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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΙΡΑΖΟΥΝ ΕΥΧΕΣ… 

ΕΠΙΣΗΣ… 

… στολίζουν το δέντρο και ετοιµάζονται για 
τη χριστουγεννιάτικη γιορτή, η οποία θα γίνει 
την Πέµπτη 22 ∆εκεµβρίου στις 10.30 το πρωί 

στο Νηπιαγωγείο, µε θέµα «Παραµονή 
Πρωτοχρονιάς» 

 
ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

Οι µαθητές όλων των τάξεων του 
∆ηµοτικού σχολείου ετοιµάζονται να 
γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Στόλισαν στις 
τάξεις τους τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, 
στόλισαν τις αίθουσές τους µε λογής λογής 

στολίδια και κατασκευές, τραγουδούν 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ετοιµάζουν τη 
δική τους χριστουγεννιάτικη γιορτή που θα γίνει 
την Παρασκευή 23 ∆εκεµβρίου και ώρα 9.00 
στο Σχολείο µας. Οι µαθητές της Γ΄ και ∆΄ τάξης 
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θα παρουσιάσουν µια διασκευή του έργου 
«Φρικαντέλα, η µάγισσα που µισούσε τα 
κάλαντα» του Ευγένιου Τριβιζά. Θα 

τραγουδήσει χορωδία που θα αποτελείται από 
τους µαθητές όλων των τάξεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Α΄ ΤΑΞΗ 
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Β΄ ΤΑΞΗ 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Χριστούγεννα στο σπίτι 
Φέτος αποφάσισαν οι γονείς µου να κάνουµε 

Χριστούγεννα στο σπίτι. Έτσι αρχίσαµε το 
στόλισµα. Ξεκινήσαµε να στολίζουµε το 
δέντρο, στήσαµε τον κορµό και µετά βάλαµε 
χρυσές µπάλες, διάφορες κορδέλες µε 
γιρλάντες και τέλος βάλαµε στην κορυφή το 
αστέρι. Θα ανάψουµε τα κάρβουνα και θα 
ψήσουµε διάφορα κρέατα. Η γιαγιά θα ανάψει 
το φούρνο, για να ψήσει ψωµί. Θα είναι και ο 
θείος µου από την Αθήνα. Κάνει πολύ δρόµο, 
για να φτάσει. Μου είπε πως θα µου φέρει 
δώρο ένα έλκηθρο. Είµαι πολύ ευτυχισµένη που 
θα είµαστε µαζί τις γιορτινές µέρες. 

Βασιλική Τριγώνη 
*       *       * 

Το σπουργιτάκι 
Από το παράθυρο κοιτούσα το σπουργιτάκι 

που έψαχνε για φαΐ, κοντά στο φούρνο του 
σπιτιού µας. Ο δρόµος είναι χιονισµένος και τα 
παιδιά κάνουν έλκηθρο. Η κορφή του βουνού 
φαίνεται από µακριά σα χρυσή γιρλάντα. Αύριο 
είναι αρχιµηνιά και περιµένω µε ανυποµονησία. 

Φαντίδης Ειρηναίος 
*       *       * 

Χιονισµένη Πρωτοχρονιά 
Την αρχιµηνιά µαζευτήκαµε όλοι οι 

συγγενείς µου και φάγαµε µαζί. Η µαµά έψησε 
στο φούρνο πολλά φαγητά και γλυκά. Εµένα µου 
άρεσε η φρεσκοψηµένη φραντζόλα ψωµί και ο 
νόστιµος κορµός. Ξαφνικά άρχισε να φυσά 
άγριος αέρας και να πέφτει δυνατή βροχή. Την 
κορδέλα και τη γιρλάντα που είχε βάλει η µαµά 
στα κάγκελα την πήρε ο αέρας. Κάποια στιγµή 
άρχισε να χιονίζει. Μαζί µε τον ξάδερφό µου 
πήραµε το έλκηθρο και βγήκαµε να παίξουµε. 

Χρήστος Φωτίου 
 *       *       * 

Τα περσινά Χριστούγεννα 
Τα περσινά Χριστούγεννα µου άρεσαν, 

επειδή πήγαινα βόλτες µε το έλκηθρό µου και 
γιατί είχαν στολίσει έλατα µε γιρλάντες οι 
άνθρωποι. Πέρασα ωραία Χριστούγεννα. Είχα 
όµως πεινάσει και µια µέρα πήγα σπίτι, για να 
πάρω να φάω µια φραντζόλα ψωµί. Την έφαγα 
και πήγα πάλι να παίξω. 

Παπαδοπούλου Θεοδώρα 
*       *       * 

Περιµένοντα τον Αι – Βασίλη 
Ο ∆εκέµβριος µπήκε για τα καλά, έρχονται 

και τα Χριστούγεννα. Όρθια βλέπω από το 

παράθυρο του σπιτιού µου τη βροχή να πέφτει 
πάνω στο δρόµο. Ένα σπουργίτι κάθεται σ’ ένα 
κορµό δέντρου. Η µητέρα µου άναψε το φούρνο, 

για να ψήσει φαγητό και φραντζόλες. 
Αυτές τις ηµέρες θα στολίσουµε το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο µε διάφορα 
στολίδια και από την κορφή του 
δέντρου θα κρεµάσω γιρλάντες. 
Περιµένω τον Αι – Βασίλη µε το 
έλκηθρό του να µου φέρει δώρα. 

Θεοδοσίου Ανατολή 
*       *       * 

Περιµένω τον Αι – Βασίλη 
Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα σπίτι το 

παιδάκι µε τη µαµά του στόλιζαν το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην κορφή έβαλαν 
το αστέρι. Στα κλαδιά έβαλαν κορδέλα και 
µπάλες και στόλισαν το σαλόνι µε γιρλάντες. Το 
παιδάκι ήταν χαρούµενο, γιατί περίµενε τον Αι – 
Βασίλη. Ο Αι – Βασίλης έρχεται µε το έλκηθρό 
του την αρχιµηνιά, για να δώσει δώρα στα 
παιδιά. Η µαµά έκανε στο φούρνο γλυκά και 
φραντζόλα ψωµί. Έξω ο καιρός είναι άγριος µε 
βροχή και κρύο. Κανείς δεν είναι στο δρόµο, 
µόνο ο σπουργίτης κάθεται στον κορµό του 
δέντρου. 

Κωνσταντίνος Φαντίδης 
*       *       * 

Χριστουγεννιάτικες προετοιµασίες 
Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Θα 

στολίσουµε το δέντρο και θα βάλουµε κορδέλες. 
Στην κορυφή θα βάλουµε ένα τεράστιο χρυσό 
αστέρι. 

Έξω στο δρόµο πέφτει πολύ χιόνι. Οι δρόµοι 
γέµισαν µε γιρλάντες. Γέµισε η πόλη µε ωραίες 
µυρωδιές από το φούρνο που ψήνει φραντζόλες 
και µελοµακάρονα.  

Τελικά µου αρέσουν τρελά τα Χριστούγεννα. 
Πουτακιδου ∆έσποινα 

*       *       * 
Περιµένοντας την 

Πρωτοχρονιά 
Ο καιρός είχε γίνει 

άγριος. Η βροχή έπεφτε 
δυνατά. Μέσα στο σπίτι, 
στο αναµµένο τζάκι είχαν 

µείνει λίγα κάρβουνα. Το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν 

στολισµένο µε χρυσή κορδέλα και στην κορφή 
του είχε ένα φωτεινό αστέρι. Τα παράθυρα ήταν 
στολισµένα µε κόκκινες γιρλάντες. Από κει τα 
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παιδιά κοιτούσαν στο δρόµο, γιατί περίµεναν 
τους φίλους τους, για να πουν τα κάλαντα για 
την αρχιµηνιά. Στο φούρνο ψηνόταν η 
βασιλόπιτα. 

Αντωνιάδης Γιώργος 
*       *       * 

Τα Χριστούγεννα 
Έρχονται Χριστούγεννα. Στολίσαµε το 

χριστουγεννιάτικο δέντρο. Στην κορφή βάλαµε 

ένα χρυστό αστέρι. Στολίσαµε το σπίτι µε 
κορδέλες και γιρλάντες. Ο φούρνος ψήνει 
φραντζόλες και βασιλόπιτες. Ένας σπουργίτης 
χτυπάει τον κορµό του δέντρου. Ο δρόµος είναι 
στολισµένος. Τα παιδιά περιµένουν τον Αι – 
Βασίλη µε το έλκηθρο να τους φέρει δώρα. 

Ανθόπουλος Βασίλης 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΙ – ΒΑΣΙΛΗ 

Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη,  
 
Με λένε Βασιλική, είµαι 7 ετών και µένω 

στο Ριζό. Θέλω να µου φέρεις ένα παιχνίδι το 
οποίο είναι ένα σπίτι, που έχει δωµάτια, κουζίνα, 
µπάνιο και µια πισίνα, για να κάνουν οι κούκλες 
µου µπάνιο. Θέλω αυτό το σπίτι, για να παίζω 
µε τις φίλες µου. Κι εγώ, Αι – Βασίλη µου, 
σου υπόσχοµαι ότι θα είµαι καλή 
µαθήτρια και καλό κορίτσι. 

Με 
πολλή αγάπη 
          
Βασιλική 
Τριγώνη 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη,  
 
Με λένε Κωνσταντίνο, είµαι 8 χρονών και 

µένω στο Ριζό. Θέλω να µου φέρεις ένα καράβι 
πλέιµοµπιλ Ρωµαίων. Έχει πολλά ανθρωπάκια 
πάνω σε ένα καράβι. Αυτό το παιχνίδι µου 
αρέσει πολύ. Εύχοµαι όλα τα παιδιά της Γης να 
‘χουν υγεία και να πάρουν και αυτά δώρα από 
τον Αι – Βασίλη.    

Με πολλή αγάπη 
 Κωνσταντίνος Φαντίδης 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη,  
 
Με λένε ∆έσποινα Πουτακίδου και 

µένω σ’ ένα όµορφο χωριό, το Ριζό. 
Πηγαίνω στη Β΄ ∆ηµοτικού και είµαι 8 
χρονών. Θα ήθελα πολύ να µου 
φέρεις ένα παιχνίδι που λαχταρώ 
καιρό. Είναι η Barbie, µία υπέροχη 
κούκλα, και έχει και δώρο ένα CD. Το 
είδα στο JUMBO και ξετρελάθηκα. Σου 
το ζητώ εσένα, γιατί από τους γονείς µου θα 
ζητήσω κάτι άλλο, έτσι ώστε να αποκτήσω δύο 
δωράκια για φέτος τις γιορτές. Λοιπόν, σου 
εύχοµαι να µπορέσεις να εκπληρώσεις όλων των 
παιδιών τις ευχές, επίσης εύχοµαι καλές γιορτές 

σε όλο τον κόσµο και να έχουν όλοι την υγεία 
τους.  

