
∆ΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ 

ΣΕΛ. 2: ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ: Η χριστουγεννιάτικη 

γιορτή του ∆ηµοτικού Σχολειου – Η κοπή της βασιλόπιτας ΣΕΛ. 4: 

∆ραστηριότητες του Νηπιαγωγείου ΣΕΛ. 5: Β΄ ΤΑΞΗ: Το αγαπηµένο µου 

παιχνίδι ΣΕΛ. 6 – 9: Γ΄ ΤΑΞΗ: Η γάτα ΣΕΛ. 9 - 11: ∆΄ ΤΑΞΗ: Τρώµε 

υγιεινά για να ζούµε πολλά χρόνια ΣΕΛ. 12: Ε΄ ΤΑΞΗ: Η τάξη που ταξίδευε 

ΣΕΛ. 13: Ε΄ ΤΑΞΗ: Τα κάλαντα ΣΕΛ. 14 Ε΄ ΤΑΞΗ: Μεγάλες 

περιβαλλοντικές καταστροφές – ∆ιατροφή και υγεία ΣΕΛ. 15: Ε΄ ΤΑΞΗ: 

Γράµµα από της Titala ΣΕΛ. 16: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Οι δάσκαλοι του Γένους ΣΕΛ. 

17: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Το κρυφό σχολειό – Οι Σουλιώτες  ΣΕΛ. 18: ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: 

Φιλική Εταιρεία – Η µετάδοση της θερµότητας ΣΕΛ 19: ∆ραστηριότητες του 

ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ – Θεοφάνια ΣΕΛ. 20: Θεοφάνια στο χωριό µας – ΜΕΓΑΛΑ 

ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ: Σαγράδα Φαµίλια ΣΕΛ 21: ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ 

ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΕΛ 22: Γιατί το λέµε; ΣΕΛ. 23 – 24: ∆ιασκεδάστε 

µαθαίνοντας  

Μηνιαία µαθητική εφηµερίδα               Έτος 18
ο
 

των µαθητών του ∆ηµοτικού Σχολείου   Ιανουάριος 2014 

και Νηπιαγωγείου Ριζού      Αριθµός Φύλλου 144 

Τηλέφωνο Σχολείου 2381071209    Ευρώ 1 

dim-rizou.pel.sch.gr 

e-mail: mail@dim-rizou.pel.sch.gr 

 

 

 

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ  
Τη ∆ευτέρα 13 Γενάρη κάναµε την κοπή της 

Βασιλόπιτας στο σχολείο µας και στο νηπιαγωγείο. 

Μετά την περσινή παρένθεση µε τα 

«βασιλοπιτάκια», επανήλθαµε στην κανονική 

βασιλόπιτα. Όχι σε τσουρέκι αλλά σε κέικ 

στολισµένο µε διάφορα «στολίδια». Κάθε τάξη 

έκοψε τη δική της βασιλόπιτα, όπως και το 

Ολοήµερο και το νηπιαγωγείο. Το ίδιο έκαναν και 

οι δάσκαλοι. (Η συνέχεια στη 2
η
 σελίδα) 
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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Η ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
Τη ∆ευτέρα 23 ∆εκεµβρίου 2013 έγινε η 

χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου µας στο 

Πνευµατικό Κέντρο του χωριού. 

Μέσα σε κλίµα χαράς και προσµονής των 

µεγάλων γιορτών των Χριστουγέννων οι µαθητές της 

Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης µε τρόπο ευχάριστο και 

παραστατικό µετέδωσαν στους γονείς τους και σ’ 

όλους τους παρευρισκόµενους το χαρµόσυνο µήνυµα 

της Γέννησης του Θεανθρώπου. Οι µαθητές µε κόπο 

και ζήλο και µε την επιµέλεια των εκπαιδευτικών 

τους αναπαράστησαν θεατρικά τη Γέννηση του 

Κυρίου. Η εξαιρετική παρουσίαση από τα παιδιά, τα 

κείµενα και τα τραγούδια της χορωδίας (που την 

αποτελούσαν µαθητές της ∆΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης) και 

η τεχνική αρτιότητα της εκδήλωσης εντυπωσίασαν 

όσους είχαν την τύχη να την παρακολουθήσουν. Το 

θερµό χειροκρότηµα και οι ευχές ήταν η καλύτερη 

επιβράβευση για την προσπάθεια όλων όσων 

µόχθησαν για την υλοποίησή της. 

 

Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 

(Η συνέχεια από την 1η σελίδα) 

Οι τυχεροί που κέρδισαν το νόµισµα και µαζί ένα 

βιβλίο δώρο ήταν: 

Από το νηπιαγωγείο η Αλέκα Ορφανίδου, 

από την Α΄ τάξη η Κατερίνα Σιδηροπούλου, 

από τη Β΄ τάξη η Ελένη Τσιτλακίδου, 

από τη Γ΄ τάξη η Ιωάννα Παρασκευαΐδου, 

από τη ∆΄ τάξη η Βασιλική Τριγώνη, 

από την Ε΄ τάξη ο Ηλίας Καφτιράνι,  

από τη ΣΤ΄ τάξη η Ελευθερία Ιωαννίδου,  

από το Ολοήµερο η Πανωραία Συλλέκτη και  

από τους δασκάλους η κ. Χριστίνα Τσιτλακίδου. 

Οι βασιλόπιτες φτιάχτηκαν από τις κυρίες 

Αλµαλή ∆έσποινα, Ανδρεάδου Μακρίνα, Αντωνίου 

Μαρία, Αρουτζίδου Μαρία, Θεοδοσίου Γκέλη, 

Παπαδοπούλου Καλλιόπη, Φαντίδου Τασούλα και 

Χρυσόγλου Βάσω, µέλη του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεµόνων τις οποίες και ευχαριστούµε πολύ, και τα 

βιβλία αγοράστηκαν από τα έσοδα της εφηµερίδας 

µας.
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ΝΑ ∆ΕΙΣ ΠΟΥ 

Σ’ ΕΜΕΝΑ ΘΑ 

ΠΕΣΕΙ ΤΟ 

«ΦΛΟΥΡΙ»! 

ΣΙΓΑ ΜΗ 

ΣΟΥ ΠΕΣΕΙ! 

ΚΙ ΑΝ ΞΕΧΑΣΑΝ 

ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ 

«ΦΛΟΥΡΙ» ΤΙ ΘΑ 

ΚΑΝΟΥΜΕ; 

ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΧΟΥΝ 

ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΘΑ 

ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ 

ΚΟΜΜΑΤΙ ΜΟΥ! 

ΣΟΥ ΤΟ ΕΥΧΟΜΑΙ 

ΜΕ ΟΛΗ ΜΟΥ ΤΗΝ 

ΨΥΧΗ, ΑΛΛΑ ∆ΕΝ 

ΤΟ ΝΟΜΙΖΩ! 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΕ ΝΑ 

ΚΕΡ∆ΙΣΩ ΤΟ 

«ΦΛΟΥΡΙ», ΓΙΑΤΙ 

ΤΗ ΒΑΨΑΤΕ! 

ΤΟ ΝΙΩΘΩ ΠΩΣ ΤΟ 

2014 ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ 

ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ 

ΜΕΝΑ! 

ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ 

ΠΕΙΣ ΠΩΣ ΘΑ 

ΚΕΡ∆ΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ 

«ΦΛΟΥΡΙ»! 

ΜΗΝ ΑΝΗΣΥΧΕΙΣ! 

ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟΣ ΠΩΣ 

ΑΥΤΗ ΤΗ ΦΟΡΑ ΘΑ 

ΠΕΣΕΙ Σ’ ΕΣΕΝΑ! 

ΗΛΙΑ, ΚΑΝΟΝΙΣΕ ΝΑ 

ΞΑΝΑΚΕΡ∆ΙΣΕΙΣ ΤΟ 

ΦΛΟΥΡΙ ΓΙΑ ΤΡΙΤΗ ΦΟΡΑ! 

