την καταχρηστική άσκηση ενός 

άλλου δικαιώµατος, όπως είναι το κάπνισµα. 

Πρέπει όµως να δίνεται η ευκαιρία σε κάθε 

πολίτη, να ασκεί τα δικαιώµατά του (πχ. ειδικοί 

χώροι για αυτούς που θέλουν οπωσδήποτε να 

καπνίσουν). Αν όµως αυτό για λόγους 

αντικειµενικούς δεν είναι κατορθωτό, τότε το 

δικαίωµα του µη καπνιστή είναι υπέρτερο και 

πρέπει να γίνεται σεβαστό.  

Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

5 ΙΟΥΝΙΟΥ-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Στις 15 

∆εκεµβρίου 

1972, η 

Γενική 

Συνέλευση 

του O.Η.Ε. 

θέσπισε την 

5η Ιουνίου ως 

Παγκόσµια 

Ηµέρα 

Περιβάλλοντο

ς, µε στόχο να 

υπενθυµίσει 

στους 

κατοίκους του πλανήτη ότι το µέλλον της 

ανθρωπότητας είναι άµεσα συνυφασµένο µε το 

µέλλον των οικοσυστηµάτων. Αποτελεί, πλέον, 

κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος, για να 

επιβιώσει στο εγγύς µέλλον, πρέπει να 

προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τους 

φυσικούς πόρους. Η προστασία του 

περιβάλλοντος δεν έρχεται σε σύγκρουση µε την 

ανάπτυξη. Αντίθετα, η βιώσιµη ανάπτυξη είναι 

συµφέρον όλων µας. 

Μετά την πολυσυζητηµένη Α΄ ∆ιάσκεψη για 

το Περιβάλλον, το 1972, στη Στοκχόλµη, που 
διοργανώθηκε µε την ευθύνη του O.Η.Ε., 

καθιερώθηκε και ο εορτασµός, κάθε 5 Ιουνίου, 
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της Παγκόσµιας Ηµέρας για το Περιβάλλον. 

Από τότε και κάθε χρόνο, δίνεται και άλλη µια 

ευκαιρία σε όλους, φορείς και πολίτες, για να 

εκφράσουν την άποψή τους για όσα συµβαίνουν 

στον πλανήτη και σχετίζονται ιδιαίτερα µε τη 

διαχείριση Περιβάλλοντος, τη ρύπανση, τη 

διατήρηση και σωτηρία της πανίδας και της 

χλωρίδας σε κάθε µήκος και πλάτος κ.λπ.  

Όλο και περισσότερο, όµως, βασικό µέληµα 

των επιστηµονικών ενώσεων, των οικολογικών 

οργανώσεων αλλά και των κυβερνήσεων 

αποτελεί πια και η εξασφάλιση ενός ανώτερου 

επιπέδου ζωής για τους κατοίκους των πόλεων 

και, πιο πολύ, των µεγάλων αστικών κέντρων. 

Σήµερα στη Γη κατοικούν 7 δισεκατοµµύρια 

άνθρωποι. Την αύξηση του πληθυσµού 

ακολούθησε και η αύξηση του διοξειδίου του 

άνθρακα στην ατµόσφαιρα. Από 534 µετρικούς 

τόνους το 1900 άγγιξε τους 1.900 τόνους το 

1997, θερµαίνοντας την ατµόσφαιρα κατά 5,8° 

C, αύξηση που δεν είχε δει η Γη τα τελευταία 

10.000 χρόνια.  

Το 2100 η στάθµη της θάλασσας θα ανέβει 

περίπου µισό µέτρο. Οι Ηνωµένες Πολιτείες, αν 

και καλύπτουν µόνο το 4,6% του πληθυσµού της 

Γης, παράγουν το ένα τέταρτο του διοξειδίου 

του άνθρακα παγκοσµίως. Η υπερθέρµανση της 

ατµόσφαιρας αλλά και οι πληµµύρες που 

αναµένονται από την αύξηση στάθµης των 

υδάτων θα οδηγήσουν σε µαζικές 

µεταναστεύσεις πληθυσµών στις πιο ασφαλείς 

γωνιές του πλανήτη, µε αποτέλεσµα την 

ερήµωση ολόκληρων χωρών. 

Ανδρεάδου Βερόνικα, Ηλιάδου Βαρβάρα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη)  
 

8 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΩΚΕΑΝΩΝ 
Όξινη επίθεση καταστρέφει τους 

ωκεανούς 
Σήµα κινδύνου για τις επιπτώσεις της 

κλιµατικής αλλαγής στους ωκεανούς στέλνουν 

οι επιστήµονες, µε αφορµή την Παγκόσµια 

Ηµέρα Ωκεανών. Προειδοποιούν ότι το διοξείδιο 

του άνθρακα που απορροφάται από τους 

ωκεανούς αλλάζει τη χηµεία τους και θέτει σε 

κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή. 

H θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους 

ωκεανούς, που καλύπτουν το 70% της 

επιφάνειας του πλανήτη και περιέχουν το 97% 

του γήινου νερού, απειλούνται από την 

υπεραλίευση, τη ρύπανση και πλέον από το 

φαινόµενο του θερµοκηπίου.  

Η Παγκόσµια Ηµέρα Ωκεανών έχει 

θεσµοθετηθεί από το 1992. Όπως και ανάλογες 

Παγκόσµιες Ηµέρες, έτσι και αυτή αποτελεί 

αφορµή για επαγρύπνηση, αφού και στην 

περίπτωση των ωκεανών η κατάσταση µπορεί να 

αποδειχθεί µη αναστρέψιµη. Οι ωκεανοί 

διαδραµατίζουν ένα σηµαντικό ρόλο στη 

ρύθµιση της θερµοκρασία της Γης. Καθώς τα 

επίπεδα του διοξειδίου του άνθρακα και της 

θερµότητας αυξάνονται στην ατµόσφαιρα, το 

ίδιο συµβαίνει και στα επίπεδα των ωκεανών. 

∆εδοµένου ότι από τη Βιοµηχανική Επανάσταση 

έχουµε προσθέσει περίπου 300 δισεκατοµµύρια 

τόνους διοξειδίου του άνθρακα στην 

ατµόσφαιρα, οι ωκεανοί έχουν απορροφήσει 

περίπου το µισό αυτής της ποσότητας.  

Επιπλέον έχουν απορροφήσει το 80% της 

θερµότητας που έχει προστεθεί στην 

ατµόσφαιρα. Χωρίς τους ωκεανούς, η 

παγκόσµια άνοδος της θερµοκρασίας, εξαιτίας 

του φαινόµενου του θερµοκηπίου, θα ήταν πολύ 

µεγαλύτερη απ’ ό,τι είναι ήδη. ∆υστυχώς, οι 

ωκεανοί κατακλύζονται από µαζικές ποσότητες 

διοξειδίου του άνθρακα που απορροφούν, µε 

αποτέλεσµα το ποσοστό το οποίο µπορούν να 

συνεχίσουν να απορροφούν να µειώνεται. Έτσι 

περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα παραµένει 

στην ατµόσφαιρα, επιδεινώνοντας τις επιπτώσεις 

στο κλίµα. 

Άλλοι κίνδυνοι για τους ωκεανούς είναι: 

 

Η υπεραλίευση 
• 76 % των ψαριών στον κόσµο 

κινδυνεύει άµεσα από την εντατική 

αλιεία.  
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• 90% των µεγάλων ψαριών, όπως 

ο τόνος, ο ξιφίας και ο µπακαλιάρος 

αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για 

την επιβίωσή τους. 

• Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιµες 

ποσότητες των ψαριών µε µεγάλη 

εµπορική αξία, όπως οι µπακαλιάροι του 

Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα 

χαµηλότερα επίπεδα από το 1967, 

εξαιτίας της υπεραλίευσης.  

 
Η καταστροφή των θαλάσσιων 

οικοσυστηµάτων 
• 300 τράτες βυθού οργώνουν 

καθηµερινά µε τα δίχτυα τους µια έκταση 

µεγέθους 1.500 τετραγωνικών 

χιλιοµέτρων καταστρέφοντας µερικά από 

τα πιο ποικιλόµορφα και ευαίσθητα 

οικοσυστήµατα του πλανήτη. 

• 300.000 κητώδη (φάλαινες, 

δελφίνια και φώκαινες) πεθαίνουν 

κάθε χρόνο παγιδευµένα σε δίχτυα.  

• 6,8 εκατοµµύρια ως 27 

εκατοµµύρια τόνοι ψαριών 

απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως, 

αµέσως µετά την αλίευσή τους, γιατί 

δεν έχουν επαρκή εµπορική αξία. 

 
Η παράνοµη αλιεία 

• 800 χιλιόµετρα αφρόδιχτων 

κατασχέθηκαν από την Ιταλική 

αστυνοµία το 2005. Χιλιάδες χιλιόµετρα 

αφρόδιχτων όµως συνεχίζουν να 

σκορπίζουν τον θάνατο στη Μεσόγειο.  

• 4 δις δολάρια κερδίζει η 

πειρατική αλιεία κάθε χρόνο εις βάρος 

φτωχών κρατών.  300 εκατ. δολάρια 

στερείται κάθε χρόνο η Σοµαλία από 

τους πειρατές. 

• 12.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% 

περισσότερο από το επιτρεπόµενο όριο, 

αλιεύονται παράνοµα στη Μεσόγειο και 

τον Ανατολικό Ατλαντικό. 

 

Η ανεξέλεγκτη εκµετάλλευση της θάλασσας 

πρέπει να σταµατήσει. Οι κυβερνήσεις των 

κρατών πρέπει να προχωρήσουν αµέσως στη 

προστασία των ωκεανών του πλανήτη.  