ΠΟΛΛΑ ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΑΚΙΑ! 
      ∆έσποινα Πουτακίδου  

 *       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 

 
Με λένε Γιώργο Αντωνιάδη. Μένω στο 

Ριζό Σκύδρας και είµαι 7 χρονών. Θα 
ήθελα να µου φέρεις τη «Φάρµα» 

playmobil. Έχει όλα τα αντικείµενα της 
φάρµας, τα στήνεις και παίζεις. Μ’ αρέσει να 
παίζω µ’ αυτή, µε τους φίλους µου. Θα σε 

περιµένω µε ανυποµονησία.  
   Με πολλή αγάπη 
Γιώργος Αντωνιάδης 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη,  
 
Με λένε Ειρηναίο Φαντίδη, είµαι 8 χρονών 

και µένω στο Ριζό. Θα ήθελα ένα αεροπλανάκι 
µε τηλεχειριστήριο, για να µπορώ να το πετάω 
στον ουρανό. Μου αρέσει πολύ. Τέλος εύχοµαι 
να δώσεις δώρα στα φτωχά παιδάκια και υγεία 
σε όλον τον κόσµο. 

Με πολλή αγάπη 
        Ειρηναίος Φαντίδης 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη,  
 
Με λένε Βασίλη Ανθόπουλο και είµαι 7 

χρονών. Μένω στο Ριζό Σκύδρας. 
Θέλω να µου φέρεις ένα κάστρο που να 

έχει κάτι ανθρώπους που να έχουν 
σπαθιά και κάτι δράκους. Μου 
αρέσει πάρα πολύ.  

        Σε αγαπώ πολύ, Αι – 
Βασίλη 

Βασίλης Ανθόπουλος   
*       *       * 

Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 
Με λένε Χρήστο Φωτίου και είµαι 7 χρονών. 

Μένω στο Ριζό Σκύδρας. Θέλω να µου φέρεις 
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ένα κάστρο µε πλέιµοµπιλ, µε παγίδες, µε 
γέφυρες και µε ιππότες. Είναι Χριστούγεννα και 
έχω τη γιορτή µου, γι’ αυτό θέλω να µου το 
φέρεις. Εύχοµαι να µη µε ξεχάσεις. Ευχαριστώ. 

Με πολλή αγάπη 
Χρήστο Φωτίου 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 
 
Με λένε Θεοδώρα Παπαδοπούλου, είµαι 7 

χρονών και µένω στο Ριζό. Θέλω το βαλιτσάκι 
της Μπάρµπι. Θέλω αυτό το δώρο, επειδή το 
είδα στην τηλεόραση και µου άρεσε. Θα σε 
περιµένω στο σπίτι µου. 

         Με πολλή αγάπη 
           Θεοδώρα Παπαδοπούλου 
*       *       * 

Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 
 
Με λένε Νίκο Μουχτάρη, είµαι επτά ετών 

και µένω στο Ριζό Σκύδρας. Θέλω να µου φέρεις 
ένα αυτοκίνητο που λειτουργεί µε µπαταρίες και 
έχει ένα τηλεκοντρόλ. Αι – Βασίλη, θα σε 
περιµένω µε χαρά. 

Με πολλή αγάπη 
          Νίκος Μουχτάρης 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 
 

Με λένε Ανατολή Θεοδοσίου. Είµαι 7 
χρονών και πηγαίνω Β΄ τάξη στο ∆ηµοτικό 
Σχολείο Ριζού. Μένω στο χωριό Ριζό που 
βρίσκεται στο Ν. Πέλλας. Σε παρακαλώ να µου 
φέρεις φέτος µια µπάλα του µπάσκετ. Μου 
αρέσει πολύ και παίζω σε µια οµάδα στη 
Σκύδρα. Αι – Βασίλη, εύχοµαι όλα τα παιδιά του 
κόσµου να είναι καλά. 

Με πολλή αγάπη 
        Ανατολή Θεοδοσίου 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 
 
Με λένε Μάρκο. Είµαι 7 χρονών. Μένω στο 

Ριζό Σκύδρας. Αι – Βασίλη, θέλω να µου φέρεις 
ένα τρενάκι, για να παίζω. Σου υπόσχοµαι να 
είµαι καλό παιδί. 

       Με πολλή αγάπη 
                                  Μάρκος Γκογκιτσασβίλη 

*       *       * 
Αγαπηµένε µου Αι – Βασίλη, 
 
Με λένε Πολύκαρπο Σιδηρόπουλο. Είµαι 8 

χρονών. Πάω Β΄ ∆ηµοτικού. Μένω στο Ριζό 
Σκύδρας. Άγιε, να µου φέρεις εργαλεία και µια 
µπάλα. Ένα σφυρί, ένα πριόνι, ένα κατσαβίδι και 
καρφιά. Άγιε µου Βασίλη, να φέρεις δώρα σε 
όλα τα παιδιά του κόσµου. 

  Με πολλή αγάπη 
Πολύκαρπος Σιδηρόπουλος

 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΓΛΥΚΕΣ ΓΕΥΣΕΙΣ 
Τα παιδιά του Ολοήµερου, προκειµένου να 

γλυκάνουν τους δύσκολους καιρούς που 
διανύουµε, έψαξαν, βρήκαν, έφεραν και σας 
παρουσιάζουν συνταγές γλυκών που φτιάχνουν 
τα Χριστούγεννα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 
 

Τιραµισού Πρωτοχρονιάς 

Υλικά 
6 κουτ. λικέρ µε γεύση καφέ 
3 κουτ. καφέ φίλτρου µέτριος  
20 µπισκότα σαβουαγιάρ 
420 γραµ. ροδάκινα σε φέτες κονσέρβα 
250 γραµ. τυρί κρέµα 

25 γραµ. ζάχαρη 
140 γραµ. κρέµα άνθος αραβοσίτου έτοιµη ή  

custard 
140 γραµ. κρέµα γάλακτος χτυπηµένη 
Φετούλες από ροδάκινο 
Φετούλες από µανταρίνια κληµεντίνες 
2 κουτ. γλυκού σκόνη κακάο 
 
Εκτέλεση  
Σε µπολ ανακατεύετε 5 κουταλιές από το 

λικέρ µε τον καφέ. Βουτάτε τα µπισκότα στο 
µίγµα και σκεπάζετε µε 
αυτά τη βάση από 1 
µεγάλο γυάλινο µπολ. 
Αραδιάζετε επάνω στα 
µπισκότα τις φέτες από 
το ροδάκινο (αφού 
πρώτα τις στραγγίσετε). 
Σε άλλο µπολ χτυπάτε 
το τυρί κρέµα µε το 
υπόλοιπο λικέρ (1 κουταλιά) και τη ζάχαρη να 
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αφρατέψουν. Αναµιγνύετε την έτοιµη κρέµα ή 
την  custard µε την κρέµα γάλακτος και 
ανακατεύετε απαλά. Ρίχνετε τα ¾ από το µίγµα 
επάνω στα ροδάκινα. Βάζετε την τιραµισού στο 
ψυγείο αποβραδίς. 

Γαρνίρετε µε τις φετούλες ροδάκινου και τα 
µανταρίνια και ρίχνετε στο κέντρο το υπόλοιπο 
¼ της κρέµας. 

Πασπαλίζετε µε τη σκόνη κακάο και 
σερβίρετε. 

Καλή όρεξη 
και καλά Χριστούγεννα 

Πουτακίδου ∆έσποινα (Β΄ Τάξη) 
 

Βασιλόπιτα Τούρτα 
Υλικά  
250 γραµ. βούτυρο µαλακό 
8 αυγά 
900 γραµ. αλεύρι 
80 γραµ. κονιάκ 
500 γραµ. ζάχαρη 
Χυµός από 6-7 πορτοκάλια 
1 κουτ. γλυκού σόδα 
1 κουτ. γκυκού ξύσµα πορτοκαλιού 
2 κουτ. γλυκού µπέικιν πάουντερ 
Ζάχαρη άχνη 
 
Εκτέλεση  
Σε γυάλινο µπολ χτυπάτε το βούτυρο να 

ασπρίσει. Σε άλλο µπολ βάζετε τους κρόκους µε 
τη ζάχαρη και χτυπάτε να αφρατέψουν. Ρίχνετε 
στο βούτυρο και ανακατεύετε. Προσθέστε το 
κονιάκ. Σε µπολ βάζετε το χυµό. Μόλις 
αφρίσουν, ρίχνετε στο µπολ µε το βούτυρο.  

Σε καθαρό µπολ χτυπάτε τα ασπράδια σε 
σφιχτή µαρέγκα. Ρίχνετε σιγά-σιγά στο µίγµα µε 
το βούτυρο. Προσθέστε το ξύσµα και το µπέικιν 
και ανακατέψτε καλά. Ρίχνετε σιγά-σιγά το 
αλεύρι ανακατεύοντας, ώστε να γίνει απαλός και 
πηχτός χυλός.  

Αδειάζετε σε βουτυρωµένο ταψί και ψήνετε 
στους 200 βαθµούς για 50-60 
λεπτά.(βεβαιωθείτε ότι έχει ψηθεί καλά 
βυθίζοντας στο κέντρο ένα µαχαίρι που πρέπει 
να βγει στεγνό). 

Αφήνετε να κρυώσει λίγο και ξεφορµάρετε. 
Πασπαλίζετε µε ζάχαρη άχνη. 
 

Καλή Πρωτοχρονιά 
Πουτακίδου ∆έσποινα, (Β΄ Τάξη) 

 
Χιονισµένο κέικ 

Υλικά  
300 γραµ. φρούτα αποξηραµένα 

(βερίκοκα, κουµ – κουατ, δαµάσκηνα, 
ανανάς, σταφίδες) 

350 γραµ. ρούµι σκούρο 
250 γραµ. βούτυρο µαλακό 
225 γραµ. ζάχαρη καστανή 
4 αυγά 
250 γραµ. αλεύρι που φουσκώνει µόνο του 
4 κουτ. κανελογαρύφαλλα σε σκόνη 
 
∆ιακόσµηση χιόνι 
1 ασπράδι αυγού 
200-220 γραµ. ζάχαρη άχνη 
200 γραµ. φρούτα διάφορα γλασέ 

(κερασάκια, ανανάς, παπάγια) 
25 γραµ. αµύγδαλα άψητα ολόκληρα 
25 γραµ. φιστίκια κάσιους 

 

Εκτέλεση 
Βάζετε τα αποξηραµένα φρούτα σε γυάλινο 

βάζο και τα περιχύνετε µε το ρούµι. Σκεπάζετε 
καλά µε αεροστεγές καπάκι και αφήνετε να 
µουλιάσουν για 1-2 µέρες.  

Χτυπάτε το βούτυρο µε τη ζάχαρη να 
αφρατέψουν. Ρίχνετε τα αυγά ένα-ένα µαζί µε 1 
κουταλιά αλεύρι την κάθε φορά ανακατεύοντας 
συνέχεια. Προσθέστε το υπόλοιπο αλεύρι και τα 
κανελογαρύφαλλα κα ανακατεύετε καλά. 

Βάζετε σε µπλέντερ τα µισά φρούτα που 
έχετε µουσκέψει στο ρούµι και χτυπάτε να 
γίνουν πουρές. Ψιλοκόβετε τα υπόλοιπα. Ρίχνετε 
στο χυλό του κέικ τον πουρέ φρούτων και τα 
ψιλοκοµµένα φρούτα και ανακατεύετε καλά. 