ΘΑ ΣΕ ΚΑΡΥ∆ΩΣΩ!  

ΚΑΛΑ ΤΟ ΟΤΙ ΘΑ 

ΚΕΡ∆ΙΣΩ ΤΟ «ΦΛΟΥΡΙ» 

ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ, ΤΟ 

ΘΕΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΙ ∆ΩΡΟ ΘΑ 

ΠΑΡΩ!  

ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΓΙΑ 

∆ΩΡΟ ΒΙΒΛΙΟ, 

ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗ 

ΜΟΥ ΠΕΣΕΙ! 

ΕΓΩ ΤΟ ΚΕΡ∆ΙΣΑ 

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ ΜΟΥ. 

ΑΣ ΤΟ ΚΕΡ∆ΙΣΕΙ 

ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ! 

ΜΠΟΥΧΟΥ! 

ΜΠΟΥΧΟΥ!  

ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ 

ΤΟ ΚΕΡ∆ΙΣΩ! 

ΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΚΛΑΙΣ 

ΕΓΩ ΘΑ ΤΟ 

ΚΕΡ∆ΙΣΩ! 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  4                                                                                                            ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 
 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Γιορτή των Χριστουγέννων (θεατρικό): «Το εργαστήρι του Αϊ Βασίλη» 

            Ψάλλαµε τα κάλαντα στο χωριό                      Κόψαµε βασιλόπιτα και το φλουρί κέρδισε η Αλεξάνδρα  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Τα γενέθλια του Σπύρου                                          Το παλαµόδενδρο του χειµώνα 
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Β΄ ΤΑΞΗ 

Οι µαθητές και οι µαθήτριες στο µάθηµα της 

Γλώσσας, στην ενότητα «Που λες είδα…» 

έγραψαν για το αγαπηµένο τους παιχνίδι. 

 *       *       * 

«Το αγαπηµένο µου παιχνίδι» 

Τα παιχνίδια µου αρέσουν πάρα πολύ. Το 

αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι ένα πλέιµοµπιλ. 

Μου το έφερε ο Αϊ Βασίλης την Πρωτοχρονιά.  

Είναι µια άµαξα µε τρία άλογα και 

καβαλάρηδες.  

Μου αρέσει να παίζω µε την άµαξα και τα 

άλογα στον ελεύθερο χρόνο µου. 

Ανθόπουλος Γιώργος 
*       *       * 

Μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια και, όταν 

έχω ελεύθερο χρόνο, παίζω µαζί τους. Έχω πάρα 

πολλά παιχνίδια. Το αγαπηµένο µου  παιχνίδι 

είναι η 

«ΜΟΝΟΠΟΛΗ». Την 

απόκτησα πριν από δυο 

χρόνια και µου την 

έφερε ο Αϊ Βασίλης. 

Είναι ένα ξύλινο κουτί, 

έχει πολλές κάρτες, 

πιόνια, ζάρια, ψεύτικα 

χαρτονοµίσµατα και µια µεγάλη πλαστική 

καρτέλα. 

Κελεσίδης Ανέστης 
*       *       * 

Μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια και έχω 

αρκετά. Το αγαπηµένο µου είναι ένα επιτραπέζιο 

παιχνίδι που λέγεται «ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΟΣ». 

Το απόκτησα τώρα τα Χριστούγεννα και µου 

το έφερε ο Άγιος Βασίλης. Είναι ένα επιτραπέζιο 

που πρέπει να παραδόσεις όλα τα γράµµατα 

πρώτος. 

Μου αρέσει, γιατί το παίζω µε τους φίλους 

µου και είµαι πολύ ευχαριστηµένος. 

Παπαδοπούλου Πετρούλα – Ειρήνη 

*       *       * 

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι είναι τα 

αυτοκινητάκια. 

Έχουν ρόδες, φώτα, 

µηχανή, παράθυρα 

και πορτπ  αγκάζ. 

Είναι ασηµένια, 

έχουν εξάτµιση και βάζω κόντρες. Κάθε φορά 

που πηγαίνω στο σούπερ µάρκετ αγοράζω 

αυτοκινητάκια. 

Πλακίδας Μάριος 
*       *       * 

Μου αρέσουν πολύ τα παιχνίδια, γιατί 

ξεκουράζοµαι µετά το διάβασµα. Το αγαπηµένο 

µου παιχνίδι είναι το τρενάκι, αλλά έχω και άλλα 

πολλά, τα οποία τα έχω στα κουτιά τους, για να 

µη χαλάσουν. Το τρενάκι µου το έφερε ο Αϊ 

Βασίλης την Πρωτοχρονιά. Έχει πολλές ράγες 

και όταν το στήνω, πιάνει σχεδόν όλο το 

δωµάτιο. Είναι άσπρο µε κόκκινο και τα βαγόνια 

το ίδιο χρώµα. Κάθοµαι και παίζω µε τις ώρες µε 

το τρενάκι, γιατί είναι το αγαπηµένο µου 

παιχνίδι. 

Πουτακίδης Αναστάσιος 
*       *       * 

Τα παιχνίδια µου αρέσουν πολύ. Στο σπίτι  

µου έχω πολλά παιχνίδια. Από αυτά το 

αγαπηµένο µου είναι ένα τηλεκατευθυνόµενο 

αυτοκινητάκι που µου το αγόρασαν οι γονείς 

µου. Είναι µεγάλο, 

έχει κίτρινο 

χρώµα, πόρτες που 

ανοίγουν και 

µεγάλα φώτα. 

Όταν πατάω το 

κουµπί να 

προχωρήσει, 

ανάβουν τα φώτα 

και µε άλλα κουµπιά το αυτοκινητάκι πάει πίσω, 

στρίβει δεξιά, αριστερά και είναι σαν να 

κάνουµε αγώνα δρόµου. 

Σιδηρόπουλος ∆αυίδ 

*       *       * 

Εµένα µου αρέσουν τα παιχνίδια. Έχω πολλά 

παιχνίδια που µου αρέσουν. Αγαπηµένη µου 

είναι η κούκλα που µου έφερε ο θείος µου. Την 

απόκτησα την Πρωτοχρονιά. Είναι ξανθιά, 

λεπτή, όµορφη και ψηλή. Μαζί της παίζω την 

κόρη και τη µαµά. 

Ταφάνι Αντριάνα 

*       *       * 

Εµένα µου αρέσουν τα παιχνίδια. Έχω πολλά 

παιχνίδια.  

Το αγαπηµένο µου παιχνίδι 

είναι µια κούκλα Μπάρµπι. Μου 

την έφερε η νονά µου στη γιορτή 

µου. Είναι ψηλή, έχει µακριά 

ξανθά µαλλιά, γαλάζια µάτια και 

φουξ χείλη. 

Μου αρέσει να τη χτενίζω, 

να την ντύνω και να της βάζω 

γυαλιστερά παπούτσια. 

Τσιτλακίδου Ελένη 
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Γ΄ ΤΑΞΗ 

Η ΓΑΤΑ 

Η γάτα ανήκει στην 

οικογένεια των Αιλουροειδών και είναι το πιο 

διαδεδοµένο κατοικίδιο ζώο. Ζει στο περιβάλλον 

του ανθρώπου εδώ και τουλάχιστον 9.500 

χρόνια. 

∆εινός θηρευτής, η γάτα κυνηγά πάνω από 

1.000 είδη ζώων για τροφή. Μπορεί να 

εκπαιδευτεί, ώστε να υπακούει σε απλές 

διαταγές. Οι γάτες επίσης έχει διαπιστωθεί ότι 

µαθαίνουν να χειρίζονται απλούς µηχανισµούς, 

όπως πόµολα πόρτας. Τα ζώα χρησιµοποιούν µια 

ποικιλία φωνών και ένα είδος 

γλώσσας του σώµατος που τους χρησιµεύει στη 

µεταξύ τους επικοινωνία. Τα νιαουρίσµατα, τα 

γουργουρίσµατα και τα µουγκρίσµατα είναι από 

τους πιο γνωστούς τρόπους επικοινωνία. 