Ιωαννίδου Ιωάννα, Καρυπίδου Ελένη, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

12 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Παγκόσµια Ηµέρα κατά της Παιδικής 

Εργασίας η 12η Ιουνίου και σύµφωνα µε τα 

στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα η 

UNICEF, τουλάχιστον 132 εκατοµµύρια παιδιά 

εργάζονται σε αγροκτήµατα και φυτείες, ενώ το 

φαινόµενο δεν περιορίζεται στις 

αναπτυσσόµενες χώρες. Από τα στοιχεία της 

οργάνωσης προκύπτει ότι ο αριθµός των παιδιών 

που εργάζονται στη γεωργία είναι σχεδόν 

δεκαπλάσιος από εκείνο των παιδιών που 

εργάζονται σε εργοστάσια. 

Τα παιδιά που εργάζονται στη γεωργία 

συχνά αντιµετωπίζουν πολλές απειλές και 

κινδύνους που περιλαµβάνουν την ανάµειξη, το 

χειρισµό και τη χρήση τοξικών ζιζανιοκτόνων, 

τη χρήση επικίνδυνων κοπτικών εργαλείων, την 

εργασία σε ακραίες θερµοκρασίες και το 

χειρισµό ισχυρών και βαριών µηχανηµάτων και 

οχηµάτων. 

Τα παιδιά ξεκινούν την εργασία σε πολύ 

µικρή ηλικία στις αγροτικές κοινότητες. Παρά το 

ότι οι περισσότερες στατιστικές καλύπτουν 

παιδιά ηλικίας 10 ετών και άνω που εργάζονται, 

πολλά παιδιά ξεκινούν να εργάζονται σε 

µικρότερη ηλικία. 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  8                                                                                                   ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 
Σε µερικές χώρες, παιδιά κάτω των 10 ετών 

υπολογίζεται πως αναλογούν στο 20% της 

παιδικής εργασίας σε αγροτικές περιοχές. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα: 

Στην Αίγυπτο, έρευνα του 1998 διαπίστωσε 

πως υπήρχαν περίπου 1,47 εκατοµµύρια 

εργαζόµενα παιδιά, κυρίως στη γεωργία. 

Στην Τουρκία, υπολογίζεται πως 35 – 40% 

ενός αριθµού 800.000 µε 1,2 εκατοµµυρίων 

µεταναστών εργαζόµενων στη γεωργία είναι 

παιδιά 5 – 17 ετών. 

Στη Γουατεµάλα και την Ονδούρα παιδιά 

µέχρι και 6 ετών βοηθούν τους γονείς τους κατά 

τη σπορά και τη συγκοµιδή του καφέ. Στη 

Μαλαισία το 60% των παιδιών που εργάζονται 

στις φυτείες φοινικέλαιου είναι 6-10 ετών. 

Πάντως, η UNICEF επισηµαίνει ότι υπάρχει 

πρόοδος, αφού σύµφωνα µε πρόσφατες 

στατιστικές από τη ∆ιεθνή Οργάνωση Εργασίας 

(ILO) ο αριθµός των παιδιών που εργάζονται 

παγκοσµίως έπεσε από 246 εκατοµµύρια το 

2000 σε 218 εκατοµµύρια το 2004, µείωση 11%. 

Ηλιάδου Βαρβάρα, Καρυπίδου Ελένη, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

14 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗ  
Η 14η Ιουνίου έχει καθιερωθεί παγκοσµίως 

ως Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη από το 2003 µε 

πρωτοβουλία του Παγκοσµίου Οργανισµού 

Υγείας, των Κοινοτήτων του Ερυθρού Σταυρού 

και της Ερυθράς Ηµισελήνου, την Παγκόσµια 

Οµοσπονδία Εθελοντών Αιµοδοτών και τον 

∆ιεθνή Οργανισµό Μετάγγισης Αίµατος.  

Επιλέχτηκε η 14η Ιουνίου που είναι η ηµέρα 

γενεθλίων του Κάρλ Κάντστέηνερ, του γιατρού 

που ανακάλυψε τις οµάδες αίµατος το 1900 και 

αργότερα τα ρέζους και τιµήθηκε για την 

ανακάλυψή του αυτή µε το Νόµπελ Ιατρικής το 

1930.  

Το νόηµα της ηµέρας είναι να δώσει 

ιδιαίτερες ευχαριστίες σε αλτρουιστές οι οποίοι 

δωρίζουν το αίµα τους µε ελεύθερη βούληση σε 

τακτική βάση, χωρίς καµία αµοιβή εκτός από 

την αίσθηση της προσωπικής ευχαρίστησης του 

να βοηθάς να σωθεί η ζωή ενός συνανθρώπου 

µας. Ο αντικειµενικός σκοπός δεν είναι να 

προσελκυστούν νέοι αιµοδότες στις 14 Ιουνίου 

αλλά να δηµιουργηθεί ένα κλίµα συνεχούς 

επαγρύπνησης σχετικά µε την σπουδαιότητα της 

µη αµειβόµενης εθελοντικής προσφοράς αίµατος 

και να ενθαρρυνθούν περισσότεροι άνθρωποι να 

γίνουν τακτικοί εθελοντές αιµοδότες. 

Συµπεριλαµβανοµένων και όλων αυτών που 

έχουν δώσει ήδη αίµα κάποιες φορές για 

περιστατικά φίλων και συγγενών. Επίσης 

σκοπός είναι να προωθηθεί η υγιής συµπεριφορά 

και τρόπος ζωής σε όλους τους εθελοντές 

αιµοδότες . 

Το επίκεντρο της Παγκόσµιας Ηµέρας είναι 

η νεολαία. Σχεδιάζοντας µια Ειδική Ηµέρα, για 

να γιορτάσουµε τον ρόλο της µη Αµειβόµενης 

Εθελοντικής Αιµοδοσίας σε ολόκληρο τον 

κόσµο, δηµιουργείται η προσδοκία µια νέα γενιά 

εθελοντών αιµοδοτών να ακολουθήσει το 

παράδειγµα, προωθώντας την όσο το δυνατόν 

µεγαλύτερη ασφάλεια του αίµατος οπουδήποτε 

και οποτεδήποτε χρειαστεί, για να σωθούν 

ανθρώπινες ζωές.  

Η Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη 

είναι ένα όχηµα, για να προωθηθούν τα εξής : 

Η τακτική εθελοντική αιµοδοσία. 

Η ενθάρρυνση του συγγενικού 

περιβάλλοντος να γίνουν τακτικοί αιµοδότες. 

Η επιστράτευση νέων εθελοντών αιµοδοτών. 

Ο υγιής τρόπος ζωής (Healthy Lifestyle). 

Η προσεκτική επιλογή εθελοντών 

αιµοδοτών. 

Παρόλο που σε κάθε χώρα υπάρχει η Εθνική 

Ηµέρα Αιµοδοσίας ή η Ηµέρα του Εθελοντή 

Αιµοδότη, εντούτοις η Παγκόσµια Ηµέρα 

Εθελοντή Αιµοδότη πρέπει να γίνει η ανώτερη 

και βασική προτεραιότητα των δραστηριοτήτων 

όλων µας, ως ένα κοµµάτι µιας παγκόσµιας και 

ανώτερης κίνησης η οποία ενώνεται µε την 

ύψιστη υπηρεσία και αφοσίωση στην 

ανθρωπότητα για την παγκόσµια επάρκεια και 

αλληλεγγύη. 

 
Ανδρεάδου Βερόνικα, Ιωαννίδου Ιωάννα, Σεµερτσίδου Χρύσα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟ∆ΟΤΗ 

• Κάθε υγιής άνθρωπος ηλικίας 18 – 62 

ετών µπορεί, χωρίς κανέναν 

κίνδυνο, να δίνει αίµα 3 – 4 

φορές το χρόνο. 
• Πριν από την αιµοληψία ο 

αιµοδότης εξετάζεται 

σχολαστικά από τους 

γιατρούς. 
• Η ποσότητα αίµατος που 

δίνει κάθε αιµοδότης είναι 

µικρή και αναπληρώνεται σε 

10 λεπτά. 
• Το αίµα κάθε αιµοδότη, πριν 

διατεθεί σε κάποιον ασθενή, ελέγχεται 

για διάφορες ασθένειες. 
• Η αιµοδοσία είναι τελείως 

ανώδυνη, ακίνδυνη και 

διαρκεί 5 λεπτά.  
• Το ιατρικό υλικό που 

χρησιµοποιείται κατά την 

αιµοδοσία είναι µιας 

χρήσης. 
• Κανένα φάρµακο δεν 

µπορεί να αντικαταστήσει 

το αίµα που χρειάζεται ο 

ασθενής. 
Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
20 ΙΟΥΝΙΟΥ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Κάθε χρόνο στις 20 Ιουνίου, ο κόσµος τιµά 

το κουράγιο, το ακατάβλητο πνεύµα και τη 

δύναµη των προσφύγων. Κάθε χρόνο, χιλιάδες 

οργανώσεις σε εκατοντάδες χώρες ενώνονται, 

για να στρέψουν την προσοχή όλου του κόσµου 

όχι µόνο στο δράµα των προσφύγων και στις 

αιτίες του ξεριζωµού τους, αλλά και στην 

αποφασιστικότητα και τη θέλησή τους να 

επιβιώσουν, καθώς και στη συνεισφορά τους 

προς τις κοινωνίες που τους φιλοξενούν. 

Οι πρόσφυγες, που λανθασµένα ταυτίζονται 

συχνά µε τους οικονοµικούς µετανάστες, 

φεύγουν από τη χώρα τους όχι για το οικονοµικό 

κέρδος αλλά για να ξεφύγουν από διώξεις, τις 

απειλές κατά της ελευθερίας τους αλλά και κατά 

της ίδιας τους της ζωής. Χρειάζονται ένα 

ασφαλές λιµάνι όπου θα µπορούν να 

επουλώσουν τα τραύµατά τους – ψυχικά και 

σωµατικά – και να χτίσουν από την αρχή τις 

ελπίδες τους για ένα καλύτερο µέλλον. 