Αδειάζετε σε µακρόστενη φόρµα και ψήνετε 
στους 150 βαθµούς για 1 ¼ - 1 ½ ώρα. 
Χιόνι: Χτυπάτε σε σφιχτή µαρέγκα το 

ασπράδι και προσθέστε τη ζάχαρη σιγά-σιγά να 
γίνει οµοιογενές µίγµα. Ξεφορµάρετε το κέικ και 
απλώνετε πάνω το χιόνι µαρέγκα. Ισιώνετε την 
επιφάνεια και αφήνετε το υπόλοιπο να τρέξει  
στα πλαϊνά. Σκορπάτε πάνω τα φρούτα, τα 
αµύγδαλα και τα κάσιους. 

Καλές γιορτές 
Ιωαννίδου Ελευθερία (∆΄ Τάξη) 
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Α΄ ΤΑΞΗ 
Στο µάθηµα της Γλώσσας και στο κείµενο «Ένα λεµόνι µε φτερά», οι µαθητές και οι µαθήτριες της 

Α΄ τάξης, αφού διάβασαν την επιθυµία του παπαγάλου που ήθελε να ήταν λαγός, έγραψαν και 
ζωγράφισαν τι θα ήθελαν να ήταν… 

ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΗΜΟΥΝ 
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Γ΄ ΤΑΞΗ 
Με αφορµή την ενότητα «Μέσα 

Συγκοινωνίας» στο µάθηµα Μελέτη 
Περιβάλλοντος οι µαθητές της Γ΄ τάξης βρήκαν 
πληροφορίες για µερικά από αυτά, τα οποία 
χρησιµοποιούµε, για να µετακινηθούµε γρήγορα 
και άνετα. 

 
ΜΕΣΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Ταξί 

Ταξί είναι ένα όχηµα δηµόσιας µεταφοράς, 
συνήθως επιβατηγό αυτοκίνητο, το οποίο 
µεταφέρει επιβάτες στον ακριβή προορισµό που 
επιθυµούν, σε αντίθεση µε τα µαζικά µέσα 
µεταφοράς, τα οποία κινούνται σε 
προκαθορισµένες διαδροµές. 

Τα ταξί έχουν συνήθως καθορισµένο χρώµα, 
για να είναι εύκολο να ξεχωρίζουν. Κάθε 
περιοχή έχει διαφορετικό χρώµα για τα ταξί. Για 
παράδειγµα, στην Αθήνα είναι κίτρινα, στη 
Θεσσαλονίκη µπλε σκούρο µε λευκό ουρανό 
κ.ά.  

Η λέξη ταξί προέρχεται από τη λέξη 
«taximeter», (tax = κόστος/τέλος + meter = 
µετρητής), τον µετρητή (το ταξίµετρο) που 
είχαν, και ακόµη έχουν, τα ταξί για τον 
υπολογισµό της απαιτούµενης πληρωµής για την 
υπηρεσία µεταφοράς που οφείλει ο επιβάτης. 

Σεµερτσίδης Αντώνης 
*       *       * 
Αυτοκίνητο 

Αυτοκίνητο ονοµάζεται κάθε τροχοφόρο 
επιβατικό όχηµα µε ενσωµατωµένο κινητήρα. 
Σύµφωνα µε τους συνηθέστερους ορισµούς, τα 
αυτοκίνητα σχεδιάζονται, ώστε να κινούνται (ως 
επί το πλείστον) στους αυτοκινητόδροµους, να 
έχουν καθίσµατα για ένα ως έξι άτοµα, έχουν 
συνήθως τέσσερις τροχούς και κατασκευάζονται 
κυρίως για τη µεταφορά ανθρώπων, αλλά και 
µερικές φορές για την µεταφορά διαφόρων 
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πραγµάτων. Ωστόσο, ο όρος αυτοκίνητο 
καλύπτει και άλλα οχήµατα (φορτηγά, 
λεωφορεία κτλ)... 

Το 2002 υπήρχαν περίπου 590 εκατοµµύρια 
επιβατικά αυτοκίνητα παγκοσµίως (περίπου ένα 
ανά 11 κατοίκους), εκ των οποίων τα 140 
εκατοµµύρια στις ΗΠΑ (σχεδόν ένα ανά δύο 
κατοίκους). Ο αριθµός αυξάνεται συνεχώς, 
καθώς οι κάτοικοι των αναπτυσσόµενων κρατών 
σταδιακά αρχίζουν να αποκτούν επιβατικά 
αυτοκίνητα. 

Την αρχή έκανε στην Γαλλία, το 1769, ο 
Nicolas Jοseph Cougnot, δηµιουργώντας το 
πρώτο αυτοκίνητο όχηµα, ένα ατµοκινούµενο 
αµάξι, το fardier. Το ασταθές αυτό όχηµα 
ανετράπη και χτύπησε σε ένα τοίχο, 
αποτελώντας έτσι και το πρώτο ατύχηµα µε 
αυτοκινούµενο όχηµα στην ιστορία. Το 1770, ο 
Γερµανο-Αυστριακός εφευρέτης Siegfried 
Marcus συναρµολόγησε ένα µηχανοκίνητο 
αµαξίδιο. Το όχηµα του Marcus έχει ήδη 
ξεπεράσει το µηχανικό κινητήρα του Κουνιότ σε 
µηχανική ενέργεια. 92 χρόνια αργότερα, ο 
Etienne Lenoir έφτιαξε το πρώτο αυτοκίνητο µε 
µηχανή εσωτερικής καύσης και ένα χρόνο 
αργότερα ο Λενουάρ πραγµατοποίησε το πρώτο 
ταξίδι µε αυτοκίνητο στον κόσµο καλύπτοντας 
κυκλική διαδροµή 19,3 χλµ. µε µέση ταχυτήτα 
6,4 χλµ/ώρα και ισχύ µόλις 0,5 ίππους (η 
ιπποδύναµη είναι η δύναµη που δίνει ένα άλογο 
για να σηκώσει ένα βάρος 75 κιλών σε ύψος 1 
µέτρου). 

Το αυτοκίνητο, µε κινητήρα του Νικολάους 
Όττο (Nikolaus Otto) εσωτερικής καύσης και 
καύσιµο τη βενζίνη, παρήχθη στη Γερµανία το 
1885 από τον Καρλ Μπεντς (Karl Benz). Ο 
Μπεντς κατέθεσε τα σχέδια αυτού του 
αυτοκινήτου στο Μάνχαϊµ (Mannheim) της 
Γερµανίας. Παρότι στον Μπεντς αποδόθηκε η 
εφεύρεση του αυτοκινήτου (κακώς αφού ο 
Λενουάρ το είχε εφεύρει), αρκετοί άλλοι 
Γερµανοί, Γάλλοι και άλλων εθνικοτήτων 

µηχανικοί προσπαθούσαν να κατασκευάσουν 
παρόµοια οχήµατα την ίδια εποχή. 

Αργότερα, τα αυτοκίνητα εξελίχτηκαν και 
πλέον µπορούσαν να καλύπτουν µεγαλύτερες 
αποστάσεις σε λιγότερο χρόνο. 

Τα περισσότερα αυτοκίνητα σήµερα 
χρησιµοποιούν ως καύσιµο βενζίνη ή πετρέλαιο 
ντίζελ, τα οποία προκαλούν µόλυνση της 
ατµόσφαιρας και κατηγορούνται ότι 
συµβάλλουν και στην κλιµατική αλλαγή και το 
φαινόµενο του θερµοκηπίου, καθώς στα 
καυσαέρια περιέχονται διοξείδιο του άνθρακα, 
µονοξείδιο του άνθρακα, οξείδια του αζώτου, 
του θείου και στερεά µικροσωµατίδια. 

Γίνονται, επίσης, σηµαντικές προσπάθειες 
για την κατασκευή αυτοκίνητων οχηµάτων µε 
ηλεκτροκίνηση, ενώ ήδη κυκλοφορούν στο 
εµπόριο τα λεγόµενα "υβριδικά αυτοκίνητα", τα 
οποία διαθέτουν και τα δύο είδη κίνησης, 
δηλαδή τόσο µε υγρά καύσιµα όσο και µε 
ηλεκτρική ενέργεια. Έτσι θα περιοριστεί το 
περιβαλλοντικό πρόβληµα των αυτοκινήτων. 

Ανδρεάδης Άκης, Συσούρκα Ιωάννα 
*       *       * 
Λεωφορείο 

Το λεωφορείο είναι ένα όχηµα για την 
µαζική µεταφορά ατόµων. Η λέξη είναι µια 
εφεύρεση του Κοραή που την µετέφρασε από 
την λατινική "Omnibus". Η ορολογία 
χρησιµοποιείται και για το ∆ιαστηµικό 
Λεωφορείο της NASA. 

Τα λεωφορεία λειτουργούν συνήθως µε 

κινητήρες ντίζελ ή γκαζιού, ενώ αρκετά 
διαδεδοµένα είναι και τα ηλεκτροκίνητα 
λεωφορεία (Τρόλεϊ / Trolley). Στην Ελλάδα 
λειτουργεί το δίκτυο υπεραστικών λεωφορείων 
("πούλµαν") των ΚΤΕΛ, ενώ στα άλλα 
Ευρωπαϊκά κράτη η υπεραστική συγκοινωνία 
είναι συνήθως ο σιδηρόδροµος. 

Το πρώτο λεωφορείο κατασκευάστηκε από 
τον Carl Benz το 1895. Σηµαντικοί 
κατασκευαστές λεωφορείων είναι η Σουηδική 
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Volvo, η Γερµανική Mercedes-Benz, η 
Πολωνική Solaris και η Irisbus. Για πολλά 
χρόνια, µε τα αµαξοποιεία του Σαρακάκη και 
της Βιαµάξ υπήρχε και µία µεγάλη βιοµηχανία 
κατασκευής λεωφορείων στην Ελλάδα. Σήµερα 
κατασκευάζονται λεωφορεία από την ΕΛΒΟ. 
Γιώργος Παπουτσής, Ταφάνι Αλεξάνδρα 

*       *       * 
Καράβι ή πλοίο 

Το καράβι είναι το πλωτό συγκοινωνιακό 
µέσο, το σκάφος, µε το οποίο πλέουµε στη 
θάλασσα. 

Το κύριο σώµα του πλοίου, σκάφος (hull), 
διακρίνεται σε τρία µέρη: Το µπροστινό, 
καλούµενο πλώρη (fore), το µεσαίο και 
µεγαλύτερο, καλούµενο µέσο (admit) και το 
πίσω µέρος, καλούµενο πρύµνη (aft). 

Η κατασκευή ενός καραβιού γίνεται σε 
ειδικά εργοστάσια που λέγονται ναυπηγεία. 
Βάση για την ναυπήγηση ενός καραβιού 
αποτελούσε παλιότερα το ξύλο από δρυ ή πεύκο. 
Αντικαταστάθηκε αργότερα από το σίδερο και 
τα τελευταία χρόνια βάση είναι ο µαλακός 
χάλυβας που έχει µεγάλη αντοχή και µικρό 
κόστος.  
Τα υπέρ του καραβιού για τον άνθρωπο είναι : 

Α. Η µετακίνηση των ανθρώπων από ένα 
µέρος σε ένα άλλο. 