 Οι γάτες ζυγίζουν 

συνήθως µεταξύ 2,5 και 

7 κιλών. Στο στόµα τους 

οι γάτες έχουν ειδικά 

διαµορφωµένα δόντια, 

για να σκοτώνουν τη 

λεία τους και να σχίζουν 

το κρέας τους.  

Οι αισθήσεις της 

γάτας είναι κατάλληλες 

για κυνήγι. Η ακοή, η 

όραση και η γεύση του ζώου είναι οξύτατες. 

Αναφορικά µε την όραση, τα µάτια τους, όταν 

είναι µπλε, συνήθως χάνουν τη µελανίνη, µε 

αποτέλεσµα να βλέπουµε το φαινόµενο 

κόκκινων µατιών.  

Η όσφρηση µιας οικόσιτης γάτας είναι γύρω 

στις δεκατέσσερις φορές µεγαλύτερη από αυτήν 

του ανθρώπου. 

Οι γάτες διαθέτουν πολλά κινούµενα 

µουστάκια στο σώµα τους, ειδικά στο πρόσωπο. 

Αυτά τις βοηθούν στον προσανατολισµό και 

οξύνουν τις αισθήσεις τους. 

el.wikipedia.org 

Σελίδου Ράνια 

*       *       * 

Ιστορία και Μυθολογία 

Οι γάτες συντροφεύουν τους ανθρώπους ως 

κατοικίδια ζώα από την εποχή της αρχαίας 

Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι της εποχής εκείνης 

λάτρευαν τη γάτα ως θεά του σπιτιού. Οι 

κατοικίδιες γάτες προστάτευαν τους αγρούς και 

τις οικίες από µολύνσεις που προκαλούσαν 

διάφορα βλαβερά ζώα, όπως τα ποντίκια, και 

µερικές φορές τις θεωρούσαν, όπως τα πολεµικά 

θηλυκά λιοντάρια. Πιθανότατα οι πρώτες 

εξηµερωµένες γάτες να είχαν σώσει τους 

Αιγυπτίους από µολύνσεις εξαιτίας της 

παρουσίας τρωκτικών και η θεά – γάτα Μπαστ 

(Bast), ως προστάτιδα, να προέκυψε από το 

θαυµασµό για τις άλλες γάτες. Η Μπαστ ήταν 

κόρη του θεού ήλιου (Ρα) και διαδραµάτισε 

σηµαντικότατο ρόλο στην αρχαία αιγυπτιακή 

θρησκεία. Υπάρχουν υποθέσεις ότι οι γάτες που 

κατοικούν στα νησιά της Κένυας στο 

Αρχιπέλαγος Λαµού, είναι πιθανότατα οι 

τελευταίοι απευθείας απόγονοι των γατών που 

ζούσαν στην αρχαία Αίγυπτο. 

Σε πολλές θρησκείες στην αρχαιότητα 

υπήρχε η δοξασία ότι οι γάτες είναι εκστατικές 

ψυχές, σύντροφοι ή οδηγοί για τους ανθρώπους 

και ότι είναι παντογνώστες αλλά δεν µπορούν να 

επηρεάσουν τις ληφθείσες αποφάσεις των 

ανθρώπων, επειδή δεν έχουν φωνή. 

Στην Ιαπωνία, η Μανέκι Νέκο (Maneki Neko ) 

είναι µια γάτα που συµβολίζει την καλοτυχία. 

Ενώ για το Ισλάµ δεν αποτελεί ιερό ζώο, 

ορισµένοι συγγραφείς αναφέρουν ότι 

ο Προφήτης Μωάµεθ είχε µια αγαπηµένη γάτα, 

µε το όνοµα Μουέζα.
 
Λέγεται ότι η αγάπη του 

για τα ζώα αυτά ήταν τόσο µεγάλη, ώστε «θα 

προτιµούσε να έµενε χωρίς το µανδύα του παρά 

να ενοχλούσε µια γάτα που θα κοιµόταν επάνω 

σε αυτόν». 

Υπάρχουν επίσης και προλήψεις σε πολλούς 

πολιτισµούς για τα ζώα αυτά. Μία από αυτές 

είναι η πρόληψη ότι αν κάποιος δει µια µαύρη 

γάτα να περνά µπροστά του, τότε αυτός θα έχει 

κακοτυχία. Το 2007 φιλοζωικές οργανώσεις 

στην Ιταλία ανακήρυξαν την 17η 

Νοεµβρίου ως ηµέρα της µαύρης γάτας, 

προσπαθώντας να δώσουν τέλος σε αυτήν την 

προκατάληψη. Επίσης, ιδιαίτερα το Μεσαίωνα, 

πίστευαν ότι οι γάτες είναι µάγισσες ή 

χρησιµοποιούνται για την ενδυνάµωση των 

µαγικών δυνάµεων και ικανοτήτων για µάγια. 

Για το λόγο αυτό κατά τους µεσαιωνικούς 

χρόνους εξοντώθηκαν συστηµατικά πολλές 

γάτες. Η εξολόθρευσή τους οδήγησε στον 

πολλαπλασιασµό των αρουραίων και 

συνακόλουθα σε µαζικούς θανάτους από 

την επιδηµία πανώλης (Μαύρος Θάνατος). Η εν 

λόγω επιδηµία µεταδόθηκε από ψύλλους που 

είχαν µολύνει τους αρουραίους. 

el.wikipedia.org 

Παπαδόπουλος Μάριος 
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*       *       * 

Ράτσες 
Υπάρχουν πολλές (γύρω στις 30 – 40) 

αναγνωρισµένες φυλές γάτας σε όλο τον κόσµο, 

δασύµαλλες και κοντόµαλλες, όπως επίσης και 

φυλές µε σχεδόν καθόλου ή και καθόλου 

τρίχωµα. Πολλές από αυτές προήλθαν έπειτα 

από διασταυρώσεις µεταξύ φυλών. Η µοναδική 

ίσως ράτσα που είναι ιθαγενής στην Ελλάδα 

είναι η Γάτα του Αιγαίου. Στην Ευρώπη, γνωστά 

είδη γάτας είναι η βρετανική 

κοντόµαλλη (British Shorthair), η οποία 

αποτελεί την αρχαιότερη φυλή γάτας στην 

Αγγλία και η ευρωπαϊκή κοντόµαλλη, µε 

καταγωγή από τη Σουηδία.  

 

Στην ασιατική ήπειρο, απαντώνται πολλά είδη, 

µε γνωστότερα την Περσική γάτα, δασύµαλλη 

(που εισήχθη από την Περσία στην Ιταλία το 

1620), τη Σιβηρική γάτα (η οποία εισήχθη για 

πρώτη φορά το 1990), τη Γάτα Αγκύρας, φυλή 

στην οποία συχνά εµφανίζεται ετεροχρωµία (το 

ένα µάτι να έχει διαφορετικό χρώµα από το 

άλλο), που τελεί υπό την προστασία της 

τουρκικής 

κυβέρνησης, τη Γάτα του 

Σιάµ, για την οποία 

υπάρχουν γραπτές 

µαρτυρίες από το 18ο 

αιώνα περίπου και η 

οποία µεταφέρθηκε από 

το Σιάµ στη Βρετανία το 

1884, τη Βιρµανική 

γάτα και τη γάτα του 

Μπαλί.  

 Ράτσες που προέρχονται από 

την Αφρική είναι η γάτα Αβησσυνίας και 

η σοµαλική γάτα. Η αιγυπτιακή γάτα 

Μάου (Egyptian Mau) αποτελεί τη µοναδική 

φυλή µε κυκλικά στίγµατα (βούλες), η οποία δεν 

προέρχεται από διασταύρωση. Είναι άγνωστη η 

προέλευσή της. Συχνά θεωρείται ότι κατάγεται 

από τις αφρικανικές αγριόγατες και απόγονος 

αυτών των γατών που απεικονίζονται σε 

τοιχογραφίες της αρχαίας Αιγύπτου. Η σύγχρονη 

Μάου θεωρείται ότι έχει ιταλική προέλευση 

(από το 1953). Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι 

µια γάτα Αβησσυνίας µε το όνοµα «Κανέλα» 

(Cinnamon), ήταν η πρώτη γάτα της οποίας 

αποκρυπτογραφήθηκε εξ ολοκλήρου το γενετικό 

της γονιδίωµα.  