Η έλλειψη ανεκτικότητας, που αποτελεί 

συχνά την αιτία του εσωτερικού εκτοπισµού και 

των προσφυγικών κυµάτων, ενυπάρχει επίσης σε 

µερικές από τις χώρες όπου καταφθάνουν οι 

πρόσφυγες. Αντί για στήριξη και κατανόηση, 

έρχονται συχνά αντιµέτωποι µε δυσπιστία και 

περιφρόνηση.  

Την Παγκόσµια Ηµέρα Προσφύγων, ας µην 

ξεχνάµε ότι οποιοσδήποτε από µας θα µπορούσε 

να αναγκαστεί κάποια µέρα να χτυπήσει την 

πόρτα ενός ξένου, ελπίζοντας να βρει ένα 

ασφαλές και φιλικό καταφύγιο. Πρέπει να 

δεχτούµε τους πρόσφυγες µε τον ίδιο τρόπο που 

θα θέλαµε να φερθούν σε εµάς, αν ήµασταν στη 

θέση τους. 

Ενώ οι περισσότεροι πρόσφυγες θέλουν να 

γυρίσουν στην πατρίδα τους, κάποιοι δεν 

µπορούν να επιστρέψουν µε ασφάλεια. Αλλά 

όπου και να βρίσκονται, οι πρόσφυγες θα 

προσπαθούν πάντα να ανακτήσουν τις δυνάµεις 

τους και να κάνουν µια νέα αρχή. Το κουράγιο 

και η αποφασιστικότητα που δείχνουν στις πιο 

δύσκολες στιγµές θα τους χρειαστούν, για να 

χτίσουν ξανά µια νέα ζωή. Την Παγκόσµια 

Ηµέρα Προσφύγων, τιµούµε τους πρόσφυγες για 

αυτές τους τις αρετές και αναγνωρίζουµε τον 

πλούτο και την ποικιλοµορφία που φέρνουν στις 

κοινωνίες µας. 

 
Γρηγοριάδης Γιώργος, Φαντίδης Ραφαήλ, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΤΟ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ 

Την περσινή σχολική χρονιά το σχολείο µας 

συµετείχε στον Πανελλήνιο Μαθητικό 

∆ιαγωνισµό της Α.Φ.Η.Σ. µε θέµα «Η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ». 

Από το Σχολείο συµµετείχαν όλοι οι µαθητές 

της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης. Από τα έργα που 

ζωγράφισαν τα παιδιά επιλέχτηκε, για να σταλεί 

στην Α.Φ.Η.Σ., το έργο της µαθήτριας της Ε΄ 

(τότε) τάξης Κορίνας Αθανασιάδου, το οποίο 

επιλέχτηκε ανάµεσα στα 100 καλύτερα από την 

επιτροπή. Το Σχολείο µας πήρε σαν δώρο χάρη 

σ’ αυτή την επιλογή ένα τραµπολίνο.  

Φέτος την άνοιξη το τραµπολίνο στήθηκε 

και τα παιδιά όλων των τάξεων µε τη βοήθεια 

των γυµναστών ασχολούνται µε ένα καινούριο 

όργανο γυµναστικής, το οποίο µέχρι τώρα δεν 

είχαν ξαναχρησιµοποιήσει. 

 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2009 

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο ∆ήµος 

Σκύδρας διοργάνωσε στις 16 και 17 Μαΐου τα 

Ηράκλεια. Την Παρασκευή 16 Μαΐου έγινε το 

βόλεϊ και ο στίβος.  

 Στο βόλεϊ τα κορίτσια µας έπαιξαν µε το 1ο 

∆ηµοτικό Σχολείο Σκύδρας και νίκησαν 21 – 9 

(ο αγώνας διαρκούσε 1 σετ των 21 πόντων). 

Στον ηµιτελικό έπαιξαν µε το ∆ηµοτικό Σχολείο 

Άσπρου και νίκησαν 21 – 8. Στον τελικό έπαιξαν 

µε το 2
ο 
∆.Σ Σκύδρας και έχασαν 21 – 10. 

Έπαιξαν: Αθανασιάδου Κορίνα, Ανδρεάδου 
Βερόνικα, Ηλιάδου Βαρβάρα, Καρυπίδου Ελένη, 

Ιωαννίδου Ιωάννα, Σελίδου Στεφανία, Φαντίδου 

∆ήµητρα και Τσιλιάκη Θωµαή. 

Στα 50 µέτρα κοριτσιών η Σεµερτσίδου 
Χρυσούλα δεν πέρασε τον ηµιτελικό γύρο, ενώ η 

Παπαδοπούλου Νένα βγήκε πρώτη στον 

ηµιτελικό γύρο αλλά στον τελικό, ενώ πήγαινε 

πολύ καλά, µπήκε µπροστά της µία άλλη 

αθλήτρια, την µπλόκαρε και έτσι τερµάτισε 

τελευταία.  

Στα 50µέτρα αγοριών ο Παπαδόπουλος 
Θοδωρής βγήκε τρίτος και πήρε χάλκινο 
µετάλλιο. 

Στο µήκος κοριτσιών η Ηλιάδου Βαρβάρα 
στο πρώτο άλµα πήδηξε 3,30 µ., ενώ στο 

δεύτερο πήδηξε 3,35 µ. και κατάφερε να βγει 2η 
και να πάρει ασηµένιο µετάλλιο. 

Στο µήκος αγοριών ο Ταρπάνης Γιάννης 
στο πρώτο άλµα πήδηξε 3,90 µ. ενώ στο δεύτερο 

πήδηξε 3,75 µ. παίρνοντας την 3η θέση και 
χάλκινο µετάλλιο. 

Στο µπαλάκι κοριτσιών η Αθανασιάδου 
Κορίνα δεν πέρασε τον προκριµατικό γύρο, ενώ 

η Καρυπίδου Ελένη στον τελικό την πρώτη 

φορά πέταξε το µπαλάκι στα 23,80 µ. και την 

δεύτερη στα 25 µ. και βγήκε 6
η
.  
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Στο µπαλάκι αγοριών ο Φαντίδης Ραφαήλ 

δεν πέρασε στον προκριµατικό γύρο, ενώ ο 

Θεωδόρου Αλέξανδρος στον τελικό την πρώτη 

φορά πέταξε 37,50 µ. και την δεύτερη 32,40 µ. 

κατακτώντας την 3η θέση και παίρνοντας 
χάλκινο µετάλλιο. 

Στα 600 µέτρα αγοριών ο Μουχτάρης 
Γιώργος τερµάτισε 3ος και πήρε χάλκινο 
µετάλλιο. 

Στα 600 µέτρα κοριτσιών η Σελίδου 
Στεφανία δεν τερµάτισε, γιατί την έσπρωξαν και 

στραµπούλιξε το πόδι της. 

Το Σάββατο 17 Μαΐου έγινε το ποδόσφαιρο 

και το µπάσκετ. Τα αγόρια του σχολείου µας 

έπαιξαν στο ποδόσφαιρο µε τα Καλύβια και 
έχασαν 3-0. Έπαιξαν: Ταρπάνης Γιάννης, 
Φαντίδης Ραφαήλ, Παπαδοπουλος Θοδωρής, 

Θεοδώρου Αλέκος, Μουχτάρης Γιώργος, 

Παπαδόπουλος Στέφανος, Πουτουρίδης Παύλος, 

Σεµερτζίδης Γιώργος και Παπαδόπουλος 

Χρήστος.  

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πήραν 

µέρος και ιδιαίτερα στα παιδιά που κατάφεραν 

να διακριθούν.  

Αυτή ήταν η συµµετοχή του ∆ηµοτικού 

Σχολείου Ριζού στα Ηράκλεια του 2009, που 

διοργάνωσε φέτος, όπως κάθε χρονιά, ο ∆ήµος 

Σκύδρας. 

Ηλιάδου Βαρβάρα, Καρυπίδου Ελένη, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
(Η συνέχεια από την 1η σελίδα) 
Στην εκδροµή συµµετείχαν 16 από τους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης µε συνοδούς τους δασκάλους 

Χριστίνα Τσιτλακίδου και Κυριάκο Χατζηβασιλειάδη καθώς και τον κ. Θεόδωρο Αθανασιάδη 

εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων. 

ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 
Στις 23 Μαΐου, µόλις φτάσαµε στην Αθήνα, 

επισκεφτήκαµε την Ακρόπολη. Εκεί µας 

ξενάγησε η κυρία Σκανδάλη Μαργαρίτα. 

 Στην αρχή είδαµε το Ηρώδειο, που στα 

αρχαία χρόνια ήταν 

ωδείο, όπου είχαν 

στήσει τα σκηνικά για 

την παράσταση Αΐντα 

του Βέρντι. Έπειτα 

ανεβήκαµε στον 

λόφο. Φτάσαµε στα 

Προπύλαια και είδαµε 

στα δεξιά το ναό της 

Αθηνάς Νίκης 

(Απτέρου Νίκης) και 

αριστερά την 

Πινακοθήκη. 

Μπαίνοντας είδαµε 

δεξιά τον Παρθενώνα, 

τον ναό της θεάς 

Αθηνάς. Η κυρία 

Μαργαρίτα µας είπε 

πολλά και σηµαντικά 

πράγµατα για την 

κατασκευή του 

οµορφότερου 
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µνηµείου στην Ελλάδα. Μας ανέφερε για την 

κατασκευή των κιόνων, της ζωοφόρου και των 

αετωµάτων. 

Μας εξήγησε πως στα γλυπτά των 

αετωµάτων τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό 

Μουσείο, στο ανατολικό απεικονιζόταν η 

γέννηση της θεάς Αθηνάς από το κεφάλι του 

πατέρα των θεών, του ∆ία, και στο δυτικό η 

µονοµαχία της Αθηνάς και του Ποσειδώνα για 

το όνοµα της Αθήνας. 