Β. Η µεταφορά των προϊόντων 
Γ. Η µεταφορά των καυσίµων 

Τα κατά του καραβιού είναι : 
Α. Η µόλυνση της θάλασσας από τα 

απόβλητα των καραβιών που ρέουν προς αυτή.  
Β. Η µόλυνση της ατµόσφαιρας από τον 

καπνό των φουγάρων.  
Αυτά αντιµετωπίζονται από τον άνθρωπο 

βάζοντας φάρµακα στα απόβλητα πριν αυτά 
πέσουν στη θάλασσα και φίλτρα στα φουγάρα, 
ώστε ο καπνός να βγαίνει καθαρός. 

Ορφανίδου Μαρία 
*       *       * 

Αεροπλάνο 
Το αεροπλάνο είναι ένα αεροσκάφος 

(πτητική συσκευή) βαρύτερο από τον αέρα, (σε 
αντίθεση µε το αερόστατο), µε ακίνητες 
πτέρυγες, (σε αντίθεση µε το ελικόπτερο), υπό 
τις οποίες εκ της ταχύτητας που αναπτύσσει 
δηµιουργείται δύναµη άνωσης, που κρατά αυτή 
στον αέρα. Η κίνηση προς τα εµπρός 
επιτυγχάνεται µε την προωθητική δύναµη του 
κινητήρα, ελικοφόρου ή στροβιλοκινητήρα. 
Χρησιµοποιείται για τη µεταφορά ανθρώπων και 
εµπορευµάτων, σε ειρηνικούς αλλά και 
πολεµικούς σκοπούς. 

Το αεροπλάνο άρχισε να χρησιµοποιείται 
από τον 20ο αιώνα, αλλά η ιδέα να πετάξει στον 
αέρα ο άνθρωπος είναι πολύ παλιά. 

Οι αδελφοί Ράιτ (εφευρέτες και αεροπόροι) 

κατάφεραν να κατασκευάσουν αεροπλάνο που 
να επιτυγχάνει σταθερή πτήση και µάλιστα µε 
επιβάτη. 

Το αεροπλάνο αποτελείται βασικά από 3 
µέρη που διαφέρουν στη µορφή και στον 
προορισµό τους. Αυτά είναι: 

• το κύριο σώµα του αεροπλάνου που 
λέγεται σκάφος 

• το σύστηµα προώθησης και 
• ο µηχανικός εξοπλισµός. 

Τα αεροπλάνα διακρίνονται σε πολιτικά και 
στρατιωτικά. 

Επίσης, ανάλογα µε τη χρήσης τους,  
υπάρχουν αεροσκάφη εκπαιδευτικά, περιπολικά, 
ψεκαστικά, πυροσβεστικά, µαχητικά, 
µεταγωγικά, κατασκοπευτικά κλπ. 

Τα επιβατικά αεροπλάνα έφτασαν στον 
υψηλότερο ίσως βαθµό εξέλιξής τους µε την 
κατασκευή του υπερηχητικού αεροπλάνου 
Κονκόρντ από τη γαλλική και βρετανική 
αεροπορική βιοµηχανία, που µπορούσε να 
µεταφέρει 128 επιβάτες µε ταχύτητα 2.170 χλµ. 
την ώρα. Το µήκος του είναι 61,66 µ. το ύψος 
του 12,19 µ. και µπορεί ν' ανέβει στα 15- 18.000 
µ. 

 Καφτιράνι Ηλίας, Φαντίδης Αντώνης 
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*       *       * 
Το τρένο 

O σιδηρόδροµος, ή αµαξοστοιχία και εκ των 
ξενικών όρων τραίνο, ή τρένο αποτελεί σήµερα 
κυρίαρχο µέσο µεταφοράς. Ο σιδηρόδροµος 
αποτελείται από ειδικά οχήµατα που κινούµενα 
επάνω σε σιδηροδροµικές γραµµές (ράγες ή 
σιδηροτροχιές), µεταφέρουν φορτία ή επιβάτες. 

Τα περισσότερα τρένα κινούνται 
χρησιµοποιώντας κινητήρες ντίζελ ή ηλεκτρικό 
κινητήρα. 

Τις πυκνοκατοικηµένες περιοχές των πόλεων 
εξυπηρετούν, συνήθως, τρία διαφορετικά δίκτυα 
λειτουργίας σιδηροδρόµων: 

• το Τραµ µε εναέρια ηλεκτροδότηση 
• το Μετρό µε επίγεια ηλεκτροδότηση και 
• ο Περιφερειακός ή Προαστιακός 

Σιδηρόδροµος µε σύνθετη ηλεκτροδότηση. 
Σε πολλές επίσης πόλεις στον κόσµο 

απαντάται και το περιορισµένο σιδηροδροµικό 
σύστηµα του "Τελεφερίκ". Τέτοιο υφίσταται και 
στην Αθήνα στο λόφο Λυκαβηττού από το 1965, 
το Τελεφερίκ Λυκαβηττού. 

Φαντίδης Αντώνης 

 
 

∆΄ ΤΑΞΗ 
Στο µάθηµα της Μελέτης Περιβάλλοντος 

µιλήσαµε για τα σηµαντικά έργα που έχουν 
γίνει στην Ελλάδα. 

Υπάρχουν έργα όπως, αεροδρόµια, λιµάνια, 
σήραγγες, γέφυρες, αυτοκινητόδροµοι, υπόγειος 
σιδηρόδροµος (µετρό) κ.ά. 

Οι µαθητές της ∆΄  τάξης συγκέντρωσαν 
πληροφορίες για µερικά απ’ αυτά τα έργα και τις 
παρουσιάζουν. 

 
ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Η λίµνη του Μαραθώνα βρίσκεται στη 
συµβολή των χειµάρων Χαράδρου και Βαρνάβα 
και φτιάχτηκε το 1925 – 1931 µε σκοπό να 

υδρεύεται απ’ 
αυτήν η 
Αθήνα.  

Έχει 
έκταση 2,4 

τετραγωνικά 
χιλιόµετρα και 
βάθος 50 
µέτρα. Το 
φράγµα της 

είναι 
φτιαγµένο από 
µάρµαρο κι 
έχει ύψος 54 

µέτρα και µήκος 281 µέτρα. 
Το νερό της διοχετεύεται σε υδαταποθήκες 

της Αθήνας, αλλά δεν επαρκεί για την κάλυψη 
των αναγκών της περιοχής της πρωτεύουσας. Γι’ 
αυτό εµπλουτίστηκε και µε τα νερά της λίµνης 

Υλίκης, ενώ παράλληλα γίνονται έργα και για 
την ύδρευση από τα νερά του ποταµού Μόρνου. 

Κυµπίρης Γρηγόρης 
*       *       * 
ΒΕΝΕΤΙΚΟΣ 

Ο Βενέτικος, παραπόταµος του Αλιάκµονα, 
και οι µικρότεροι παραπόταµοί του, 
τροφοδοτούνται από το µεγαλύτερο ορεινό 
συγκρότηµα της ∆υτικής Μακεδονίας που 
σχηµατίζεται από τους ορεινούς όγκους του 
Σµόλικα, της Βασιλίτσας, του Όρλιακα και της 
Βάλια – Κάλντας (Ζεστής Κοιλάδας στα 
Βλάχικα).  

Η ύπαρξη του µεγαλύτερου και 
πολυνδρότερου ποτάµιου δικτύου σ’ όλη τη 
∆υτική Μακεδονία, σε συνδυασµό µε τη 
γεωγραφική 
θέση της 
περιοχής, 
ανάµεσα σε 
Μακεδονία και 
Ήπειρο, άρα 
και µε τη 
διέλευση 
σηµαντικών 
δρόµων (χαρακτηριστική η ρωµαϊκή "Βασιλική 
Στράτα", στον άξονα Μαυραναίοι – Ζιάκα 
Ορλιακας – Λιάγκουνα – Περιβόλι Βωβουσα), 
επέβαλε τη ζεύξη των ποταµών µε γεφύρια, από 
την αρχαιότητα µέχρι τις µέρες µας.  

Είναι µια περιοχή, η οποία προσφέρεται για 
ορεινή πεζοπορία (trekking) και ποτάµια σπορ 
(καγιάκ κλπ.), τα οποία µπορούν ν' αναπτυχθούν 
εφόσον ο χώρος µε τα πολλά γεφύρια (κυρίως 
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κατά µήκος του Βενέτικου) βρίσκεται πάνω στις 
διαδροµές από τα Γρεβενά προς τις τουριστικά 
ενδιαφέρουσες περιοχές µεγάλου υψοµέτρου.  

Φαντίδου Χριστίνα 
*       *       * 

ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» 

Το ∆ιεθνές Αεροδρόµιο Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος» ξεκίνη σε τη λειτουργία 
του στις 29 Μαρτίου 2001. Ονοµάστηκε έτσι 
προς τιµήν του πολιτικού Ελευθέριου Βενιζέλου, 
ο οποίος, ως πρωθυπουργός, ίδρυσε το 
Υπουργείο Αεροπορίας και κατέβαλε 
συστηµατικές προσπάθειες, για να οργανώσει 
την Πολιτική Αεροπορία.  

Το αεροδρόµιο έχει έναν κύριο τερµατικό 
σταθµό και ένα δορυφορικό. Η επιβατική κίνηση 
του αεροδροµίου το 2008 έφτασε τα 16, 47 
εκατοµµύρια επιβάτες. 

Καρυπίδου Χριστίνα 
*       *       * 

ΓΕΦΥΡΑ ΡΙΟΥ - ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ  
Η Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου είναι καλωδιωτή 

γέφυρα που ολοκληρώθηκε το 2004 µεταξύ του 

Ρίου (κοντά στην Πάτρα) και του Αντίρριου, που 
συνδέει την Πελοπόννησο µε τη δυτική 
ηπειρωτική Ελλάδα και προς τα πάνω µε το 
υπόλοιπο της Ευρώπης. Κατασκευάστηκε από 
την Γαλλική εταιρία Vinci. 

Το µήκος της γέφυρας που στηρίζεται σε 
τέσσερις πυλώνες, ανέρχεται στα 2.280 µέτρα. 
Οι αντοχές της είναι εντυπωσιακές. Σχεδιάστηκε 
και κατασκευάστηκε µε προδιαγραφές να 
αντέξει σε σεισµό µεγαλύτερο από 7,4 της 
κλίµακας ρίχτερ, επίση αντέχει σε ενδεχόµενη 
σύγκρουση τάνκερ εκτοπίσµατος 180.000 
τόνων. Τέλος, η γέφυρα είναι σχεδιασµένη να 
απορροφά πιθανές µετατοπίσεις µεταξύ δύο 
βάθρων, σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. 