Στην αµερικανική ήπειρο απαντώνται επίσης 

πολλές φυλές γάτας, όπως η αµερικανική 

δασύµαλλη και η αµερικανική κοντόµαλλη. Η 

τελευταία πιστεύεται ότι προήλθε από αγγλικές 

φυλές, προγόνους της σηµερινής βρετανικής 

κοντόµαλλης , οι οποίες µεταφέρθηκαν από 

Βρετανούς που ήρθαν στη Βόρεια 

Αµερική. Εξάλλου, στη Νότια Αµερική 

συναντάται η κοντόµαλλη της 

Βραζιλίας (Brazilian shorthair). 

Μερικές από τις 

ασυνήθιστες φυλές 

είναι η Γ�  άτα της 

Νήσου Μαν, πολλά 

είδη της οποίας δεν 

έχουν 

ουρά, η ιαπωνική µε 

την κοντή 

ουρά (Japanese 

bobtail), της οποίας η 

ουρά µοιάζει µε εκείνη του κουνελιού, 

η Αµερικανική σγουρή (American Curl) µε 

ασυνήθιστα αυτιά, η αµερικανική 

πολυδάκτυλη (American Polydactyl, πιο γνωστή 

ως Hemingway Cat ή Mitten Cat) και 

η Καναδέζικη άτριχη, (Sphynx ή Canadian 

Hairless), η οποία δεν έχει καθόλου γούνα.  

Στην Ωκεανία η γνωστότερη ίσως φυλή είναι 

η αυστραλιανή (Australian mist), που εκτρέφεται 

στην Αυστραλία από το 1976.  

el.wikipedia.org 

Ηλιάδης Ηλίας 
*       *       * 

Παροιµίες 

- Γάτα µε πέταλα: πολύ ικανός και 

επιδέξιος άνθρωπος 

- Όσο πατάει η γάτα: πολύ λίγο, ελάχιστα 

- Σα βρεγµένη γάτα: µε τέτοιο τρόπο που 

γίνεται κατανοητό ότι κάποιος έχει 

συνειδητοποιήσει κάποια σφάλµα ή τις 

ευθύνες του 

- Σκίζω τη γάτα: επιβάλλοµαι, παίρνω 

τον αέρα 
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- Τρώγονται σαν το σκύλο µε τη γάτα: 

για σχέση που χαρακτηρίζεται από 

συνεχείς και αλλεπάλληλους τσακωµούς. 

Γάτα που κοιµάται ποντικούς δεν 

πιάνει: όποιος τεµπελιάζει είναι φυσικό 

να µένει νηστικός. 

- Ούτε γάτα ούτε ζηµιά: δεν έγινε τίποτε 

- Όταν λείπει η γάτα χορεύουν τα 

ποντίκια: απουσιάζει κάποιος τον οποίο 

φοβόµαστε και κάνουµε ό,τι θέλουµε 

- Κι αλευρωµένος να ‘ναι ο ποντικός, η 

γάτα τον γνωρίζει: όσο και αν  

προσπαθεί κάποιος να µην φανερώσει το 

πραγµατικό πρόσωπο, χαρακτήρα, 

µπορεί να αναγνωριστεί 

- Κάνει σαν την λυσσιασµένη γάτα: 

κάποιος αντιδρά πολύ έντονα, επιθετικά. 

- Εµείς ψωµί δεν έχουµε κι’ η γάτα πίτα 

τρώει: ενώ υπάρχει έλλειψη βασικών 

πραγµάτων, δίνουµε βαρύτητα σε 

λεπτοµέρειες. 

www.facebook.com 

Κυµπίρη Νιολέτα, Σιδηρόπουλος Γιώργος 
*       *       * 

Αινίγµατα 

Γριά δεν είναι καµπούρα έχει,  

άνδρας δεν είναι  µουστάκια έχει,  

στο παράθυρο κάθεται,  

τέσσερα πόδια έχει και όλα τα προσέχει.  

Τι είναι;  

*       *       * 

Νιάου - νιάου στα κεραµίδια  

και δεν τρώει τα κρεµµύδια.  

Τι είναι;  

*       *       * 

Τα ποντίκια κυνήγα,  

µες τη  νύχτα τριγυρνά  

και στα νύχια περπατά. 

Τι είναι; 

Χρήστος  Φαντίδης 
*       *       * 

Τραγούδια 

Νιάου νιάου βρε γατούλα (Το γκρίζο γατί) 
Στίχοι: Γιώργος Ρούσσος 

Μουσική: Μάνος Χατζιδάκις 

Πρώτη εκτέλεση: Αλίκη Βουγιουκλάκη 

 

Μια φορά κι έναν καιρό 

µπήκε η γάτα στο χορό 

µε γοβάκια και φουρώ 

κι απ’ την πολλή χαρά 

κουνούσε την ουρά 

 

Κι όταν φούντωσε ο χορός 

κι έγινε πιο ζωηρός 

ένας γάτος πονηρός 

τη ζύγωσε απαλά 

και είπε πονηρά 

 

Νιάου νιάου, βρε γατούλα 

µε τη ροζ µυτούλα 

γατούλα µου µικρή 

Νιάου, σε έχουνε µη στάξει 

κι είναι από µετάξι 

η γούνα σου η γκρι 

 

Στ’ αληθινά, δε ξανάδα πουθενά 

δυο µατάκια γαλανά, τόσο φωτεινά 

και σοβαρά, είναι η πρώτη µου φορά 

που είδα να κουνάν ουρά, τόσο πονηρά. 

www.stixoi.info 

Πλακίδα Κική 

*       *       * 

Ονειροκρίτης 
Αν δεις στο όνειρο γάτα, σηµαίνει κακοτυχία 

και δηλώνει κακό προµήνυµα. Αν δεις πως σου 

επιτέθηκε γάτα, σηµαίνει ότι έχεις εχθρούς, ενώ 

αν αποµάκρυνες την γάτα, τότε σηµαίνει πως τα 

οικονοµικά σου θα αυξηθούν. Αν ονειρευτείς 

γάτα να σε γρατζουνάει, ένας αντίπαλός σου θα 

σε µειώσει ηθικά. Αν ονειρευτείς γάτα να 

νιαουρίζει, τότε κάποιος που θεωρείς φίλο σου 

προσπαθεί να σε βλάψει. Επίσης η άσπρη γάτα, 

σηµαίνει στεναχώριες, έξοδα και προβλήµατα. 

www.myastro.gr/oneirokritis 

Καραµπουγιούκη Κωνσταντίνα 

*       *       * 

Παιχνίδι  
«Η γάτα και τα ποντίκια» 

Αριθµός παικτών: Από τρεις έως δέκα 

Τι θα χρειαστείτε: Φουντούκια, καρύδια ή 

άλλους ξηρούς καρπούς 

1. ∆ιαλέξτε ένα παιδί για το ρόλο της γάτας. 

Tα υπόλοιπα παιδιά θα παριστάνουν τα 

ποντίκια. 

2. Καθίστε σταυροπόδι και σχηµατίστε 

έναν κύκλο γύρω από τη γάτα, που θα 

κάθεται στο κέντρο του. 

3. Η γάτα τοποθετεί σε όποια θέση θέλει 

όλα τα φουντούκια γύρω της. 