Ακόµα είδαµε το Ερεχθείο µε τις 

Καρυάτιδες. 

Νιώσαµε χαρά και συγκίνηση, γιατί 

πρόγονοί µας, οι Αρχαίοι Έλληνες, 

κατασκεύασαν τόσο ωραίους ναούς. 

Παπαδόπουλος Θοδωρής, Φαντίδης Ραφαήλ (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
Την δεύτερη ηµέρα µας στην 

Αθήνα, στις 24 Μαΐου, περάσαµε 2 

ώρες περίπου στο Αττικό 

Ζωολογικό Πάρκο, το οποίο 

βρίσκεται στα Σπάτα. Εκεί µας 

ξενάγησε ένας υπάλληλος του 

Πάρκου ο κύριος Νικήτας. Είδαµε 

πολλά και περίεργα ζώα που δεν 

είχαµε ξαναδεί και ακούσει, όπως 

το µαραµπού, τον πιγκουΐνο της 

Αφρικής, το Πούµα, το Λίγκα, το 

Τζάκουαρ, το Μακάκο Συλβάνο, το 

Λεµούριο Κάττα, το Λευκό Όρυγα 

και πολλά άλλα. Όχι µόνο τα 

είδαµε, αλλά και µάθαµε κάποια 

πράγµατα γι’αυτά πολύ 

ενδιαφέροντα. Μάθαµε τι τρώνε, 

πώς αναπαράγονται, πού και πώς 

ζούνε. Αυτός ήταν ο λόγος που πήγαµε εκεί. 

Μας εντυπωσίασε πολύ ο τρόπος µε τον οποίον 

κάποια ζώα, ειδικά τα θηλυκά, κρατούσαν τα 

µωρά στην αγκαλιά τους. Γι’ αυτό το λόγο 

νιώσαµε συγκίνηση για τα ζώα αυτά. Πιο πολύ 

όµως χαρήκαµε, γιατί επισκεφθήκαµε το Πάρκο 

αυτό και είδαµε ζώα που δεν είχαµε ξαναδεί.  

Αθανασιάδου Κορίνα, Γρηγοριάδης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΣΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
Το Ίδρυµα Μείζονος Ελληνισµού βρίσκεται 

στην Αθήνα και συγκεκριµένα στον Ταύρο. Το 

επισκεφτήκαµε στις 24 Μαΐου 2009. 

Μόλις φτάσαµε στο Μουσείο, µια 

υπάλληλος του ιδρύµατος µας είπε δύο λόγια για 

το τι πρόκειται να δούµε. Στην αρχή 

παρακολουθήσαµε στη θόλο ένα πρόγραµµα µε 

θέµα « Η γη είναι το σπίτι µας». Αυτό το 

πρόγραµµα µας έλεγε τι µπορούνε να κάνουµε 

όλοι εµείς, για να βοηθήσουµε το περιβάλλον 

και τη γη µας. Κατόπιν συµµετείχαµε κι εµείς 

ενεργά απαντώντας σε κάποιες ερωτήσεις. Ήταν 

πολύ διασκεδαστικό. Μας άρεσε πάρα πολύ!!! 

Στο δεύτερο µέρος παρακολουθήσαµε ένα 

πρόγραµµα µε θέµα « Περιήγηση στην αρχαία 

αγορά». Περιηγηθήκαµε στην αρχαία αγορά των 

χρόνων πριν τα κλασικά, των κλασικών και των 

ρωµαϊκών χρόνων. Με τη βοήθεια κάποιων 

κουµπιών µπορούσαµε να πάµε προς όποια 

κατεύθυνση θέλαµε. Τα κτίρια φαινόντουσαν 

όπως πραγµατικά ήτανε και ήταν εντυπωσιακά. 

Μας εντυπωσίασαν τα έντονα χρώµατα, οι 

ερωτήσεις που απαντήσαµε, ο πολύς κόσµος που 

ήταν εκεί, για να παρακολουθήσει τα 

προγράµµατα, και γενικά ό,τι είδαµε και µάθαµε 

για το περιβάλλον, τη γη και την αρχαία αγορά. 

Όλα ήταν υπέροχα! 

Ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία που 

πιστεύουµε ότι θα ήθελαν να ζήσουν πολλοί. 

Περάσαµε φανταστικά! Ελπίζουµε να 

µπορέσουµε να ξαναπάµε µεγαλώνοντας, για να 

µπορέσουµε να δούµε και να µάθουµε 

περισσότερα σηµαντικά πράγµατα.  

Καρυπίδου Ελένη, Κελεσίδης Αντώνης, Παρασκευαϊδου Λαζαρίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

Την Κυριακή 24 Μαΐου 2009 στις 6 µ. µ. 

επισκεφθήκαµε την Βουλή των Ελλήνων που 

βρίσκεται στην Πλατεία Συντάγµατος.    

Μια υπάλληλος της Βουλής µας πήγε σε µια 

αίθουσα προβολών και µας είπε µε λίγα λόγια 

την ιστορία της Βουλής. Εκεί είδαµε ένα DVD, 

στο οποίο µας καλωσόριζε ο Πρόεδρος της 

Βουλής κύριος ∆ηµήτριος Σιούφας. Έπειτα µας 

έδειξε ένα άλλο DVD µε την ιστορία της Βουλής 

από τότε που χτίστηκε ως ανάκτορο του Όθωνα 

µέχρι σήµερα. 

Στη συνέχεια πήγαµε την αίθουσα της 

Ολοµέλειας, όπου καθίσαµε στις έδρες που 

κάθονται οι Βουλευτές, όταν συνεδριάζουν. 

Είδαµε τις θέσεις στις οποίες κάθεται το 

προεδρείο της Βουλής, τις θέσεις που κάθεται η 

κυβέρνηση και το βήµα των οµιλητών.  

Έπειτα ανεβήκαµε τη σκάλα της Αµαλίας 

και βρεθήκαµε σε µια αίθουσα στην οποία 

υπήρχαν διάφορα αντικείµενα του Όθωνα, του 

πρώτου βασιλιά της Ελλάδας, και της γυναίκας 

του της Αµαλίας. ∆ίπλα υπήρχε µια αίθουσα µε 

φωτογραφίες και αντικείµενα αφιερωµένη στους 

Πρωθυπουργούς και τους Προέδρους της 

Βουλής µετά την µεταπολίτευση.  

Σκεφτήκαµε ότι ήταν πολύ µεγάλη µας τιµή 

που µπήκαµε στη Βουλή, που καθίσαµε στις 

θέσεις όπου κάθονται και θα κάθονται οι 

Βουλευτές της χώρας µας. Νιώσαµε όλοι µας 

περηφάνια, γιατί τέτοια ευκαιρία ίσως δεν µας 

ξαναδοθεί ποτέ. 

 

ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΑΓΝΩΣΤΟΥ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 

Μετά από την ξενάγησή µας στη Βουλή 

πήγαµε στο Μνηµείο Του Άγνωστου Στρατιώτη 

που βρίσκεται µπροστά από την Βουλή. Εκεί 

παρακολουθήσαµε την αλλαγή της Φρουράς από 

τους Τσολιάδες. Επίσης ταΐσαµε τα περιστέρια 

και βγήκαµε πολλές φωτογραφίες. Αυτή η 

στιγµή θα µας µείνει αξέχαστη. 

Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρύσα (ΣΤ Τάξη)  
 

ΣΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
Την Κυριακή το βράδυ στις 9.15 µ.µ., έπειτα 

από µια κουραστική µέρα, παρακολουθήσαµε 

τον αγώνα Παναθηναϊκός – Π.Α.Ο.Κ. στο 

στάδιο Ο.Α.Κ.Α. Όταν φτάσαµε στο Ολυµπιακό 

Στάδιο, πήγαµε στα εκδοτήρια,  για να πάρουµε 

εισιτήρια. Οι υπάλληλοι της Π.Α.Ε. 

Παναθηναϊκός επικοινώνησαν µε τα γραφεία της 

Π.Α.Ε. και µας έδωσαν δωρεάν προσκλήσεις για 

τη θύρα 23, δίπλα στα δηµοσιογραφικά. 

Στη διάρκεια του αγώνα κάποιοι από εµάς, 

αν και είµαστε οπαδοί άλλων οµάδων, 

τραγουδούσαν τον ύµνο του Παναθηναϊκού και 

πανηγυρίζαµε τα γκολ του.   

Γρηγοριάδης Γιώργος, Κελεσίδης Αντώνης, 
Παπαδόπουλος Θοδωρής, Ταρπάνης Γιάννης, Φαντίδης Ραφαήλ (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ 

Τη ∆ευτέρα 25 Μαΐου 2009, κατά τη 

διάρκεια της τριήµερης εκδροµής µας στην 

Αθήνα, επισκεφτήκαµε την Εθνική Πινακοθήκη. 

Εκεί µας ξενάγησε η κ. Αιµιλία Σταµατοπούλου 

και είδαµε πολλούς και ωραίους πίνακες από 

διάσηµους Έλληνες ζωγράφους εκ των οποίων 

πολλοί σπούδασαν στη σχολή του 

Μονάχου. Στην αρχή είδαµε πίνακες του 

∆οµίνικου Θεοτοκόπουλου (EL 

GRECO), στη συνέχεια είδαµε πίνακες 

του Νικηφόρου Λύτρα, του Φώτη 

Κόντογλου, του Νικόλαου Γύζη, του 

Θεόφιλου, του Θεόδωρου Ράλλη, του 

Θεόδωρου Βρυζάκη, του Νίκου 

Χατζηκυριάκου Γκίκα, του Νίκου 

Εγγονόπουλου και του Κωνσταντίνου 

Παρθένη. Ένας πολύ  συγκινητικός 

πίνακας ήταν του Παρθένη που 

απεικόνιζε το Χριστό µε το αγκάθινο 

στεφάνι και το κεφάλι του στραµµένο 

προς τον Θεό. Επίσης είδαµε πίνακες µε 

πορτρέτα αντρών και γυναικών από 

καλές οικογένειες, αγιογραφίες και πίνακες 

ζωγραφισµένους µε την τεχνοτροπία του 

κυβισµού. Στην εθνική Πινακοθήκη 

αισθανθήκαµε συγκίνηση αλλά και χαρά, γιατί 

στη χώρα µας γεννήθηκαν τόσο µεγάλοι 

ζωγράφοι. 