Η γέφυρα περιλαµβάνει και πεζόδροµο / 
ποδηλατόδροµο, η χρήση των οποίων 
απαλλάσσεται πληρωµής διοδίων. 
Καραµπουγιούκης Κυριάκος, Σιδηροπούλου 
Σταυρούλα, Τσαγιαννίδου Αναστασία  

*       *       * 
ΤΟ ΓΕΦΥΡΙ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

Το θρυλικό γεφύρι της Άρτας, ορόσηµο της 
πόλης πήρε την τελική του µορφή το 1612. 
Μέχρι και σήµερα όταν το περνούν οι Αρτινοί 
χαµηλώνουν τη φωνή και τα µάτια αποδίδοντας 
φόρο τιµής στην Πρωτοµαστόρισσα που µε τη 
θυσία της αλλά και την αλλαγή των κατάρων της 

σε ευχές πρόσφερε στους προγόνους τους ό,τι 
πιο απαραίτητο για την επιβίωση και την 
ευµάρειά τους: το Γεφύρι, που ενώνει τις δύο 
όχθες του Άραχθου κι όχι µόνο. Το Γεφύρι της 
Άρτας ενώνει το παρελθόν της Άρτας µε το 
παρόν της και ελπίζουµε και µε το µέλλον της. 
Σύµβολο 2.000 χρόνων που στέκεται αγέρωχο. 
Παρόλους  τους «εχθρούς» του επέζησε. Ο 
θρύλος του Γεφυριού της Άρτας έκανε το 
πέτρινο πέρασµα γνωστό στα πέρατα της 
οικουµένης µε αρωγό το τραγούδι που η 
δηµοτική µούσα έβαλε στα χείλη των ανθρώπων. 
Αλλά και η ίδια η εικόνα του Γεφυριού έχει 
κοσµήσει πίνακες, κεντήµατα, χαλκογραφίες, 
νοµίσµατα και ξυλόγλυπτα κάνοντας το αθάνατο 
και προσφέροντας του µια θέση ανάµεσα στα 
υπόλοιπα θρυλικά ελληνικά µνηµεία. 

Σιδηροπούλου Σταυρούλα
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ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΩΜΑΛΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 

 
Στις 1 ∆εκεµβρίου 2011 στον Πλατανότοπο 

Γιαννιτσών πραγµατοποιήθηκε αγώνας 
ανώµαλου δρόµου των δηµοτικών σχολείων  του 
Ν. Πέλλας. Τον αγώνα διοργάνωσε το γραφείο 
Φυσικής Αγωγής του Ν.Πέλλας. 

Συνολικά συµµετείχαν 65 αγόρια και 63 
κορίτσια. Το Σχολείο µας συµµετείχε µε 3 

µαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Στον αγώνα αγοριών 
ήταν ο Στάθης Φαντίδης και ο Γιώργος Φαντίδης 
και των κοριτσιών η Έντα Ταφάνι. Ο Γιώργος 
Φαντίδης τερµάτισε 17ος ,ο Στάθης Φαντίδης 
20ος και η Έντα Ταφάνι 35η.  

Ταφάνι Έντα, Φαντίδης Γιώργος,  Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)    
 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
Στα πλαίσια της ενότητας «Η Εκκλησία» του 

µαθήµατος της Κοινωνικής και Πολιτικής 
Αγωγής, καθώς και της ενότητας «Η ζωή σε 
άλλους τόπους – Θρησκείες» του µαθήµατος της 
Γλώσσας, στους µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

δηµιουργήθηκαν κάποιες απορίες. Για να τους 
λύσει αυτές τις απορίες κάλεσαν στο Σχολείο 
τον παπά του χωριού µας παπα – Γιάννη 
Βασιλειάδη, στον οποίο και έθεσαν τις 
ερωτήσεις τους.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι δραστηριότητες 
της Εκκλησίας µας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάνουµε τις λειτουργίες µας, 
κάνουµε σχεδόν κάθε µήνα ηµερήσιες εκδροµές 
σε µοναστήρια, πολιτείες και µουσεία, έχουµε το 
Φιλόπτωχο Ταµείο που κάθε Χριστούγεννα και 
Πάσχα βοηθάει µε τρόφιµα οικογένειες που 
έχουν ανάγκη. Κάθε Τρίτη το χειµώνα έρχεται ο 
πατήρ Φιλόθεος και κάνει κατηχητικό για τους 
µεγάλους και τα παιδιά.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι διαφορές της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας από την Καθολική, τους 
Προτεστάντες και τους Χιλιαστές; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Με τους Χιλιαστές έχουµε 
πολλές διαφορές. Οι Προτεστάντες, που έχουν 
αποσπαστεί από την Καθολική Εκκλησία, δεν 
παραδέχονται την Ιερά Παράδοση.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι εννοείτε ότι δεν 
παραδέχονται την Ιερά Παράδοση; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν παραδέχονται τις εικόνες, 
τα θυµιάµατα, τα κεριά και άλλα πολλά. Αυτοί 
µόνο το Ευαγγέλιο παραδέχονται. Με την 
Καθολική Εκκλησία είµαστε πιο κοντά. Οι 
διαφορές µας είναι ότι ο Πάπας έχει το Πρωτείο 
(ο Πάπας θέλει να είναι ο πρώτος µετά το 
Χριστό, δηλαδή να είναι αρχηγός όλης της 
Εκκλησίας και της Ορθόδοξης και της 
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Καθολικής και όλων των Χριστιανών) που στη 
δικιά µας Εκκλησία δεν υπάρχει. Αρχηγός της 
Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Άλλη διαφορά είναι 
ότι αυτοί κάνουν το σταυρό µε τα τέσσερα 
δάχτυλα, ενώ εµείς µε τα τρία (Πατήρ, Υιός και 
Άγιο Πνεύµα, για τους Καθολικούς και Πάπας). 
Οι Καθολική έχουν στην 
Εκκλησία τους το 
εκκλησιαστικό όργανο 
(αρµόνιο), ενώ εµείς έχουµε 
τους ψαλτάδες, τη βυζαντινή 
µουσική. Έχουν απορρίψει τις 
εικόνες και έχουν αγάλµατα 
µέσα στους ναούς τους. Οι 
ιερείς τους δεν παντρεύονται, 
ενώ σ’ εµάς επιτρέπεται να 
παντρευτεί και ο διάκονος και ο 
ιερέας, και επίσης δε φορούν 
ράσο αλλά ένα άσπρο κολάρο, 
ούτε έχουν γένια. Στη Θεία 
Κοινωνία οι Καθολικοί έχουν την Όστια 
(µεταλαµβάνουν µόνο το Σώµα του Χριστού), 
ενώ εµείς µεταλαµβάνουµε Σώµα και Αίµα 
Χριστού. Στη βάπτιση ραντίζουν το παιδί και 
δεν το βουτάνε στην κολυµπήθρα. Επίσης 
υπάρχει µια µεγάλη διαφορά στο «Πιστεύω», το 
φιλιόκβε. Εµείς λέµε «το εκ του Πατρός 
εκπορευόµενο» για το Άγιο Πνεύµα, ενώ αυτοί 
«το εκ του Πατρός και του Υιού εκπορευόµενο».       

ΕΡΩΤΗΣΗ: Στο γάµο έχουµε καµία 
διαφορά;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Είναι διαφορετικό το 
τελετουργικό. Ο γάµος των Καθολικών µοιάζει 
πιο πολύ µε τον πολιτικό γάµο. Ο Καθολικός 
ιερέας λέει «σε στεφανώνω, σε παντρεύω», ενώ 

ο δικός µας 
παντρεύει στο 
όνοµα του Κυρίου.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Για 
τους Χιλιαστές δε 
µας είπατε. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 
Είναι µία 
οργάνωση που 
ξεκίνησε από την 
Αµερική. Αυτοί 
δέχονται µόνο το 
Ευαγγέλιο. Ούτε 
Παναγία πιστεύουν 

ούτε εικόνες ούτε το σταυρό ούτε τίποτα.  
ΕΡΩΤΗΣΗ: Και γιατί λέγονται Χιλιαστές; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί λέγανε ότι θα ‘ρθει η 

Βασιλεία των Ουρανών σε χίλια χρόνια και 
ορίζουν και ηµεροµηνία για τη ∆ευτέρα 
Παρουσία. Ενώ η Αγία Γραφή λέει ότι ούτε οι 
άγγελοι γνωρίζουν πότε θα γίνει, µόνο ο Χριστός 
το ξέρει. Επίσης, δε δέχονται τα σύµβολα της 
πατρίδας και δεν παίρνουν όπλο στο στρατό.  

Οι µαθητές της ΣΤ΄ Τάξης  
 

∆΄, Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ 

Το Σχολείο µας αποφάσισε να συµµετάσχει 
στο Μαραθώνιο 
Ανάγνωσης που 
διοργανώνουν οι 

εκδόσεις 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
(Νοέµβριος 

2011 – Μάιος 
2012) µε τη 

µορφή 
διαγωνισµού για 
τους µαθητές και 
τις µαθήτριες της 
∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού µε 
θέµα το έργο 
της Άλκης Ζέη, 
µιας από τις 

σπουδαιότερες εν ζωή συγγραφείς παιδικής και 
εφηβικής λογοτεχνίας.  Ο Μαραθώνιος τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας µε 

στόχο την ενίσχυση της ανάγνωσης και την 
καλλιέργεια της αγάπης των µαθητών για το 
καλό βιβλίο. Τα παιδιά που θα συµµετάσχουν 
µπορούν να ξεκινήσουν να διαβάζουν τα 
αντίστοιχα βιβλία της τάξης τους.  

Η ∆΄ 
∆ηµοτικού  και 
τα δύο βιβλία 
(«Το καπλάνι 

της βιτρίνας», 

«Ο θείος 
Πλάτων»), η Ε΄ 
∆ηµοτικού και 
τα τρία βιβλία 
(«Ο µεγάλος 

περίπατος του 

Πέτρου», «Η 

µωβ οµπρέλα», 

«Κοντά στις 
ράγιες»), η ΣΤ΄ 
∆ηµοτικού και 
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τα τέσσερα βιβλία («Ο µεγάλος περίπατος του 

Πέτρου», «Η µωβ οµπρέλα», «Κοντά στις 

ράγιες», «Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της»). 
Περίπου 35.000 µαθητές και µαθήτριες θα 

«τρέξουν» στον Μαραθώνιο. Συµµετέχουν 758 
σχολεία από όλη την Ελλάδα (πάνω από 600 
τµήµατα από κάθε τάξη), από την Κοµοτηνή και 
την Ξάνθη µέχρι την Κάλυµνο και από τη Νάξο 

µέχρι την 
Κεφαλονιά και την 
Κέρκυρα. 

Μετά τις 
γιορτές των 
Χριστουγέννων θα 
αποσταλούν στο 
σχολείο µας 

ερωτηµατολόγια, 
για να µοιραστούν 
στους µαθητές. Τα 

συµπληρωµένα 
ερωτηµατολόγια θα 

συγκεντρωθούν 
από τον εκπαιδευτικό του τµήµατος και θα 
πρέπει να σταλούν στις εκδόσεις ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 
έως τις 31 Μαρτίου 2012. Τα παιδιά που θα 
απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις του 
ερωτηµατολογίου θα µπουν σε κλήρωση και 10 
παιδιά από κάθε τάξη θα κερδίσουν πλούσια 
δώρα. 

Επιπλέον, οι µαθητές και οι µαθήτριες της 
ΣΤ΄ ∆ηµοτικού θα γράψουν οµαδικά µια 
σύντοµη ιστορία χρησιµοποιώντας τους τίτλους 
των βιβλίων της Άλκης Ζέη και δικές τους λέξεις 
(περισσότερες οδηγίες για τις προδιαγραφές της 
ιστορίας θα βρούµε στα έντυπα µε τις ερωτήσεις 
που θα σταλούν τον Ιανουάριο). Οι οµαδικές 
ιστορίες θα αξιολογηθούν από ειδική επιτροπή 
την οποία απαρτίζουν η Μαρία Αγγελίδου, 
συγγραφέας παιδικών βιβλίων, ο Μιχάλης 
Αργυρίδης, εκπαιδευτικός – µελετητής της 
σύγχρονης παιδικής λογοτεχνίας, και η Μαρίζα 
Ντεκάστρο, συγγραφέας – κριτικός παιδικού 
βιβλίου. Οι καλύτερες ιστορίες θα δηµοσιευτούν 
στην παιδική εφηµερίδα των εκδόσεων 
ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ «Παιδιά, διάλειµµα!» και θα 
αναρτηθούν στο διαδυκτιακό τόπο 
www.metaixmio.gr.  