4. Το παιχνίδι ξεκινά µε τα ποντίκια να 

πλησιάζουν τη γάτα περπατώντας στα 

τέσσερα για να της κλέψουν ένα 

φουντούκι. Μόλις κάποιο ποντίκι 
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καταφέρει να της αρπάξει ένα, το πετάει 

πίσω από τον ώµο του. Οι παίκτες, στην 

προσπάθειά τους να αρπάξουν το 

φουντούκι, δεν πρέπει να σηκωθούν 

όρθιοι. 

5. Όταν η γάτα αγγίξει ένα ποντίκι ενώ 

αυτό κρατά ακόµα τον ξηρό καρπό στα 

χέρια του, το παιχνίδι τελειώνει και το 

συγκεκριµένο ποντίκι παίρνει τη θέση 

της γάτας. 

6. Εάν τα ποντίκια κλέψουν όλους τους 

ξηρούς καρπούς χωρίς η γάτα να πιάσει 

κανένα από αυτά, το παιχνίδι ξαναρχίζει 

µε την ίδια γάτα. 

www.babybaby.gr  

Άλλα Αµέλα 

 

∆΄ ΤΑΞΗ 

«ΤΡΩΜΕ ΥΓΙΕΙΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ!» 

Στα πλαίσιο του µαθήµατος της Γλώσσας, 

στην ενότητα «Η ελιά», τα παιδιά της ∆΄ τάξης 

βρήκαν συνταγές µε ελαιόλαδο και έφτιαξαν τον 

Ο∆ΗΓΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ. 

*       *       * 

Η διατροφή είναι πολύ βασικό κοµµάτι για 

την υγεία µας. Τα όσπρια είναι πολύ υγιεινά και 

απαραίτητα για τον άνθρωπο. 

Φακές 

Υλικά 

½ φλιτζάνι λάδι ελαιόλαδο 

1 µεγάλο κρεµµύδι ψιλοκοµµένο 

1 φλιτζάνι σάλτσα (µικρό φλιτζάνι) 

1 δαφνόφυλλο 

1 σακουλάκι φακές 

1 καρότο ψιλοκοµµένο 

½ πατάτα τριµµένη στον τρίφτη (βοηθάει 

στην απορρόφηση σιδήρου από τον οργανισµό 

µας). 

 

 Εκτέλεση 

Ρίχνουµε το ελαιόλαδα να ψιλοκάψει, µετά 

ρίχνουµε το κρεµµύδι λίγο να ροδίσει, ρίχνουµε 

τη σάλτσα, το αλάτι, τις φακές, όλα τα λαχανικά 

και συµπληρώνουµε το ανάλογο νερό και 

αφήνουµε να βράσει. 

Καλή επιτυχία! 

Πουτακίδου ∆έσποινα 

*       *       * 

Πατάτες µε ελαιόλαδο και φρέσκια ρίγανη 

Υλικά 

1 κιλό πατάτες µικρές λεπτόφλουδες 

1 κουτάλι σούπας φυλλαράκια φρέσκιας 

ρίγανης 

1/3 φλιτζανιού ελαιόλαδο έξτρα παρθένο 

αλάτι  

πιπέρι φρέσκο τριµµένο  

 

Εκτέλεση 

Πλένουµε τις πατάτες και τις βράζουµε µε τη 

φλούδα τους σε µέτρια φωτιά, µέχρι να 

µαλακώσουν, για 25 λεπτά περίπου. 

Στραγγίζουµε τις πατάτες και, όσο είναι ζεστές, 

τις καθαρίζουµε και τις κόβουµε σε µέτρια 

κοµµάτια. Τις ρίχνουµε αµέσως σε µπολ, 

αλατίζουµε καλά, ανακατεύουµε µε προσοχή, 

για να µη διαλυθούν, προσθέτουµε το 

ελαιόλαδο, πιπέρι και τα φυλλαράκια ρίγανης. 

Ανακατεύουµε απαλά και σερβίρουµε. 

Γκογκιτσασβίλη Μάρκος 
*       *       * 

Φασολάκια µαυροµάτικα µε σάλτσα 

Υλικά 

4 χούφτες µαυροµάτικα φασόλια 

1 µεγάλο κρεµµύδι κοµµένο σε λεπτές φέτες 

1 κουταλάκι του γλυκού ρίγανη 

2 φλιτζάνια αγγουράκια καθαρισµένα και 

κοµµένα σε κύβους 

2/3 του φλιτζανιού κόκκινη πιπεριά 

¼ του φλιτζανιού ελιές κοµµένες σε φέτες 

½ φλιτζάνι λιωµένη φέτα 

3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο 
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χυµός από λεµόνι και αλάτι 

 

Εκτέλεση 

 Πρώτα πρέπει µα πλυθούν και να 

στραγγίξουν τα φασόλια. Μετά ρίξτε τα σε µια 

µεγάλη κατσαρόλα µε κρύο νερό, όσο να τα 

σκεπάζει. Αφήστε να κοχλάσουν και βράστε για 

10 – 12 λεπτά. Μετά χύστε το νερό. Ρίξτε τα 

πάλι στην κατσαρόλα µε φρέσκο νερό, όσο να τα 

σκεπάζει, µε αλάτι. Όταν πάρουν βράση, 

χαµηλώστε τη φωτιά, µαγειρέψτε τα φασόλια, 

µέχρι να µαλακώσουν, αλλά όχι πολύ, περίπου 

30 – 40 λεπτά, µέχρι να είναι ψηµένα αλλά να 

µη λιώσουν. Σουρώστε τα φασόλια και ρίξτε τα 

σε µια µεγάλη σαλατιέρα. Αφήστε τα να 

κρυώσουν. Βάλτε κρεµµύδι, ρίγανη, 

αγγουράκια, πιπεριές, ελιές και τη φέτα. 

Ανακατέψτε τα και είναι έτοιµα. 

Μουχτάρης Νίκος 
*       *       * 

Φασολάκια λαδερά 

Υλικά 

3 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο 

½ κιλό φασολάκια 

1 κούπα χυµό ντοµάτας 

1 µατσάκι ψιλοκοµµένο µαϊντανό 

1 ψιλοκοµµένο κρεµµύδι 

Αλάτι, πιπέρι 

 

Εκτέλεση 

• Ζεσταίνουµε σε µια κατσαρόλα το 

ελαιόλαδο και ρίχνουµε το κρεµµύδι. 

• Το ανακατεύουµε µέχρι να πάρει 

χρυσαφένιο χρώµα. 

• Προσθέτουµε τα φασολάκια και τα 

ανακατεύουµε, µέχρι να αχνιστούν και 

να µαλακώσουν. 

• Ρίχνουµε το χυµό ντοµάτας, το µαϊντανό 

και τα µυρωδικά. 

• Προσθέτουµε λίγο νερό και το 

σκεπάζουµε για να βράσει µισή ώρα. 

• Σερβίρουµε τα φασολάκια ζεστά. 

Φαντίδης Κωνσταντίνος 

*       *       * 

Μπριάµ κατσαρόλας 
Υλικά 

1 κιλό πατάτες 

3 κολοκυθάκια 

2 µελιτζάνες 

2 κρεµµύδια 

1 σκελίδα σκόρδο 

1 ½ φλιτζάνι του τσαγιού λάδι 

3 πιπεριές 

3 ντοµάτες 

Αλάτι, πιπέρι, ζάχαρη 

Μαϊντανός, νερό 

 

Εκτέλεση  

Κόβουµε τις µελιτζάνες σε κύβους, τις 

αλατίζουµε και τις αφήνουµε να µείνουν 1 ώρα. 

Τις ξεπλένουµε και τις στραγγίζουµε. 

Καθαρίζουµε τις πατάτες. Πλένουµε και 

κόβουµε τα κολοκυθάκια σε φέτες, κόβουµε τις 

πιπεριές σε κρίκους και καθαρίζουµε και 

ψιλοκόβουµε τα κρεµµύδια. Μετά σωτάρουµε τα 

κρεµµύδια µε το λάδι. Προσθέτουµε τα λαχανικά 

µε τις ντοµάτες ψιλοκοµµένες. Στο τέλος 

ρίχνουµε ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, µαϊντανό και 

νερό. Ψήνουµε το φαγητό σε σιγανή φωτιά για 1 

ώρα. 