Ιωαννίδου Ιωάννα, ∆ήµητρα Φαντίδου (ΣΤ Τάξη) 
 

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΓΟΥΛΑΝ∆ΡΗ  
ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΑΙΑ 

Το µουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

βρίσκεται στην Κηφισιά. Το επισκεφτήκαµε την 

∆ευτέρα 25 Μαΐου, για να δούµε τα 

βαλσαµωµένα ζώα που υπήρχαν εκεί. Επίσης 

υπήρχαν διάφορα πετρώµατα, και απολιθώµατα 

από ζώα και φυτά. Όταν µπήκαµε στο µουσείο, 

πρωτοαντικρίσαµε µια καµηλοπάρδαλη και στην 

αίθουσα αριστερά υπήρχαν τα βαλσαµωµένα 

ζώα, όπως λιοντάρια, τίγρεις, ελάφια, ένας 

ρινόκερος, µία αρκούδα, καγκουρό, ένας 

αλιγάτορας, ζέβρες, ένας σκελετός από 

δεινόσαυρο και πολλά άλλα ζώα. Πιο πολύ σε 

όλα τα παιδιά άρεσε ο σκελετός από δεινόσαυρο 

και ο αλιγάτορας, γιατί ήταν κάτι πολύ 

ξεχωριστό. Το πρώτο πράγµα που σκεφτήκαµε 

όλοι µας ήταν να βγούµε φωτογραφίες µε τα 

ζώα, για να τις έχουµε ενθύµιο.  

∆ίπλα στο µουσείο Γουλανδρή υπήρχε το 

Κέντρο Γαία, το οποίο επισκεφτήκαµε, όταν 

τελειώσαµε την ξενάγησή µας από το 

προηγούµενο µουσείο. Στο µουσείο αυτό 

πήγαµε, για να ευαισθητοποιηθούµε για τα 

προβλήµατα του περιβάλλοντος για να 

µιλήσουµε για το τι πρέπει να κάνουµε για να 

σώσουµε τον πλανήτη. Μπαίνοντας µέσα 

αντικρίσαµε µια µεγάλη µισή σφαίρα η οποία 

συµβόλιζε τη γη. Πρώτα απ’ όλα χωριστήκαµε 

σε δύο οµάδες. Η ξεναγός στη συνέχεια οδήγησε 

µία από τις οµάδες αυτές σε µία αίθουσα στην 

οποία µιλήσαµε για το νερό. Μας έβαλε να 

σηκώσουµε µία ράβδο στην οποία κρέµονταν 

δύο κουβάδες που είχαν µέσα παγωµένο νερό. 

Αυτό το κάναµε, γιατί θέλαµε να καταλάβουµε 

τις γυναίκες στην Αφρική που κουβαλάνε µ’ 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Οι µαθητές που πήραν µέρος στην εκδροµή στην Αθήνα και οι συνοδοί 

τους ευχαριστούµε την Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός και τους υπάλληλους της για 

τις προσκλήσεις που µας πρόσφεραν, για να παρακολουθήσουµε τον 

ποδοσφαιρικό αγώνα. Παναθηναϊκού – Π.Α.Ο.Κ. 
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αυτόν τον τρόπο 20 λίτρα την ηµέρα, για να 

πιούν νερό. Μετά µας έδειξε τα στρώµατα από 

τα οποία αποτελείτε το έδαφος και τέλος 

απαντήσαµε σ’ ένα ερωτηµατολόγιο µε διάφορες 

ερωτήσεις σχετικές µε ό,τι συζητήσαµε.  

Εµάς µας εντυπωσίασε το Κέντρο Γαία, διότι 

ήταν πολύ διαφορετικό σε σχέση µε τους άλλους 

χώρους που επισκεφτήκαµε. Ήταν µια πολύ 

όµορφη εµπειρία. Μακάρι, όταν µεγαλώσουµε, 

να ξαναπάµε και να µάθουµε ακόµα 

περισσότερα.  

Ανδρεάδου Βερόνικα, Σελίδου Στεφανία, Ταρπάνης Γιαννης (ΣΤ Τάξη) 
 

 

Ο ΧΟΡΗΓΙΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ 
στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή και στον 21ο Αιώνα 

Χορηγία στην αρχαία Αθήνα ήταν η 

ανάληψη όλων των εξόδων από πλούσιο 

πολίτη για την κατάρτιση  του χορού ενός 

δράµατος, για τις παραστάσεις που 

γίνονταν προς τιµήν του ∆ιονύσου ή και 

η χρηµατοδότηση µιας καλλιτεχνικής ή 

αθλητικής εκδήλωσης και γενικά ενός 

πολιτιστικού έργου. 

Η χορηγία θεσµοθετείται για πρώτη 

φορά στην Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία του 

Κλεισθένη, στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. 

Η πλήρης άνθησή της όµως συντελείται 

στον 5ο αιώνα π.Χ., στον Χρυσό 

Αθηναϊκό Αιώνα του Περικλή, µε τα εξής 

βασικά χαρακτηριστικά.  

α. Η χορηγία ήταν έννοια είδους. 
Αφορούσε αποκλειστικά την οικονοµική 

υποστήριξη των τεχνών. Άλλωστε 

χορηγός σηµαίνει ηγέτης του χορού. 

Ήταν µία από τις τέσσερις λειτουργίες. Οι 

άλλες τρεις ήταν η γυµνασιαρχία, η 

τριηραρχία και η εστίαση.  

Με τον καιρό όµως, και ιδιαίτερα 

σήµερα, η έννοια της χορηγίας 

διευρύνθηκε και κάλυψε κάθε µορφή 

οικονοµικής ενίσχυσης προς 

οποιονδήποτε τοµέα κοινωνικού 

περιεχοµένου.  

Όπως είναι φανερό, στην Αρχαία 

Αθήνα οι τέσσερις λειτουργίες ήταν ένας 

τρόπος µεταφοράς πόρων από τον 

ιδιωτικό τοµέα προς την πολιτεία και το 

κοινωνικό σύνολο. Με αυτή την 

ανακατανοµή πόρων, η Πολιτεία ενίσχυε 

την άµυνα, τη διατροφή των απόρων, τον 

αθλητισµό και φυσικά τις τέχνες και τον 

πολιτισµό. Ήταν δηλαδή ένας άλλος, 

έµµεσος τρόπος φορολογίας των 

πλούσιων Αθηναίων. 

β. Η χορηγία ήταν υποχρεωτική δια 
νόµου για τους 120 πιο εύπορους 

συγκριτικά πολίτες από την κάθε µία από 

τις δέκα φυλές της Αθήνας.  

γ. Οι χορηγοί ανελάµβαναν όλα τα 
έξοδα της εκδήλωσης, όπως για 

παράδειγµα τα Παναθήναια, τα Ελευσίνια 

Μυστήρια, τα ∆ιονύσια ή τα Ανθεστήρια.  

δ. Οι χορηγοί είχαν επίσης την ευθύνη 
της επιλογής των συντελεστών και των 

«πρωταγωνιστών» – όπως θα τους λέγαµε 

σήµερα – καθώς και του συντονισµού, 

της προετοιµασίας και των δοκιµών, που 

άρχιζαν 11 µήνες πριν από την 

εκδήλωση. Ήταν, δηλαδή, κατ’ αναλογία 

µε τα σηµερινά δεδοµένα, οι 

«παραγωγοί» των εκδηλώσεων τέχνης.  

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Οι µαθητές που πήραν µέρος στην εκδροµή στην Αθήνα και οι συνοδοί 

δάσκαλοι Τσιτλακίδου Χριστίνα και Χατζηβασιλειάδης Κυριάκος 

ευχαριστούµε τον κ. Αθανασιάδη Θεόδωρο για την πολύτιµη βοήθειά του 

σ’ όλη τη διάρκεια της τριήµερης εκδροµής µας στην Αθήνα.  
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ε. Ο χορηγός ήταν «ιερό πρόσωπο» 
καθ’ όλη τη δωδεκάµηνη διάρκεια της 

χορηγίας του. Αυτή η τιµή της πολιτείας 

και των υπόλοιπων πολιτών προς το 

πρόσωπό του ήταν και το µοναδικό 

αντιστάθµισµα της πολιτείας προς τον 

χορηγό για την προσφορά του.  

στ. Έντονη ήταν και η άµιλλα µεταξύ 
των χορηγών για την παρουσίαση της 

λαµπρότερης εκδήλωσης, που 

αντανακλούσε σε ολόκληρη τη φυλή του 

νικητή – χορηγού.  

ζ. Ο θεσµός της χορηγίας εξαπλώθηκε 
προοδευτικά από την Αθήνα στην Αίγινα, 

τη Θήβα, τον Ορχοµενό και άλλες 

ελληνικές πόλεις, καθώς και στα παράλια 

της Μικράς Ασίας, όπου όµως ο θεσµός 

λειτούργησε σε εθελοντική βάση, όπως 

λειτουργεί και σήµερα.  

Από τα παραπάνω εύκολα 

καταλαβαίνουµε ότι το περιεχόµενο της 

χορηγίας είναι και σήµερα κοινωνικό και 

επί πλέον ότι το µοναδικό αντιστάθµισµα, 

το µόνο αντάλλαγµα για τον χορηγό ήταν 

αποκλειστικά και µόνο η «τιµητική» 

πίστωσή του από την πολιτεία και την 

κοινωνία, για την κοινωνική ευποιία του. 