Σε όλα τα σχολεία που συµµετέχουν θα 
δοθούν τιµής ένεκεν για τη βιβλιοθήκη τους από 
πέντε παιδικά βιβλία. Σύντοµα θα µας σταλεί τη 
λίστα των βιβλίων από την οποία θα 
µπορέσουµε να τα επιλέξουµε. 

Η Άλκη Ζέη θα επισκεφτεί τα σχολεία που 
θα βραβευθούν, εφόσον το επιθυµούν και είναι 

εφικτό για την ίδια, για να συνεχιστεί ο διάλογος 
µε τα παιδιά. 

 
ΑΛΚΗ ΖΕΗ 

Η Άλκη Ζέη γεννήθηκε στην Αθήνα  το 
1925, αλλά έζησε τα παιδικά της χρόνια στη 
Σάµο. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και στη δραµατική 
σχολή του Εθνικού Ωδείο. Κατά τη διάρκεια της 

γερµανικής κατοχής 
εντάχτηκε στην Αντίσταση 
και µετά το τέλος του 
εµφυλίου ταξίδεψε στην 
Ευρώπη και εγκαταστάθηκε 
το 1954 στη Σοβιετική 
Ένωση. Κατά τη διάρκεια 
της εκεί παραµονής της 
φοίτησε στο 
κινηµατογραφικό Ινστιτούτο 
της Μόσχας. Στην Ελλάδα 

επέστρεψε δέκα χρόνια αργότερα, αναγκάστηκε 
ωστόσο να ξαναφύγει, αυτή τη φορά για το 
Παρίσι, λόγω της επιβολής της απριλιανής 
δικτατορίας. Από το 1974 ζει στην Αθήνα. 
Παντρεύτηκε το θεατρικό συγγραφέα και 
σκηνοθέτη Γιώργο Σεβαστίκογλου. Στη 
λογοτεχνία πρωτοπαρουσιάστηκε το 1966 µε την 
έκδοση του νεανικού µυθιστορήµατος «Το 
καπλάνι της βιτρίνας». Ακολούθησε το επίσης 
νεανικό «Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου» που 
γνώρισε επιτυχία και καθιέρωσε τη συγγραφέα 
στο χώρο της λογοτεχνίας για παιδιά και νέους. 
Έργα της µεταφράστηκαν σε 20 γλώσσες, ενώ το 
πρώτο της µυθιστόρηµα έγινε µπεστ – σέλλερ 
και έχει µεταφραστεί σε 6 γλώσσες. 

Τα έργα της συγγραφέως είναι: 
• Ο θείος Πλάτων 
• Κοντά στις ράγες 
• Αρβυλάκια και γόβες 
• Μια Κυριακή του Απρίλη 
• Τα παπούτσια του Αννίβα 
• Η αρραβωνιαστικιά του Αχιλλέα (για 

ενηλίκους) 
• Η µωβ οµπρέλα 
• Η Αλίκη στη χώρα των µαρµάρων 
• Η Κωνσταντίνα και οι αράχνες της 
• Ψεύτης Παππούς 
• Το καπλάνι της βιτρίνας 
• Ο µεγάλος περίπατος του Πέτρου 

 
∆ηµητριάδου Όλγα, Ποτουρίδης Ιωακείµ,  
Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη) 
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ΜΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
«Ο ΙΠΠΟΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» 

Τα ∆ευτέρα 5 ∆εκεµβρίου οι µαθητές του 
Σχολείου µας επισκεφτήκαµε το θέατρο της 
Στέγης Γραµµάτων και Τεχνών της Βέροιας, για 
να δούµε την παράσταση «Ο Ιππότης της 
Αγάπης». 

 
Η υπόθεση του έργου 

Ο «Ιππότης της Αγάπης» βασίζεται σ’ ένα λαϊκό 
θρύλο της Γρανάδας την εποχή που την είχαν 
κατακτήσει οι Άραβες. Ο Αχµέτ βρίσκεται 
κλεισµένος σ’ έναν πύργο από τον πατέρα του, 
που φοβάται την προφητεία που είχε πει, όταν 
γεννήθηκε ο Αχµέτ, ότι θα κινδυνέψει από τον 
καηµό της αγάπης.  

Ο Αχµέτ µεγαλώνει µακριά από γυναίκες 
παρέα µε τον δάσκαλό του που του µαθαίνει τη 
γλώσσα των πουλιών και έναν παιδικό του φίλο, 
ενώ ο Βασιλιάς ακολουθεί πιστά ό,τι του 
υποδείξουν τα άστρα και ο προνοµιούχος 
αστρολόγος του.  

Μέχρι τη στιγµή που φτάνει στον πύργο η 
Ισαβέλλα, η κόρη του αστρολόγου, που 
αποφασισµένη να ζήσει τη ζωή της µακριά-από 
προφητείες και άστρα φεύγει µακριά από τον 
πατέρα της.  

Ο Αχµέτ και η Ισαβέλλα που µοιράζονται κοινές 
εµπειρίες ερωτεύονται, κι όταν η Ισαβέλλα φεύγει και 
πιάνεται από τους φρουρούς του πατέρα της, ο Αχµέτ 
καταλαβαίνει ότι η ζωή δεν αξίζει χωρίς αγάπη αλλά και 
ότι τίποτα δεν µπορεί να κερδιθεί χωρίς ρίσκο και 
κινδύνους και αποφασίζει να φύγει από τον πύργο και να 
πάει να τη βρει.  

Μαζί του έχει έναν παπαγάλο και µια κουκουβάγια 
που θα τον βοηθήσουν να απαντήσει στα αινίγµατα της 
κουρούνας προκειµένου να πάρει τη µαγική πανοπλία 
που βρίσκεται κρυµµένη στη σπηλιά. Θα περάσουν από 
τις Κουκουβάγιες – Μάγισσες, που θα τους πουν πού 
βρίσκεται το µαγικό χαλί, θα δώσει µάχη για το χατίρι 
της Ισαβέλλας, µέχρι που τελικά οι φίλοι του, η 
κουκουβάγια και ο παπαγάλος, θα καταφέρουν να 
ξεγελάσουν το Βασιλιά.  

Στο τέλος ο Αχµέτ, η Ισαβέλλα και οι δύο φίλοι 
τους θα απογειωθούν µε το µαγικό χαλί που µπορεί να 
πετάξει, αν αυτοί που βρίσκονται επάνω αγαπιούνται. 

Η προφητεία, και αυτό που κάποιοι παράλογα 
πιστεύουν για καλό του, ταλαιπωρούν τον Αχµέτ και τον 
καταδικάζουν στη µοναξιά και σε µια ζωή γεµάτη 
πλήξη. Ωστόσο ο Αχµέτ έχει αποδεχτεί την κατάστασή 
του και δεν τολµάει να παραβεί τη θέληση του πατέρα 
του και των αστρολόγων.  

Μέχρι που όλοι γύρω του αρχίζουν και αλλάζουν. 
Ο Κάρλο, ο παιδικός φίλος του, ερωτεύεται τη Μικαέλα 

και αποφασίζει βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του να 
φύγει µαζί της. Η Ισαβέλλα εµφανίζεται αποφασισµένη 
να γνωρίσει τη ζωή και τον έρωτα. Παρ’ όλ’ αυτά ο 
Αχµέτ δεν τολµά να φύγει. Θα φύγει, όταν χάσει την 
Ισαβέλλα, και τότε θα βρεθεί και πάλι µόνος σε µια ζωή 
που πια δεν έχει κανένα νόηµα. Και τότε θ’ ανοίξει το 
παράθυρό του στον κόσµο.  

 
Σχόλια για την παράσταση 

Το έργο µας άρεσε πάρα πολύ. Ήταν 
υπέροχο. Πολύχρωµα σκηνικά µε πολλά βιβλία 
γέµιζαν τη σκηνή. Τα κοστούµια των ηθοποιών 
µας ταξίδεψαν στην εποχή των ιπποτών. Τα 
φώτα άλλαζαν συνεχώς και πολλές φορές 
δηµιουργούσαν χορευτικές σκιές πίσω από το 
σκηνικό µε τη συνοδεία µουσικής. 

Γενικά περάσαµε όµορφα. Το έργο ήταν 
φανταστικό. Γελάσαµε, χαρήκαµε. Το µοναδικό 
πράγµα που µας στενοχώρησε ήταν ότι είδαµε το 
έργο φορώντας τα µπουφάν µας, γιατί έκανε 
αρκετό κρύο µέσα στην αίθουσα. 

Μετά το τέλος της παράστασης πήραµε 
συνέντευξη από τον ηθοποιό Βασίλη Ισσόπουλο, 
ο οποίος έπαιζε στο έργο τον «Ιππότη της 
Αγάπης». 

 
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΘΟΠΟΙΟ 

ΒΑΣΙΛΗ ΙΣΣΟΠΟΥΛΟ 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς λέγεστε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασίλης Ισσόπουλος.    
ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πού είστε; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Από τη Θεσσαλονίκη. 
ΕΡΩΤΗΣΗ: Θέλατε από µικρός να γίνετε 

ηθοποιός; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν ήθελα από µικρός, αλλά 

προέκυψε στη ζωή µου κάποια στιγµή να το 
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θέλω πολύ και από τότε ασχολούµαι 
συστηµατικά και µε πολλή αγάπη. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιοι σας βοήθησαν; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η θέλησή µου περισσότερο 

µε βοήθησε, δηλαδή σε αυτή τη δουλειά µπορεί 
οι  άνθρωποι που θα σε βοηθήσουν να είναι 
πολύ σηµαντικοί, για να έχεις µια καριέρα ή µια 
σταδιοδροµία, αλλά η θέλησή σου είναι η πρώτη 
που θα σε βοηθήσει και πόσο το αγαπάς και το 
κάνεις µε µεράκι.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σπουδάσατε σε κάποια 
δραµατική σχολή; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σπούδασα στην Ανωτέρα 
Σχολή ∆ραµατικής Τέχνης Βασίλη 
∆ιαµαντόπουλου. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Σε πόσες θεατρικές παραστάσεις 
έχετε παίξει και ποια σας άρεσε περισσότερο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Έχω παίξει σε 9 παραστάσεις, 
έχω σκηνοθετήσει µια παράσταση δική µου και 
ένα µικρό δρώµενο. Από τα αγαπηµένα µου, 
νοµίζω, είναι η δουλειά που έκανα µόνος µου. 
Είναι µια θεατρική παραγωγή που σκηνοθέτησα 
εγώ και µάζεψα δική µου οµάδα πέρα από τα 
θέατρα.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσα χρόνια κάνετε αυτή τη 
δουλειά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επαγγελµατικά είναι ο 
τέταρτος χρόνος. Συνολικά είναι εφτά χρόνια, 
από το 2004. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιος από τους ρόλους που 
έχετε παίξει σας άρεσε περισσότερο;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σε ένα έργο που λεγόταν 
«Ονειρευτής» έκανα έναν νέο ο οποίος δεν 
περνούσε καλά στην κοινωνία, ήταν µόνος του, 
έµπλεξε µε τα ναρκωτικά (όλοι ξέρουµε πόσο 
πρέπει να είµαστε µακριά από αυτά), αυτός ο 
ήρωας λοιπόν µε όλα αυτά τα κακά, συν τη ζωή 
του που ήταν δύσκολη, συν τις κακές σχέσεις µε 

τους γονείς του, ήταν ένας ρόλος ιδιαίτερα 
ενδιαφέρων, γιατί έπρεπε να αναπαραστήσω 

έναν άνθρωπο µε τόσα προβλήµατα.    
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σηµαίνει για σας η 

σκηνή του θεάτρου; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα έλεγα τα πάντα. 