Αντωνιάδης Γιώργος 
*       *       * 

Αρακάς µε πατάτες λαδερός 

Υλικά 

1 κιλό αρακά 

3 µεγάλες πατάτες 

1 καρότο 

1 κρεµµύδι 

1 φλιτζάνι ελαιόλαδο 

Άνηθο 

Μαϊντανό 

Αλάτι  

Πιπέρι 

1 τριµµένη ντοµάτα 

 

Εκτέλεση 
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Σε µια µεγάλη κατσαρόλα ρίχνουµε το 

ελαιόλαδο και το αφήνουµε να κάψει. Στη 

συνέχεια τσιγαρίζουµε το κρεµµύδι για ένα µε 

δύο λεπτά. Ρίχνουµε τον αρακά, το καρότο, τις 

πατάτες και τ’ ανακατεύουµε ελαφρά. Στη 

συνέχεια ρίχνουµε την τριµµένη ντοµάτα, λίγο 

νερό, αλάτι, πιπέρι και τα αφήνουµε να βράσουν 

µισή ώρα. Λίγο πριν τελειώσει το φαγητό 

ρίχνουµε τον µαϊντανό και τον άνηθο, σβήνουµε 

και το αφήνουµε να κρυώσει. Σερβίρουµε 

χλιαρό µε ξεροψηµένο ψωµάκι και τυρί φέτα. 

Τριγώνη Βασιλική 

*       *       * 

Ιµάµ 

Υλικά 

Αλάτι 

Πιπέρι 

Κανέλα 

4 – 5 µελιτζάνες 

5 κολοκυθάκια 

5 πατάτες 

6 σκελίδες σκόρδο 

2 µεγάλα κρεµµύδια 

2 κονσέρβες ντοµατίνια 

 

Εκτέλεση 

1. Πρώτα κόβουµε τις πατάτες, τις 

µελιτζάνες και τα κολοκυθάκια σε φέτες 

(κατά µάκρος) και ύστερα τα 

τηγανίζουµε. 

2. Ύστερα σε µια κατσαρόλα βάζουµε λίγο 

λάδι και τσιγαρίζουµε το κρεµµύδι 

(χοντροκοµµένο) και το σκόρδο. 

3. Αφού ροδίσουνε, προσθέτουµε τα 

ντοµατίνια, το πιπέρι, το αλάτι και την 

κανέλα. Όταν η σάλτσα πηχτώσει, τη 

βγάζουµε από τη φωτιά. 

4. Παίρνουµε ένα πυρέξ ή βαθύ ταψί και 

βάζουµε σε µια στρώση τις πατάτες, από 

πάνω µια στρώση  σάλτσα, µετά τις 

µελιτζάνες, ύστερα πάλι σάλτσα και 

τέλος τα κολοκυθάκια. Αν µείνει σάλτσα, 

την προσθέτουµε από πάνω.  

5. Το ψήνουµε στους 180 για περίπου 45 

λεπτά. 

Θεοδοσίου Ανατολή 

*       *       * 

Φασολάκια λαδερά 

Υλικά 

1 κρεµµύδι 

Λίγο χυµό ντοµάτας 

Λάδι 

Μαϊντανό 

Πατάτες 

Φασολάκια 

Αλάτι 

Ρίγανη 

 

Εκτέλεση 

Ψιλοκόβουµε το κρεµµύδι, βάζουµε λίγο 

λάδι και τα φασολάκια. Τα αχνίζουµε για 5 – 10 

λεπτά, µετά κόβουµε τις πατάτες σε χοντρούς 

κύβους. Τα ρίχνουµε και αυτά πάνω στα 

φασολάκια. Τα αφήνουµε για 5 λεπτά και µετά 

βάζουµε φρέσκια ντοµάτα ή χυµό ντοµάτας. 

Συµπληρώνουµε µε λίγο νερό και τα αφήνουµε 

να βράσουν, µέχρι να ψηθούν. Τέλος, βάζουµε 

το αλάτι και τα σβήνουµε µε το µαϊντανό και τη 

ρίγανη. 

Παπαδοπούλου Θεοδώρα 

*       *       * 

Κέικ µε ελαιόλαδο 
Υλικά  

170 γρ. αλεύρι 

που φουσκώνει µόνο 

του 

180 γρ. ζάχαρη 

3 αυγά 

250 γρ. γιαούρτι 

στραγγιστό 

1 κουταλιά 

σούπας µπέικιν πάουντερ 

100 γρ. µαύρη σοκολάτα 

100 γρ. άσπρη σοκολάτα 

120 ml ελαιόλαδο 

 

Εκτέλεση 

Ανακατεύουµε καλά το ελαιόλαδο, τη 

ζάχαρη και τα αυγά. Μετά ρίχνουµε κουταλιά – 

κουταλιά το γιαούρτι. Έπειτα ρίχνουµε το αλεύρι 

και το µπέικιν. Ανακατεύουµε πολύ καλά και 

στο τέλος ρίχνουµε τις σοκολάτες τριµµένες. 

Ψήνουµε σε 180
ο
 C για περίπου 40΄ - 50΄ 

ανάλογα το φούρνο. Σερβίρεται, αφού κρυώσει 

µε άχνη ζάχαρη. Συνοδεύει ωραία το γάλα µας. 

Φωτίου Χρήστος
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Ε΄ ΤΑΞΗ 

Η ΤΑΞΗ ΠΟΥ ΤΑΞΙ∆ΕΥΕ 

Στα πλαίσια της ενότητας «Χριστούγεννα» 

του µαθήµατος της Γλώσσας οι µαθητές 

διάβασαν την ιστορία του Χρήστου Μπουλώτη 

µε τίτλο «Το δάσος που ταξίδευε» στην οποία ο 

Αϊ Βασίλης ικανοποιεί την επιθυµία ενός δάσους 

από έλατα να ταξιδέψουν, για να γνωρίσουν 

πολιτείες και ανθρώπους. Πώς; Τα έλατα 

γίνονται πολύ µικρά, κολλάνε στο παλτό του Αϊ 

Βασίλη και ξεκινούν το ταξίδι τους. Ανάµεσά 

τους και οι µαθητές της Ε΄ τάξης, µικρά έλατα 

και αυτοί, ξεκινούν να γυρίσουν τον κόσµο. Πού 

θέλουν να ταξιδέψουν; Πού θέλουν να ριζώσουν 

και στην αυλή τίνος συγγραφέα να φυτρώσουν; 

Σε ποιον άλλο πλανήτη θα ήθελαν να πάνε; Τι 

δώρα θα έδιναν στα παιδιά του κόσµου; Ας τους 

ακούσουµε!   

*       *       * 

Θα ήθελα να ταξιδέψω στη Γαλλία, την 

Ισπανία και την Ιταλία. 

Κι έτσι όπως θα πήγαινα στην Ιταλία θα 

ήθελα να ριζώσω σε ένα πάρκο µαζί µε άλλα 

δέντρα, για να µιλάµε. 

Θα ήθελα να φυτρώσω στο σπίτι του 

Γεώργιου Βιζυηνού. 

Θα ήθελα να ταξιδέψω στον πλανήτη Άρη, 

για να δω άµα υπάρχουν εξωγήινοι εκεί πέρα. 

Μαζί µε τον Αϊ Βασίλη θα µοίραζα στα 

παιδιά βιβλία και τρόφιµα ή φάρµακα σε όσα 

παιδιά το χρειάζονται. 

Ανδρεάδης Άκης 
*       *       * 

Εγώ θα ήθελα να ταξιδέψω στις εξής χώρες: 

Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Κίνα, στη 

Συρία και στη Βηθλεέµ. 

Θα ήθελα να ριζώσω στην Αγγλία.  

Θα ήθελα να φυτρώσω στην αυλή της 

συγγραφέα Αθηνάς Ντάσιου – Γιάννου. 