Αλλά το βαθύτερο στοιχείο που 

χαρακτηρίζει τη χορηγία και της 

προσδίδει  ουσιαστικό κοινωνικό 

περιεχόµενο έχει διατυπωθεί από τον 

∆ηµοσθένη: «∆ΕΙ ΓΑΡ ΤΟΥΣ 

ΕΥΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΥΣ ΠΟΙΕΙΝ 

ΕΑΥΤΟΥΣ ΤΟΙΣ ΠΟΛΙΤΑΙΣ». 

Στα σύγχρονα δηµοκρατικά 

πολιτεύµατα η χορηγία είναι ένας θεσµός 

κοινωνικής ευθύνης και συµµετοχής στον 

δηµόσιο βίο, που τιµά τον χορηγό και 
επιβάλλει στην πολιτεία και στον 

αποδέκτη της χορηγίας να αναγνωρίζουν 

την κοινωνική προσφορά του.  

 

MIA ΜΕΡΑ ΣΤΟΝ ΙΣΗΜΕΡΙΝΟ 
    

Στις 

δυτικές ισηµερινές περιοχές η καθηµερινή 

νεροποντή είναι τόσο κανονική, ώστε 

ουσιαστικά εµφανίζεται σύµφωνα µε αυστηρό 

πρόγραµµα. Στις 9 π.µ. η θερµότητα από τον 

ήλιο έχει εξατµίσει το νερό που άφησε στο 

έδαφος η βροχή της προηγούµενης µέρας, 

σχηµατίζοντας σωρήτες (είδος νεφών) 

φορτωµένους µε υδρατµούς. Το µεσηµέρι η 

θερµοκρασία ανεβαίνει κατά 7 – 10 βαθµούς, η 

υγρασία γίνεται αισθητή και οι σωρήτες 

αρχίζουν να µετατρέπονται σε απειλητικά νέφη 

καταιγιδοφόρα. 

    Κατά τις 3 µ.µ. η θερµότητα είναι αποπνικτική 

και ο ήλιος έχει εξατµίσει πολύ νερό στην 

ατµόσφαιρα που φθάνει τώρα στο σηµείο 

κορεσµού. Τα σύννεφα αρχίζουν να µεγαλώνουν 

και καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του 

ουρανού. Στις 5 µ.µ. οι καταρράκτες του 

ουρανού ανοίγουν, για να ξεκινήσει µια 

νεροποντή που κρατάει µία η δύο ώρες. Η βροχή 

σταµατάει ξαφνικά όπως άρχισε. Ο ουρανός 

καθαρίζει από τα σύννεφα, η θερµοκρασία και η 

υγρασία πέφτουν. Ο κύκλος είναι έτοιµος να 

ξαναρχίσει την άλλη ηµέρα. 

Νένα Παπαδοπούλου (ΣΤ΄ Τάξη) 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Οι δάσκαλοι και οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού 

ευχαριστούµε τον κ. Παπαδόπουλο Νικόλαο (Θώκα) και την κ. 

Παπαδοπούλου Τριανταφυλλιά για την ευγενική προσφορά του καθενός 

προς το σχολείο µας. 
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Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΜΠΡΑ 
Φαντάσου ένα φίδι που στέκεται όρθιο και 

κοιτάζει κατάµατα έναν ενήλικο. Ένα φίδι που 

ανοίγει απειλητικά την κουκούλα του κεφαλιού 

και αφήνει ένα διαπεραστικό σφύριγµα, που 

µοιάζει µε ουρλιαχτό λύκου. Ένα φίδι 5,5 

µέτρων που εκτοξεύει δηλητήριο σε απόσταση 

δυο µέτρων. Είναι η βασιλική κόµπρα, που το 

δηλητήριό της είναι ικανό να σκοτώσει 20 

ανθρώπους ή έναν ελέφαντα. Ζει στην νότια 

Κίνα, την Ινδία και την νοτιοανατολική Ασία, 

στα δέντρα, στο έδαφος, ακόµα και στο νερό. 

Είναι το µόνο φίδι που φτιάχνει φωλιά για τα 

αυγά του και τρέφεται κυρίως µε µικρά ζώα. Η 

κόµπρα συνήθως αποφεύγει τον άνθρωπο, αλλά, 

αν τύχει και την απειλήσεις… αλίµονό σου.            
 

Παπαδοπούλου Νένα (Στ΄ Τάξη)   
 

Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ∆ΕΛΦΙΝΙΩΝ 
Ότι τα δελφίνια 

επικοινωνούν µεταξύ τους 

είναι γνωστό. Ότι 

χρησιµοποιούν ένα είδος 

γλώσσας είναι πιθανό. Ότι 

µπορούν όµως να µιλάνε 

στο τηλέφωνο το ξέρατε; 

Και όµως, σε ένα ενυδρείο 

της Χαβάης οι επιστήµονες 

είδαν µε τα µάτια τους: Η 

µητέρα δελφίνι µίλησε µε 

το δελφινάκι της που βρισκόταν σε γειτονική 

πισίνα µέσω τηλεφώνου. 

Αναγνώρισαν µε ποιον µιλούσαν 

από την συσκευή τηλεφώνου που 

τους έ δωσαν οι επιστήµονες και 
άρχισαν να ανταλλάσσουν 

δελφινοσήµατα. Όπως λένε οι 

ερευνητές που έκαναν πείραµα, 

είναι βέβαιο ότι τα δυο δελφίνια 

επικοινωνούσαν µεταξύ τους 

µέσω τηλεφώνου… το τι έλεγαν 

όµως, είναι µια άλλη ιστορία που 

θα µας πάρει καιρό να ανακαλύψουµε. 

Παπαδοπούλου Νένα (Στ΄ Τάξη)   
 

ΠΩΣ ΠΕΤΟΥΝ ΤΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ 
Το αεροπλάνο είναι µια ιπτάµενη µηχανή µε 

φτερά και κινητήρες. Μεταφέρει αγαθά και 

ανθρώπους σε µεγάλες αποστάσεις. Τα βασικά 

του τµήµατα είναι: Οι πτέρυγες, το σύστηµα 

προώθησης, η άτρακτος, το ουραίο πτερυγικό 

σύστηµα και το σύστηµα προσγείωσης. Τα πιο 

µικρά αεροπλάνα έχουν θέσεις για έναν ή για 

δύο ανθρώπους, αλλά τα µεγάλα επιβατηγά 

µπορούν να µεταφέρουν περισσότερους από 400 

επιβάτες. Αυτά τα µεγάλα αεροσκάφη έχουν 

πλήρωµα που περιλαµβάνει τον κυβερνήτη, το 

συγκυβερνήτη και τους φροντιστές, οι οποίοι 

εξυπηρετούν τους επιβάτες. 

Τα αεροπλάνα πετούν χάρη στα φτερά τους. 

Εάν κοιτάξετε ένα αεροπλάνο από το πλάι, θα 

δείτε ότι τα φτερά του έχουν κυρτό σχήµα. Το 

σχήµα των φτερών επιτρέπει στα αεροπλάνα να 

σηκώνονται στον αέρα. Το αεροδυναµικό σχήµα 

επιτρέπει στην άτρακτο να διασχίζει τον αέρα, 

µε αποτέλεσµα το σκάφος να πετάει ταχύτερα. 

Στην φάση της απογειώσεις ο αέρας που 

περνά πάνω από το φτερό παράγει δύναµη που 

λέγεται άνωση. Ο αέρας που περνά κάτω από το 
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φτερό ωθεί το σκάφος προς τα άνω. Έτσι το 

αεροπλάνο απογειώνεται.  

Ο ταχύτερος τρόπος ταξιδιού είναι η πτήση. 

Μπορούµε να φάµε το πρωινό µας στο Λονδίνο 

και το βραδινό µας στην Νέα Υόρκη! Τα 

αεροπορικά ταξίδια είναι σχετικά πρόσφατα. Οι 

πρώτοι άνθρωποι που µπήκαν σε αεροπλάνο 

πέταξαν λίγο πριν γεννηθούν οι παππούδες σας. 

Τα µεγάλα σύγχρονα αεροπλάνα κινούνται 

από στροβιλοκινητήρες που καίνε καύσιµα. 

Ρουφούν τον αέρα από εµπρός και τον 

εκτοξεύουν µε δύναµη προς τα πίσω. Τα 

αεριωθούµενα κινούνται σαν τα µπαλόνια µε 

λυµένο στόµα που επιτρέπουν στον αέρα από το 

εσωτερικό τους να ξεφύγει µε δύναµη προς τα 

έξω. 

Παρά το φαινοµενικό τους βάρος τα υλικά 

κατασκευής των αεροπλάνων, όπως το 

αλουµίνιο, είναι ελαφρά. Τα αεροπλάνα πετούν 

όταν αναπτύσσουν µεγάλη ταχύτητα επειδή η 

δύναµη της άνωσης είναι µεγαλύτεροι από τη 

δύναµη της βαρύτητας. 

Αθανασιάδου Κορίνα, Παπαδοπούλου Νένα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 
Το ψυγείο είναι µια από τις συσκευές που 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη του πολιτισµού. 

Αλλά ήδη από τις αρχές του 17 αι. είχαν 

ξεκινήσει έρευνες για 

την τεχνητή ψύξη. 

 Τεκµηριωµένες 

έρευνες έχουµε και 

στις αρχές του 18αι., 

όταν ο Michael 

Faraday 

πειραµατιζόταν µε 

την εξάτµιση 

αµµωνίας για την 

παραγωγή ψύξης, ενώ 

το πρώτο ψυκτικό 

µηχάνηµα 

κατασκευάστηκε το 

1834 στη Florida των 

ΗΠΑ από τον  ∆ρ. 

John Goorie για την ανακούφιση των ασθενών 

από τον κίτρινο πυρετό. Λίγο πριν έχουµε τα 

πρώτα πειραµατικά µηχανήµατα που 

λειτουργούσαν µε συµπίεση αιθέρα το 1805. 