Είναι το σανίδι του θεάτρου το οποίο ο 
ηθοποιός θέλοντας και µη το αγαπάει 
και συνδέεται µ’ αυτό και η σχέση 
τους  είναι σχέση εξάρτησης. Ύστερα 
τον ενδιαφέρει τι θα βγάλει από αυτό.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχει κάτι 
ξεχωριστό που πρέπει να έχει κάποιος, 
για να γίνει ηθοποιός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όχι. Νοµίζω ότι ο 
κάθε άνθρωπος είναι τόσο µοναδικός, 
που έχει να προσφέρει το δικό του 
κοµµάτι στο θέατρο. Άλλος είναι 

ψηλός, άλλος είναι κοντός, άλλος είναι παχύς, 
άλλος λεπτός, όµορφος, άσχηµος. ∆εν παίζουν 
κανένα ρόλο αυτά, γιατί ο καθένας είναι 
µοναδικός και θα δώσει τα δικά του στοιχεία στο 
θέατρο. Οπότε είναι για όλους.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Εκτός από το θέατρο δουλεύετε 
κάπου αλλού; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το κακό µε το επάγγελµα του 
ηθοποιού είναι ότι αυτή τη στιγµή στον κλάδο 
µας υπάρχει 92% ανεργία. Καταλαβαίνετε πόσο 
µεγάλο νούµερο είναι αυτό; Οπότε, θέλοντας και 
µη, αύριο, όταν τελειώσουµε από δω πέρα, θα 
ψάξουµε για οποιαδήποτε δουλειά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιο έργο στην τηλεόραση ή 
στον κινηµατογράφο έχετε ξεχωρίσει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Μου ζητάτε δύσκολα 
πράγµατα, γιατί οι ταινίες που έχω δει και που 
θαυµάζω είναι άπειρες. «Η τελευταία έξοδος 
Ρίτα Χέιγουορθ», «Μαθήµατα αµερικανικής 
ιστορίας», «Ο κόµης Μοντεχρήστος». Σας είπα 
τώρα τρεις πολύ ωραίες ταινίες που θα 
µπορούσατε να τις δείτε κι εσείς, για να µην πάω 
στις πιο δύσκολες.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σηµαίνει για εσάς το έργο 
που είδαµε σήµερα και ποια µηνύµατα θέλει να 
µας περάσει; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πρώτο και κύριο µήνυµα 
του έργου είναι το πόσο δεν πρέπει να στερούµε 
από το δίνουµε και να παίρνουµε την αγάπη. ∆εν 
υπάρχει τρόπος να κλείσεις την αγάπη σ’ ένα 
µπουκάλι. Πάντα κάτι θα συµβεί και, επειδή 
πηγάζει από µέσα µας και είναι ένα από τα πιο 
δυνατά πράγµατα που βγαίνουν µέσα από τον 
άνθρωπο, δε θα κλειστεί. Κάποια στιγµή αυτός ο 
άνθρωπος θα σκάσει, θα θέλει αυτό που νιώθει 
µέσα του να το εξωτερικεύσει. Να δώσει αγάπη 
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και να πάρει. Χωρίς να χρειάζεται να είναι 
αµοιβαίο. Η αγάπη είναι για τον καθένα 
µοναδική. Αν εγώ σ’ αγαπώ, δεν θα ζητήσω να 
µε αγαπήσεις. Σ’ αγαπώ, γιατί το θέλω εγώ. 
Αυτό είναι το κύριο µήνυµα του έργου. Έχει και 
άλλα πολλά παράπλευρα µηνύµατα, ότι, δηλαδή, 
δεν µπορούµε να πιστεύουµε πια σε 
αστρολόγους, να παίρνουµε τηλέφωνο στα 
µέντιουµ και να µας λένε τι να κάνουµε µε τη 
ζωή µας.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια στιγµή του έργου σας 
συγκίνησε περισσότερο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νοµίζω, όταν στο τέλος έχει 
«λυθεί» ο ήρωας και της λέει το «σ’ αγαπώ». 
Τόσον καιρό το κρατούσε. Μεγάλωσε 
κλεισµένος µέσα σ’ ένα παλάτι, χωρίς να έχει 
κανέναν άνθρωπο εκτός από το φίλο του και το 
δάσκαλό του. ∆ε γνώρισε άλλον άνθρωπο. Μόνο 
µε τα πουλιά µίλησε. Οπότε είναι συγκινητικό 
για τον ίδιο τον χαρακτήρα, τον Αχµέτ. Τώρα 
µαθαίνει καινούρια πράγµατα. Και στο τέλος η 
αγάπη του για την Ισαβέλλα, που την έχει 
γνωρίσει πλέον, γίνεται µεγάλη. Αγωνιά γι’ 
αυτήν, τρέχει, µάχεται και στο τέλος την 
κερδίζει, για να της πει αυτό το πολυπόθητο «σ’ 
αγαπώ».    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αυτά που συµβαίνουν στο έργο 
µπορούν να συµβούν στην πραγµατικότητα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πολλά απ’ αυτά που 
συµβαίνουν στο έργο συµβαίνουν και στην 

πραγµατικότητα. Πολλοί άνθρωποι είναι 
κλεισµένοι µέσα, κυρίως από φόβο των γονιών, 
για να τους προφυλάξουν. Αυτή η 
υπερπροστατευτικότητα κρατάει τα παιδιά 
κλεισµένα συναισθηµατικά. Χρησιµοποιούν 
πολύ το internet µε αποτέλεσµα, όταν χρειαστεί 
να επικοινωνήσουν µε τα µάτια, να µην 
µπορούν, γιατί έχουν µάθει πίσω από την 
ασφάλεια µιας οθόνης.   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σας άρεσε στο ρόλο που 
παίζετε; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ότι σιγά σιγά από το σφίξιµο 
που ένιωθε ο Αχµέτ έφτασε να «λύνεται», να 
«λύνεται», µέχρι να «λυθεί» τελείως πια και να 
νιώσει ελεύθερος από τα δεσµά που τον 
κρατούσαν όλη του τη ζωή µέσα σ’ εκείνο το 
παλάτι.  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι θα συµβουλεύατε κάποιο 
παιδί που θα ήθελε να γίνει ηθοποιός; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν θέλει ένα παιδί να γίνει 
ηθοποιός, θα πρέπει να ασχοληθεί µε το σχολείο. 
Να τελειώσει το δηµοτικό, το γυµνάσιο, να τα 
πάει πολύ καλά και στο λύκειο, να πάει να 
σπουδάσει στο πανεπιστήµιο, να µάθει κάτι 
άλλο. «Μάθε τέχνη κι άστηνε κι αν πεινάσεις 
πιάστηνε», γιατί το θέατρο δεν µπορεί να θρέψει 
τους ανθρώπους. Η µόρφωση είναι το Α και το 
Ω. ∆εν µπορεί να υπάρχει ηθοποιός που να µην 
είναι µορφωµένος.  

Παπαδόπουλος Βαγγέλης, Φαντίδης Ιωακείµ, Φαντίδου Νεφέλη (Ε΄ Τάξη) 
 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 
ΜΠΙΓΚ ΜΠΕΝ 

Όταν µια πυρκαγιά κατάστρεψε το Παλάτι 
του Γουεστµίνστερ το 1834, οι πολιτικοί της 
Βρετανίας προκήρυξαν διαγωνισµό. Ποιος θα 
υπέβαλλε το καλύτερο σχέδιο για το νέο κτίριο 
του Κοινοβουλίου; Το διαγωνισµό κέρδισε η 
πρόταση του Σερ Τσαρλς Μπάρι, η οποία 
προέβλεπε ένα περίτεχνο παλάτι γοτθικού 
ρυθµού µε έναν επιβλητικό πύργο ρολογιού 
τεσσάρων όψεων. Ο αρµόδιος κρατικός φορέας 
έδωσε εντολή να κατασκευαστεί ένα ρολόι που 
θα ήταν «ο Βασιλιάς των Ρολογιών, το 
µεγαλύτερο που είδε ποτέ ο κόσµος». ∆ύο 
χρόνια αργότερα το ρολόι ήταν έτοιµο. Ωστόσο, 
απέµεινε να «µαραζώνει» άλλα πέντε χρόνια στο 
εργαστήριο του τεχνίτη, ώσπου να 
αποπερατωθεί ο πύργος. Στο µεταξύ, ο Ντένισον 
επινόησε έναν µηχανισµό ο οποίος θα 
προστάτευε το εκκρεµές από τις εξωτερικές 
παρεµβολές, διασφαλίζοντας έτσι την ακρίβεια 
του ρολογιού. Μετά το µηχανισµό του ρολογιού, 

σειρά είχαν οι καµπάνες. Η καµπάνα που θα 
σήµαινε τις ώρες 

κατασκευάστηκε 
σε ένα χυτήριο στη 

βορειοανατολική 
Αγγλία. Ήταν πολύ 
µεγαλύτερη από το 
αναµενόµενο και 
ζύγιζε πάνω από 
16 τόνους! Το 
βάρος της 
προκάλεσε ζηµιές 
στο κατάστρωµα 
του πλοίου που θα 
τη µετέφερε στο 

Λονδίνο. 
Αργότερα, όµως, το πλοίο πραγµατοποίησε το 
ταξίδι. Όταν έφτασε στον προορισµό του, 
έβγαλαν την καµπάνα στη στεριά και τη 
µετέφεραν µε µια ειδικά κατασκευασµένη άµαξα 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού ευχαριστούν 

θερµά:  
• Την οικογένεια Κοτσασαρόγλου για την προσφορά στο σχολείο µας 100 € στη 

µνήµη της Σόνιας Κοτσασαρόγλου.  
• Τη χωριανή, η οποία θέλει να κρατήσει την ανωνυµία της, για την προσφορά 

στο σχολείο µας 100 €. 
 
Η προϊσταµένη του Νηπιαγωγείου και οι µαθητές ευχαριστούν θερµά: 
• Την οικογένεια Κοτσασαρόγλου για την προσφορά στο σχολείο µας 100 € στη 

µνήµη της Σόνιας Κοτσασαρόγλου.  
• Τον ιερέα του χωριού µας παπα – Γιάννη Βασιλειάδη για την προσφορά 100 €, 

µε τα οποία αγοράστηκε µια φωτογραφική µηχανή.  