Στα παιδιά που έχουν ανάγκη θα τους έδινα 

ό,τι µου ζητούσαν, αν το είχα. 

Καφτιράνι Ηλίας 
  

*       *       * 

Είµαι ένα έλατο στο παλτό του Αϊ Βασίλη 

και θα ήθελα να ταξιδέψω στο Παρίσι, για να δω 

τον ψηλό πύργο του Άιφελ, µετά στη 

Γροιλανδία, για να δω πόσο κρύο κάνει, και 

τέλος στη Ρωσία. 

Θα ήθελα να ριζώσω κοντά σε µία εκκλησία, 

για να µε κοιτάζουν κάθε πρωί την Κυριακή οι 

άνθρωποι. 

Στα παιδιά θα έδινα αυτό που θέλουν, γιατί 

µπορεί κάποιο παιδί να µην ευχαριστιόταν από 

το δώρο που θα έπαιρνε. 

Ορφανίδου Άννα - Μαρία 

*       *       * 

Θα ήθελα να ταξιδέψω στη Νέα Υόρκη, για 

να δω τη θεία µου τη Ζωζώ και το θείο µου τον 

Αντώνη. Στο Παρίσι, για να δω τον πανύψηλο 

Πύργο του Άιφελ. 

Θέλω να πάω στον πλανήτη Άρη, για να δω 

αν υπάρχει ζωή.  

Θέλω να ριζώσω κοντά σ’ ένα φτωχό 

σπιτάκι, για να κάνω παρέα στους καηµένους, 

φτωχούς ανθρώπους που ζουν εκεί. Την ηµέρα 

των Χριστουγέννων να οµορφαίνω τη γωνιά του. 

Το δώρο που θα έκανα στους ανθρώπους που 

έχουν ανάγκη είναι υγεία και τρόφιµα. Επίσης 

µερικά χρήµατα, ώστε να µπορούν να ζήσουν 

καλύτερα τη ζωή τους. 

Σιδηροπούλου Έφη 

*       *       * 

Αν ήµουν έλατο στο παλτό του Αϊ Βασίλη, 

θα ήθελα να ταξιδέψω στην Αγγλία, στο Παρίσι, 

στην Αυστραλία. 

Πιο πολύ όµως θα ήθελα να ριζώσω και να 

φυτρώσω στην αυλή της αγαπηµένης µου 

συγγραφέα κ. Λίτσας Ψαραύτη. 

Θα ήθελα να ταξιδέψω σε έναν άλλον 

πλανήτη, στην Αφροδίτη, για να δω πόσο 

µεγάλη ή µικρή είναι και να τη δω από κοντά. 

Στα παιδιά θα έδινα πολλά δώρα: βιβλία, 

τρόφιµα, παιχνίδια και φάρµακα. 

Σισούρκα Ιωάννα 

*       *       * 

Θα ήθελα να ταξιδέψω σε όλον τον κόσµο. 

Θα ήθελα να ριζώσω, όταν τελειώσει η 

αποστολή µου, στα βουνά της υπέροχης 

Ελλάδας. 

Θα ήθελα να φυτρώσω στην αυλή της 

Πηνελόπης ∆έλτα, να κάθεται στη σκιά µου για 

να γράφει βιβλία. 

Αν µπορούσα, θα ήθελα να ταξιδέψω στο 

φεγγάρι, για να αφήσω τους σπόρους µου να 

φυτρώσουν κι εκεί έλατα. 

Θα έδινα στα παιδιά αυτά που θα τους ήταν 

απαραίτητα. 

Φαντίδης Αντώνης 
*       *       * 

Θα ήθελα να ταξιδέψω στην Αφρική, γιατί 

εκεί τα παιδιά δεν έχουν να φάνε. 
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Θα ήθελα να ριζώσω στη Γαλλία, γιατί 

κάποια παιδιά περιµένουν τον Άι Βασίλη. 

Θα ήθελα να φυτρώσω στην αυγή του 

συγγραφέα Ευγένιου Τριβιζά, γιατί έχει γράψει 

πολλά παραµύθια. 

∆ε θα ήθελα να ταξιδέψω σε κανέναν 

πλανήτη. 

Τα δώρα που θα ήθελα να δώσω είναι 

φάρµακα και τρόφιµα. 

Χοτζόλι Στέλλα 

*       *       * 

Μαζί µε τον Αϊ Βασίλη θα ήθελα να 

ταξιδέψω στην Ιταλία για τον Πύργο της Πίζας 

και στη Γαλλία για τον Πύργο του Άιφελ. 

Θα ήθελα να ριζώσω στην Ελλάδα, γιατί, 

εκτός που είναι η χώρα µου, είναι η οµορφότερη 

χώρα στον κόσµο µε πολλές παραλίες αλλά και 

βουνά και πεδιάδες. 

Αν τύχαινε να φυτρώσω σε αυλή, αυτή θα 

ήταν του συγγραφέα Αντρέα Σταϊνχέφελ, γιατί 

έγραψε το βιβλίο που διαβάζω – εντάξει, που 

διάβαζα – και αν γράψει κάτι νέο, θέλω να το 

µάθω πρώτος. Μεγάλη τύχη έχεις όταν είσαι 

δέντρο! Εκτός από τους σκίουρους που µε 

ενοχλούν όταν τρέχουν πάνω µου πέρα δώθε, 

πέρα δώθε. 

Με τίποτα δε θα ήθελα να ταξιδέψω σε άλλο 

πλανήτη – ποιος ξέρει τι ζει εκεί – πόσο µάλλον 

να φυτρώσω κιόλας και τίποτα να µη ζει εκεί. 

Πού θα έβρισκα νερό για να ποτιστώ! 

Στα παιδιά θα έδινα ό,τι επιθυµούσανε και 

άµα ήταν λίγο άτακτα και έπαιρναν ένα µεγάλο 

«τίποτα» κακό του κεφαλιού τους! 

Παπουτσής Γιώργος

*       *       * 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ 

Στα πλαίσια της ίδιας ενότητας έγραψαν για 

τα κάλαντα που έψαλαν στο χωριό την 

παραµονή των Χριστουγέννων. 

*       *       * 

Στις 24 ∆εκεµβρίου του 2013 είπα τα 

κάλαντα µαζί µε το φίλο µου τον Κυριάκο, τον 

Ανέστη και την Ελευθερία. Τα κάλαντα που 

είπαµε όλοι µαζί ήταν το «Καληνεσπέραν 

άρχοντες», που είναι πανελλήνια κάλαντα. ∆ε 

χρησιµοποιήσαµε κανένα µουσικό όργανο, για 

να τα πούµε.  

Στα σπίτια που πήγαµε µας έδωσαν χρήµατα, 

γλυκίσµατα, ξηρούς καρπούς και σταφίδες. Τα 

χρήµατά µου θέλω να τα ξοδέψω, για να πάω το 

Πάσχα στην Κέρκυρα µαζί µε την ακαδηµία 

ποδοσφαίρου. 

Χάρηκα πολύ, γιατί τραγούδησα τα κάλαντα 

µαζί µε τους φίλους µου και γιατί µάζεψα 

χρήµατα. 

Ανδρεάδης Άκης 
*       *       * 

Την Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου είπα τα κάλαντα 

της πατρίδας, το «Καληνεσπέραν άρχοντες», που 

είναι πανελλήνια. Πήγα µε το φίλο µου τον 

Μάριο που πηγαίνει στη ∆΄ τάξη και ψάλαµε µε 

τρίγωνα. 

Στα σπίτια που πήγαµε µας πρόσφεραν 

χρήµατα, σοκολατάκια, σπιτικά γλυκά και 

φιλοξενία. Τα χρήµατά µου σκέφτηκα να τα 

ξοδέψω σε µερικά εργαλεία που µου χρειάζονται 

ή σε παιχνίδια και φαγητά. 

Χάρηκα πάρα πολύ που είπα τα κάλαντα, 

γιατί µάζεψα χρήµατα που τα ήθελα, για να 

αγοράσω αυτά που θέλω. 