Το πρώτο λειτουργικό ψυγείο 

κατασκευάστηκε στο Μόναχο το 1873 από τον 

ΚΑRL LIND. Αρχικά χρησιµοποιήθηκε 

µεθυλικός αιθέρας και κατόπιν αµµωνία (1876). 

Μέχρι τότε τα σπίτια και τα µηχανήµατα 

χρησιµοποιούσαν ice 

boxes.  

Τα σηµερινά ψυγεία 

λειτουργούν µε την αρχή 

του Faraday. Η αρχή 

στην οποία στηρίζονται 

είναι η συµπίεση του 

αέρα σε υγρό, κάτι το 

οποίο προκαλεί  

απορρόφηση 

θερµότητας. Λόγω αυτής 

της απορρόφησης  

µετατρέπεται  και πάλι 

σε  αέριο.  

Η πρώτη περίοδος 

µεγάλης ανάγκης για τη 

χρήση ψυγείων εµφανίστηκε τους θερµούς 

χειµώνες του 1889 και 1890 στις ΗΠΑ  λόγω της 

έλλειψης πάγου που παρουσιάστηκε τότε 

στην αγορά. 

Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα, Φαντίδου ∆ήµητρα 
 

ΤΟ ∆ΩΡΟ ΤΗΣ ΜΑΡΤΙΝΑΣ (ΜΕΡΟΣ Β΄) 
ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Η ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΥΠΙ∆ΟΥ ΠΗΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ “KIDS FUN”  
Μια µέρα όµως, η αδερφή της Μαρτίνας, η 

Νάντια ή αλλιώς η πριγκίπισσα 

«∆ενξέρωτιθέλω» πήγε στην αποθήκη, για να 

πάρει το ποδήλατό της και να πάει στο πάρκο µε 

τη φίλη της.  

Ψυγείο πάγου 
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Ξαφνικά, πετάχτηκε µπροστά της το 

κουταβάκι. Αυτή άρχισε να τρέχει χωρίς 

σταµατηµό. Μπήκε στο σπίτι λαχανιασµένη. 

- Μαµά, µαµά, φώναξε. Κάτω στην 

αποθήκη είναι ένα κατάµαυρο µαλλιαρό 

τέρας είπε τροµαγµένη.  

Η µαµά πήγε βιαστικά στο αποθηκάκι. Είδε 

το σκύλο να γαβγίζει και θυµήθηκε το γάβγισµα 

που έβγαινε εκείνη τη µέρα απ’ το δωµάτιο της 

Μαρτίνας.  

Πήρε αγκαλιά το κουτάβι και ανέβηκε στο 

σπίτι. 

- Μαρτίνα! 

- Ορίστε µαµά. Τι έγινε πάλι; 

- Κάτω, στην αποθήκη βρήκα αυτό το 

σκυλάκι. Μήπως έχεις καµιά σχέση µ’ 

αυτό; 

- Ναι, είπε διστακτικά το κορίτσι. 

- Και γιατί το έφερες εδώ, χωρίς να ξέρει 

κανείς τίποτα, παιδί µου; Αυτό που 

έκανες δεν ήταν σωστό! 

- Μαα… 

- ∆εν ακούω τίποτα, Μαρτίνα. Το κουτάβι 

θα φύγει από το σπίτι αµέσως τώρα, είπε 

αυστηρά η µαµά, χωρίς καν να ακούσει 

την εξήγηση της Μαρτίνας. 

Από εκείνη την ώρα και για τρεις ολόκληρες 

µέρες η Μαρτίνα έκλεγε ασταµάτητα, δεν 

κοιµόταν, ήταν ανυπάκουη, δεν έκανε τα 

µαθήµατά της. Ήταν κλειδωµένη στο δωµάτιό 

της και δεν ήθελε να βλέπει ούτε και ν’ ακούει 

κανέναν. Μόνο τον «Τυχερούλη» της ήθελε. 

Έτσι πέρασαν πέντε εβδοµάδες. Σε λίγο 

καιρό η Μαρτίνα έχει γενέθλια. Θα κλείσει τα 

δώδεκα. Κανονικά θα έπρεπε να είναι 

χαρούµενη που πλησιάζουν τα γενέθλιά της. 

Αυτή όµως είναι σε µαύρο χάλι. Θέλει πίσω το 

σκυλάκι της. 

Μετά απ’ όλα αυτά, ο µπαµπάς και η µαµά 

του κοριτσιού αποφάσισαν να της φέρουν πίσω 

το σκυλάκι της. Θα ήταν το καλύτερο δώρο για 

τη Μαρτίνα. 

Το έψαχναν επί έξι µέρες. Στο τέλος το 

βρήκαν στη χωµατερή να ψάχνει απελπισµένο 

για φαγητό.    

- Λοιπόν γλύκα, είπε ο µπαµπάς. Θα µας 

κάνεις τη χάρη να έρθεις µαζί µας; Η 

φίλη σου η Μαρτίνα σ’ αποθύµησε και 

σε θέλει πίσω, οµορφούλη! 

Οι γονείς του κοριτσιού πήραν τον 

«Τυχερούλη», τον καθάρισαν και τον κράτησαν 

κρυµµένο στο σπίτι της γιαγιάς  χωρίς να πουν 

κουβέντα στη Μαρτίνα.   

Επιτέλους έφτασε η ηµέρα των γενεθλίων 

της Μαρτίνας. Οι γονείς της διοργάνωσαν ένα 

πάρτι-έκπληξη προς τιµήν της. Κάλεσαν όλους 

τους συµµαθητές της και τα αγαπηµένα της 

πρόσωπα. 

Η µαµά πήρε τη Μαρτίνα και πήγαν για 

ψώνια έτσι ώστε µόλις γυρίσουν, η Μαρτίνα να 

βρει τους φίλους και το αγαπηµένο της 

κουταβάκι στο σπίτι, για να πραγµατοποιηθεί η 

έκπληξη. 

Πέρασαν δύο ώρες και η Μαρτίνα µε τη 

µαµά γύρισαν στο σπίτι. Μόλις άνοιξαν την 

πόρτα η Μαρτίνα αντίκρισε ένα υπέροχο θέαµα. 

Όλοι µαζί οι φίλοι της της ευχήθηκαν χρόνια 

πολλά µε µια φωνή, 

ενώ ο «Τυχερούλης» 

άρχισε να γαβγίζει 

γεµάτος χαρά. 

- Είµαι τόσο 

ευτυχισµένη, 

φώναξε και 

αγκάλιασε 

σφιχτά το 

κουτάβι. 

∆ιασκέδασε µε 

την ψυχή της εκείνο 

το απόγευµα, χάρη 

στους γονείς και τους 

φίλους της που την 

λάτρευαν πραγµατικά. 

Το πάρτι συνεχίστηκε 

µέχρι αργά το απόγευµα. 

Σιγά, σιγά οι φίλοι της άρχισαν να φεύγουν, 

ώσπου το βραδάκι έµεινε µόνη της µε την 

οικογένειά της. 

Μετά απ’ όλα αυτά η Νάντια κατάλαβε γιατί 

η αδερφή της δεν την άφηνε να µπει στο 

δωµάτιό της. 

- Ώστε δεν µ’ άφηνες να µπω στο δωµάτιο, 

επειδή είχες το σκυλάκι, ε;  

- Μα γιατί άλλο βρε Νάντια, είπε µε 

ευγένεια η Μαρτίνα. 

Λοιπόν από τότε έζησαν όλοι µαζί 

ευτυχισµένοι χωρίς καυγάδες και τσακωµούς. Η 

Μαρτίνα ήταν τώρα µια ευτυχισµένη έφηβη 

κοπέλα και η Νάντια είχε ωριµάσει αρκετά και 

επιτέλους ήξερε τι ήθελε. 

Πίστεψέ µε αυτή ήταν µια από τις πιο 

αγαπηµένες οικογένειες που θα µπορούσες ποτέ 

να συναντήσεις … 

 
Καρυπίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
• Ένας αρουραίος µπορεί να ζήσει χωρίς 

νερό περισσότερο από 

µια καµήλα!  

• Όταν φτερνίζεσαι, ο 

αέρας βγαίνει από τη 

µύτη σου µε ταχύτητα 

160 χµ. την ώρα! 

• Έχεις 206 κόκαλα στο 

σώµα σου και το πιο 

µικρό βρίσκεται στο 

αυτί σου! 

• Είναι αδύνατο να γλείψεις τον αγκώνα 

σου! 

• Είναι αδύνατο να φταρνιστείς µε τα 

µάτια ανοιχτά. 

• Μέχρι τον 7
ο
 µήνα της ζωής του, ένα 

µωρό έχει την δυνατότητα 

να αναπνέει και να 

καταπίνει ταυτόχρονα. 

Ένας ενήλικας δεν µπορεί 

να το κάνει ποτέ αυτό. 

• Οι γάτες µπορούν να 

βγάλουν 100 φωνητικούς 

ήχους, ενώ τα σκυλιά 10. 

• Η  Παρασκευή και 13 

θεωρείται άτυχη µέρα, γιατί 

την Παρασκευή 13 Οκτωβρίου του 1307 

ο Πάπας, σε συνεννόηση µε τον βασιλιά 

της Γαλλίας, εξέδωσε µυστική διαταγή 

θανάτωσης των Ναϊτών Ιπποτών. 

Παπαδοπούλου Νένα (Στ΄ Τάξη)   
 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 
«Έφαγε µαύρο (στις εκλογές)» 

Οι εκφράσεις «έφαγε µαύρο» και «το έριξα 

δαγκωτό» σχετίζονται µε τη χρήση των 

σφαιριδίων που χρησιµοποιούνταν από το 1880 

έως το 1920 αντί για ψηφοδέλτια κατά τη 

διαδικασία της ψηφοφορίας. 