την οποία έσερναν 16 λευκά άλογα. Έπειτα, την 
κρέµασαν σε ένα πλαίσιο µπροστά στο 
Κοινοβούλιο, για να γίνουν οι απαραίτητες 
δοκιµές. Λίγους µήνες αργότερα, ο πύργος ήταν 
έτοιµος. Αρκετές οµάδες εργατών δούλεψαν 
άοκνα, για να ανελκύσουν στο καµπαναριό την 
τεράστια καµπάνα, η οποία πήρε πια τη θέση της 
κοντά στις τέσσερις µικρότερες που θα σήµαιναν 
τα τέταρτα της ώρας. Ακολούθησε ο βαρύς 
µηχανισµός του ρολογιού, και επιτέλους ο 
«Βασιλιάς των Ρολογιών» ήταν έτοιµος για 
δράση—ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. 

Τον Ιούλιο του 1859, το Μπιγκ Μπεν άρχισε 
να σηµαίνει τις ώρες. Αλλά ο θρίαµβος δεν 
κράτησε πολύ. Στις αρχές Οκτωβρίου, η µεγάλη 
καµπάνα ράγισε και πάλι! Αυτή τη φορά, όµως, 
δεν τέθηκε καν θέµα να την κατεβάσουν από τον 
πύργο. Αντ’ αυτού, τη γύρισαν κατά 90 µοίρες 
έτσι ώστε η σφύρα να µη χτυπάει τη ρωγµή. 
Κατόπιν, τοποθέτησαν ελαφρύτερη σφύρα, για 
να µην ξαναγίνει ζηµιά. Μέσα σε τρία χρόνια, το 
Μπιγκ Μπεν ξανάπιασε δουλειά! Η ρωγµή 
παραµένει, και σε αυτήν οφείλεται ο 
χαρακτηριστικός βαρύς ήχος της καµπάνας. 

Καρυπίδου Μαρία, Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 
«Θα σ’ τις  βρέξω! – Θέλει ξύλο µε βρεγµένη 

σανίδα!» 
Για το πώς κατάληξε το ρήµα «βρέχω», που 

σηµαίνει µουσκεύω και υγραίνω, να πάρει του 
σηµασία του ξυλοκοπήµατος έχουν διατυπωθεί 
δύο απόψεις. Σύµφωνα µε την πρώτη, η φράση 
έχει την έννοια «θα σου ρίξω ξυλιές που θα 
πέφτουν βροχή (απανωτές)». Η δεύτερη εκδοχή 
υποστηρίζει ότι η φράση προέκυψε από την 
παλιά συνήθεια να βρέχουν το ξύλο ή τη σανίδα 
µε την οποία επρόκειτο να δείρουν κάποιον, για 
να είναι τα χτυπήµατα ακόµα πιο οδυνηρά. Από 
τη βάρβαρη αυτή τακτική έχουµε και την 
έκφραση «θέλει ξύλο µε βρεγµένη σανίδα». 

*      *       * 
«Μήλο της Έριδος» 

Στο γάµο του Πηλέα (του βασιλιά της Φθίας) 
και της Νηρηίδας Θέτιδας όλοι οι θεοί ήταν 
καλεσµένοι, εκτός από την Έριδα, τη θεά της 

φιλονικίας. Εκείνη θύµωσε που δεν 
προσκλήθηκε κι έριξε ανάµεσα στους 
καλεσµένους ένα µήλο πάνω στο οποίο ήταν  
γραµµένη η φράση: «τη κάλλιστη» (=στην 
οµορφότερη). Η Ήρα, η Αθηνά και η Αφροδίτη 
φιλονίκησαν για την πρωτιά της οµορφιάς. Τη 
διαφορά τους ανέλαβε να λύσει ο Πάρις, γιος 
του Πρίαµου. Η Ήρα του υποσχέθηκε 
οικογενειακή ευτυχία, η Αθηνά σοφία, αλλά 
εκείνος έδωσε το µήλο στη Αφροδίτη η οποία 
του υποσχέθηκε να του προσφέρει ως σύζυγο 
την πιο όµορφη γυναίκα. Πράγµατι, η θεά 
τήρησε την υπόσχεσή της γιατί, όταν ο Πάρις 
πήγε στη Σπάρτη, τον βοήθησε να κλέψει την 
ωραία Ελένη, γυναίκα του βασιλιά Μενέλαου. 

Οτιδήποτε διεκδικείται από πολλούς ή 
µπορεί να αποτελέσει αιτία προστριβής, διένεξης 
ή αντιζηλίας χαρακτηρίζεται «µήλο της Έριδος». 

(Από το βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Γιατί το λέµε έτσι…») 
Κελεσίδης Βασίλης, Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη) 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  

Η Σ Τ Κ Θ Ξ Μ Ι Ε Ξ Μ Ο 

Φ Ψ Ε Ο Σ Α Ο Ν Ζ Σ Ψ Ν 

Α Χ Κ Υ Π Τ Β Φ Η Α Ω Κ 

Τ Β Ζ Ρ Υ Χ Ψ Ξ Ι Κ Γ Χ 

Ν Ξ Ν Α Ω Ρ ∆ Ω Ρ Ο Β Ι 

Η Α Φ Μ Ι Ξ Υ Τ Α Σ Ζ Ο 

Ρ ∆ Η Π Λ Σ Β Ι Ζ ∆ Ι Ν 

Κ Ε Λ Ι Ο Π Κ Κ Ι Η Α Α 

Τ Ι Μ Ε Λ Α Τ Ο Ε Θ Ι Ν 

Α Ο Ε Σ Η Γ Ρ Λ Μ Β Β Θ 

Ρ Β ∆ ∆ Μ Γ Ω Κ Ξ Χ Α Ρ 

Α Ι Α Σ Τ Ε Ρ Ι Σ ∆ Σ Ω 

Ν Σ Ε Τ Α Λ Ε Ν Τ Α Ι Π 

∆ Γ Κ Α Κ Ο Η Μ Ο Ι Λ Ο 

Ο Ε Μ Ε Π Σ Τ Ν Λ Β Η Σ 

Σ Ο Λ Α Μ Π Α Κ Ι Α Σ Α 

Ο Π Ο Τ Ι Σ Τ Τ ∆ Λ Π Η 

Η Μ Α Π Υ Τ Ν Π Ι Κ Α Τ 

Μ Ε Λ Ο Μ Α Κ Α Ρ Ο Ν Α 

Ε Λ Κ Η Θ Ρ Ο Ν Κ Α Σ Γ 
Καρυπίδου Μαρία, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΕΛΚΗΘΡΟΥ 
_ _ _ _ _     Είδος δέντρου που στολίζουµε τα Χριστούγεννα. 
_ _ _ _ _ _ _ _    Τα βάζουµε στο χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Είδος χριστουγεννιάτικου γλυκίσµατος.  
_ _ _ _ _   Λάµπει στον ουρανό τη µέρα. 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Πνευµατικό ον που εκτελεί εντολές του Θεού. 
2. Κάθε ουράνιο σώµα, κυρίως αυτά που 

βλέπουµε τη νύχτα στον ουρανό. 
3. Παιχνίδι κατά το οπίο ο ένας ρίχνει στον άλλο 

µπάλες χιονιού. 
4. Είδος γλυκίσµατος των Χριστουγέννων. 

 
ΚΑΘΕΤΑ 

1. Είδος ζώου συγγενικού µε το ελάφι. 
2. Αυτό που προσφέρεται σε κάποιον χωρίς 

αντάλλαγµα. 
3. Καθετί που στολίζει, διακοσµεί και οµορφαίνει. 
4. Το όχηµα που έλκεται πάνω στο χιόνι. 
Καρυπίδου Μαρία, Φαντίδης Χαράλαµπος  

(ΣΤ΄ Τάξη) 
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∆       Α       Σ       Α       Τ       Ο 
Ι        Ν       Ο       Χ       Ι        Β 

Λ       Α       Υ       Λ       Ε       Μ 
     Ο        Θ       Ε       Ν       Α 

_ _ _     Σ’ αυτόν πιστεύουν οι Χριστιανοί. 
_ _ _ _ _ _ _ _   Τραβάει το έλκηθρο του Αι Βασίλη. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Ένα άλλο γλύκισµα των Χριστουγέννων (αντίστροφα).    

Παπαδόπουλος Παναγιώτης, Χατζηιωαννίδης Νεόφυτος (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 
 
                
    

 ………………………………………..         ………………………………………… 
 Αγαπίδης Άλκης, Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Θεόφιλος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

- Γιατί οι Πόντιοι, αφού φάνε τη φασολάδα τους κάθονται πάνω στο ραδιόφωνό τους; 
- Για να ακούσουν κλασική µουσική!   

*       *      * 
 - Γιατί ο Πόντιοι δροµείς τρώνε καρότα; 
 - Για να γίνονται λαγοί! 

*       *      * 
 - Γιατί ο Πόντιοι βάζουν τη σόµπα στη µέση του δωµατίου; 
 - Για να έχουν κεντρική θέρµανση! 

Κελεσίδης Βασίλης, Φαντίδης Στάθης (ΣΤ΄ Τάξη)    
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
«Η αλεπού εκατό χρονώ και αλεπόπουλα εκατό δέκα» 

Για νεαρούς που νοµίζουν πως τα ξέρουν όλα ή που περιφρονούν την πείρα των µεγάλων. 
*       *       * 

«Όποιος καβαλικεύει ξένο άλογο, γρήγορα πεζεύει» 
Όποιος ιδιοποιείται ξένα αγαθά, αυτός γρήγορα τιµωρείται. 
 Ποτουρίδης Ιωακείµ, Φαντίδης Χαράλαµπος (ΣΤ΄ Τάξη) 

 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 
 

 
 
 

 
  

Κελεσίδης Νίκος, Ταφάνι Έντα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 126 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΒΟΥΤΑΝΙΟ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ, 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ, ΒΑΖΕΛΙΝΗ, ΠΑΡΑΦΙΝΗ (ΚΑΘΕΤΑ) ΒΕΝΖΙΝΗ, ΠΡΟΠΑΝΙΟ, 
ΑΣΦΑΛΤΟΣ, ΝΤΙΖΕΛ, ΝΑΦΘΑ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΡΟΠΑΝΙΟ, ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΗΡΟΖΙΝΗ 
 ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΜΑΓΚΙΑ 2. ΧΑΣΙΚΛΗΣ 3. ΑΝΑΒΟΛΙΚΑ 4. ΜΑΓΚΟΥΡΑ ΚΑΘΕΤΑ 
1. ΜΠΑΛΑΛΑΪΚΑ 2. ΚΩΝΟΦΟΡΟΣ 3. ΤΣΟΝΤΑ 4. ΧΑΡΟΣ  
Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΘΕΑΜΑ, ΕΙΡΗΝΗ, ΑΠΑΙΧΤΟΣ, ΤΕΜΠΕΛΗΣ, ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ, 
Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΟ  
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΛΟΓΟΤΕΧΝΗΣ, ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ  

Ένα δέντρο έχει τα µισά φύλλα άσπρα 
και τα άλλα µισά µαύρα.  
   Τι είναι; 

Άσπρο άσπρο σαν αυγό  
στρογγυλό σαν το πιπέρι  
όχι µα τον Αι-Γιώργη  
ούτε αυγό ούτε πιπέρι. 

Τι είναι; 
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