Σε κάθε εκλογικό τµήµα υπήρχαν τόσες 

κάλπες, όσοι και οι υποψήφιοι στην περιφέρεια. 

Η κάθε κάλπη, φτιαγµένη από λευκοσίδηρο, 

χωριζόταν εσωτερικά σε δύο µέρη που 

αντιστοιχούσαν εξωτερικά σε δύο χρώµατα, 

µαύρο και άσπρο. Το δεξιό µέρος, άσπρο, στην 

πρόσθια πλευρά του είχε τη λέξη «ΝΑΙ», ενώ το 

αριστερό, που ήταν µαύρο είχε τη λέξη «ΟΧΙ». 

Στο πάνω µέρος κάθε κάλπης ήταν 

τοποθετηµένος σωλήνας µε γωνία 25 µοιρών, 

που είχε µάκρος 27 και διάµετρο 12 εκατοστά. Ο 

ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει απ’ όλες τις 

κάλπες και να πάρει από τον υπάλληλο- που 

στεκόταν µπροστά από την καθεµιά και έπρεπε 

να φωνάζει ποιου υποψήφιου ήταν η κάλπη- µια 

µικρή µολυβένια µπάλα, το σφαιρίδιο [για 

τελευταία φορά σφαιρίδια χρησιµοποιήθηκαν 

στις εκλογές της 1
ης
 Νοεµβρίου 1920]. Μόλις το 

έπαιρνε, σήκωνε το χέρι κρατώντας το ανάµεσα 

στο µεγάλο δάκτυλο και στο δείκτη, για να 

δείξει ότι ήταν ένα και µόνο, έβαζε το χέρι του 

µέσα στο σωλήνα και το έριχνε στο χώρισµα που 

αντιστοιχούσε στο «ΝΑΙ» ή στο «ΟΧΙ». Για να 

µην ακούγεται  σε ποιο χώρισµα έπεφτε το 

σφαιρίδιο, το εσωτερικό της κάλπης ήταν 

καλυµµένα µε µάλλινο ύφασµα. Καµιά φορά, 

πριν το ρίξει, το δάγκωνε από πείσµα, για να 

πάει η ψήφος του δαγκωτή από τη µεριά του 

µαύρου, ενώ άλλοτε το φιλούσε καθώς το 

προόριζε για το άσπρο. 

Όταν η ψηφοφορία τελείωνε, οι υπάλληλοι 

άνοιγαν τις κάλπες, την κάθε µία χωριστά και 

µετρούσαν τα σφαιρίδια που βρίσκοταν στο 

κουτί, πρώτα τα «ΝΑΙ» και µετά τα «ΟΧΙ». Από 

το συνδυασµό του «ΟΧΙ» [της αρνητικής 

ψήφου] και του µαύρου χρώµατος, στο οποίο 

αντιστοιχούσε, προήλθε η φράση «τον 

µαύρισαν», που δηλώνει αποδοκιµασία. 

(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…») 

Αθανασιάδου Κορίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 12 ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΑΜΕ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ    

Α Γ ∆ Ε Ο Ζ Ω Α Μ Π Σ Α 

Γ Ε Σ Θ Π Ι Φ Χ Ο Λ Φ Τ 

Ν Μ Ε Ν Η Κ Ψ Ρ Υ Α Ε Τ 

Ω Ι Ρ Ι Σ Α Σ Τ Σ Τ Ζ Ι 

Σ Α Α Κ Ρ Ρ Υ Φ Ε Ε Κ Κ 

Τ Σ Μ Η Κ Χ Ο Ι Ι Ι Α Ο 

Ο Υ Ι Π Μ Α Η Θ Ο Α Λ Ζ 

Σ Φ Κ Ι Λ Ι Ρ Β Γ Σ Α Ω 

Σ Ρ Σ Ν Ω Α Σ Ο Ο Υ Ι Ο 

Τ Ε Ε Α ∆ Α Β Υ Υ Ν Ρ Λ 

Ρ Ο Ο Κ Ι Γ Ι Λ Λ Τ Μ Ο 

Α Κ Ρ Ο Π Ο Λ Η Α Α Ο Γ 

Τ Ο Ρ Θ Λ Ρ Σ Ρ Ν Γ Σ Ι 

Ι Ι Κ Η Α Α Κ Μ ∆ Μ Λ Κ 

Ω Γ Ζ Κ Κ Γ Α Ι Ρ Α Κ Ο 

Τ Β Η Η Α Λ Σ Α Η Τ Α Π 

Η Λ Μ Ι Μ Ε Μ Σ Π Ο Ρ Α 

Σ Ι Η Σ Π Ο Μ Ρ Ν Σ Α Ρ 

Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Α Κ Ι Κ 

Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Γ Α Ι Α Ζ Ο 

Ιωαννίδου Ιωάννα, Σελίδου Στεφανία (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
     1            

1                 

        2         

 3                

2                 

       3          

                 

      4           

                 

                 

                 

                 

 
 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ  
_ _ _ _ _    Η πρωτεύουσα της Ελλάδας.  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Αγιογράφος και συγγραφέας.    

_ _ _ _ _ _ _ _   Ευρωπαϊκό κράτος µε πρωτεύουσα το Βουκουρέστι.              

_ _ _ _ _ _ _      Περιοχή στο κέντρο της Αθήνας. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Αρχαίος ναός στην Ακρόπολη αφιερωµένος στη θεά Αθηνά. 

_ _ _ _ _    Μέσο µαζικής µεταφοράς στην Αθήνα (αντίστροφα). 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Η πλατεία στην οποία βρίσκεται η 

βουλή. 

2. Ίδρυµα … Ελληνισµού. 

3. Πλατεία της Αθήνας. 

4. Εκεί υπάρχουν πίνακες µεγάλων 

Ελλήνων ζωγράφων. 

 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Ο Ιερός Βράχος. 

2. Κάνουν την αλλαγή φρουράς. 

3. Μέσο µεταφοράς που φτιάχτηκε πριν 

λίγα χρόνια στην Αθήνα. 

4. Περιοχή κάτω από την Ακρόπολη.  

Ανδρεάδου Βερόνικα,  
Καρυπίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη)  
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 Τ Η Ι Ν Β 

      Ρ       Α         Κ          Α 

 Ν Ι Κ Α 

 Υ Ο Α Γ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _   Μία …της Αθήνας είναι και η Συγγρού. 

_ _ _ _ _ _ _   Αρχαίο ωδείο κάτω από την Ακρόπολη.   

Ηλιάδου Βαρβάρα, Φαντίδου ∆ήµητρα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ 
 

 

                

    

      ………………………………………..             ………………………………………… 

Παπαδοπούλου Νένα, Σεµερτσίδου Χρυσούλα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 
ΜΑΜΑ: Αχ Ευγενία µου, πώς θα ήθελα να είχα τα δικά σου τα µαλλιά! 

- Αλήθεια, µαµά, σας αρέσουν; 

- Ω πολύ, παιδί µου! 

- Μα τότε, γιατί φωνάζετε, άµα βρίσκεται καµιά τρίχα στο φαγητό; 

*       *       * 
ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Μαµά, ο Ανδρέας σκοτώνει όλα τα µυρµήγκια. ∆εν είναια κακό παιδί; 

ΜΑΜΑ: Γιατί, παιδί µου; 

ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ: Γιατί, µαµά, δε µ’ αφήνει να σκοτώσω κι εγώ κανένα!  

Θεοδώρου Θανάσης, Μουχτάρης Γιώργος (ΣΤ΄ Τάξη)      
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
«Βάλε ελιά για το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου» 

Να είσαι προνοητικός και να φυτεύεις καρποφόρα δέντρα για σένα και για τους απογόνους σου. 

*       *       * 
«Κυρά που θέλεις παντρειά κοιτάξου στον καθρέφτη» 

Πριν απαιτήσεις κάτι, αναλογίσου αν το δικαιούσαι, αν διαθέτεις τα ανάλογα προσόντα. 

*       *       * 
«Με στραβό αν κοιµηθείς το πρωί θ’ αλληθωρίζεις» 

Οι κακές συναναστροφές είναι πάντα βλαβερές. 

Θεοδώρου Αλέξανδρος, Θεοδώρου Αντώνης (ΣΤ΄ Τάξη)    
 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 Αφότου εγεννήθηκα      Ποιοι είναι εκείνοι οι σοφοί 

 δεν ξέρω τι να κάνω      που µεταξύ τους δε µιλούν 

 δυο βουναλάκια κουβαλώ     και µε τους άλλους είναι λάλοι; 

 στη ράχη µου επάνω.         Τι είναι; 

   Τι είναι;          

 

  

 
Παρασκευαΐδου Λαζαρίνα, Σιδηροπούλου Βάσω (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
Ιωαννίδου Ιωάννα, Καρυπίδου Ελένη (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
 

 
 

 
 
 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 107 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 8 ΟΝΟΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗ ΜΑΝΑ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΜΑΜΑ, 
ΜΗΤΕΡΟΥΛΑ, ΜΑΜΑΚΑ, ΜΑΝΙΤΣΑ (ΚΑΘΕΤΑ) ΜΗΤΕΡΑ, ΜΑΝΑ, ΜΑΝΟΥΛΙΤΣΑ, ΜΑΝΟΥΛΑ   
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΜΗΤΕΡΑ 2. ΜΗΤΡΙΑΡΧΙΑ 3. ΜΗΤΡΟΚΤΟΝΟΣ 4. ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ 
ΚΑΘΕΤΑ 1. ΜΑΝΟΥΛΑ 2. ΜΗΤΡΙΑ 3. ΜΗΤΡΙΚΟΣ 4. ΜΑΜΟΘΡΕΠΤΟΣ  
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ: ΜΑΝΟΥΛΑ, ΗΤΑ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, Ε∆ΕΣΣΑ, ΡΑΚΙ, 
ΑΝΟΙΞΗ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΜΑΝΟΥΛΙΤΣΑ, ΠΑΡΑΜΑΝΑ 
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ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
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