Καφτιράνι Ηλίας 
*       *       * 

Την Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου είπαµε το 

χριστουγεννιάτικο τραγούδι «Τρίγωνα κάλαντα» 

µε τα ξαδέρφια µου, τη Μαρία και την Αλέκα, 

και τον αδερφό µου το Γιώργο. Τα είπαµε χωρίς 

τρίγωνο ή άλλο µουσικό όργανο. 

Όσα λεφτά µάζεψα τα έδωσα στη µαµά µου. 

Τα κράτησα τα λεφτά. 

Όταν είπαµε τα κάλαντα µε τα παιδιά, 

πήραµε µεγάλη χαρά, γιατί πηγαίναµε από σπίτι 

σε σπίτι και οι άνθρωποι χαµογελούσαν, όταν 

µας έβλεπαν. 

Σιδηροπούλου Έφη 

*       *       * 

Την Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου βγήκα µε τη φίλη 

µου την Αναστασία και την αδερφή της και 

είπαµε µε τα τρίγωνά µας τα πανελλήνια 

κάλαντα «Καληνεσπέραν άρχοντες».  

Πηγαίναµε σε µαγαζιά και οι µαγαζάτορες 

µας έδιναν τις περισσότερες φορές γλυκίσµατα, 

ακόµα πηγαίναµε σε σπίτια και οι κυρίες µας 

έδιναν χρήµατα ή και γλυκίσµατα. 

Μάζεψα αρκετά χρήµατα και γλυκίσµατα. 

Με τα χρήµατα που µάζεψα θέλω να αγοράσω 

µια θήκη για το tablet µου. Μερικά από τα 

γλυκίσµατα θα τα δώσω στον ξάδερφό µου και 

τα υπόλοιπα θα τα βάλω σε ένα µπολ και θα 

κερνάω τα παιδιά που έρχονται, για να παίξουµε. 

Πήρα µεγάλη χαρά όταν είπα τα κάλαντα, 

γιατί ήµουν µε τη φίλη µου, έκανα τη βόλτα µου 

και τραγούδησα. 

Σισούρκα Ιωάννα 

*       *       * 



ΜΑΘ.ΛΟΓ.  14                                                                                                            ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 

Την Τρίτη 24 ∆εκεµβρίου 2013 είπαµε τα 

κάλαντα της πατρίδας µας, το «Καληνεσπέραν 

άρχοντες». Ήµασταν εγώ και ο ξάδερφός µου ο 

Ιωακείµ. ∆εν είχαµε µουσικά όργανα ούτε 

τρίγωνα. 

Οι νοικοκυρές µας έδιναν χρήµατα και 

γλυκίσµατα. Εγώ θέλω να ξοδέψω τα χρήµατα 

σε µια αγελάδα, για να έχω γάλα στα χέρια µου 

όποτε θέλω. 

Χαρήκαµε, όταν είπαµε τα κάλαντα. 

Φαντίδης Αντώνης
 

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 

Με αφορµή την ενότητα «Ο φίλος µας το 

περιβάλλον» ψάξαµε στο internet µεγάλες 
περιβαλλοντικές καταστροφές που συνέβησαν 
στον πλανήτη µας και σας τις παρουσιάζουµε.  
 

Η ασθένεια της Minamata 
Για χρόνια, οι κάτοικοι της πόλης Minamata, 

που βρίσκεται στο νοτιότερο νησάκι της 

Ιαπωνίας, Kyushu, παρατηρούσαν τα ζώα να 

έχουν περίεργες συµπεριφορές, ιδιαίτερα τις 

κατοικίδιες γάτες: τα αξιαγάπητα αιλουροειδή 

πάθαιναν ξαφνικούς σπασµούς και κάποιες 

φορές πηδούσαν στη θάλασσα και πνίγονταν! Οι 

κάτοικοι ονόµαζαν µάλιστα την πάθηση που 

χτυπούσε τις γάτες τους «η ασθένεια της γάτας 

που χορεύει». Το 1956 ωστόσο θα σηµειωνόταν 

το πρώτο ανθρώπινο κρούσµα της αρρώστιας 

που θα έµενε γνωστή ως «ασθένεια της 

Minamata», µε τα συµπτώµατα να 

περιλαµβάνουν σπασµούς, διαταραχές οµιλίας, 

απώλεια κινητικών λειτουργιών και ακούσιες 

κινήσεις των άκρων. Τρία χρόνια αργότερα, η 

έρευνα κατέληξε ότι τα βάσανα ανθρώπων και 

ζώων προήλθαν από τη βιοµηχανική µόλυνση 

του κόλπου της Minamata από την εταιρία 

Chisso Corp., τον µεγαλύτερο εργοδότη στην 

πόλη – λιµάνι. Ο κατασκευαστής πλαστικών 

µόλυνε για χρόνια τα νερά µε υδράργυρο και 

άλλα βαριά µέταλλα, τα οποία αποτελούσαν 

πλέον µέρος της καθηµερινής διατροφής των 

κατοίκων. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν υποφέρει 

σιωπηλά για χρόνια από την ασθένεια, ενώ και 

οι «ανεξήγητοι» θάνατοι των κατοίκων 

συνδέθηκαν ευθέως µε τη µόλυνση... 

 

Το τάνκερ Exxon Valdez 
Τη νύχτα της 24ης Μαρτίου 1989, το τάνκερ 

Exxon Valdez προσέκρουσε στον ύφαλο Bligh 

των παρθένων νερών της Αλάσκας: το πετρέλαιο 

άρχισε να χύνεται στη θάλασσα σχηµατίζοντας 

µια πετρελαιοκηλίδα που έµελλε να φτάσει στα 

10,8 εκατοµµύρια γαλόνια και να απλωθεί σε 

µια ακτίνα πάνω από 500 µίλια, µολύνοντας 

ταυτόχρονα και µερικές χιλιάδες µιλίων 

ακτογραµµής. Εκατοντάδες χιλιάδες πουλιά, 

ψάρια, φώκιες και άλλα ζώα θα πέθαιναν ως 

αποτέλεσµα των δολοφονικών συνεπειών της 

πετρελαιοκηλίδας, παρά την άµεση 

κινητοποίηση 11.000 ανθρώπων και 1.000 

σκαφών για τον καθαρισµό της. Η 

πετρελαιοκηλίδα του Exxon Valdez θεωρείται η 

µεγαλύτερη περιβαλλοντική καταστροφή που 

δηµιούργησε ποτέ ο άνθρωπος σε ολόκληρη την 

αµερικανική ιστορία. 

www.newsbeast.gr 

Σισούρκα Ιωάννα,  Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Στα πλαίσια της εργασίας τους µε θέµα 

«∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ» οι µαθητές της Ε΄ 

τάξης ασχολήθηκαν µε τα θρεπτικά συστατικά 

που παίρνουµε από τις τροφές, αναζήτησαν 

πληροφορίες από διάφορες πηγές και τις 

κατέγραψαν. 
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*       *       * 

Tα βασικά συστατικά των τροφίµων είναι 

οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λίπη, τα 

άλατα και τα ιχνοστοιχεία, οι βιταµίνες και οι 

φυτικές ίνες.  

 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Οι πρωτεΐνες έχουν µεγάλη θρεπτική αξία 

και είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του 

οργανισµού. ∆εν πρέπει όµως να παίρνουµε 

υπερβολική 

ποσότητα. Η 

υπερβολική 

πρόσληψη 

πρωτεΐνης είναι 

επιβλαβής για την 

υγεία και την 

ανάπτυξή σου.  

Η σηµασία 

τους φαίνεται και 

από την ονοµασία 

που τους έδωσαν 

οι επιστήµονες. Η 

ονοµασία αυτή προέρχεται από την ελληνική 

λέξη «πρώτειος», που σηµαίνει αυτόν που 

κατέχει την πρώτη θέση. Οι πρωτεΐνες 

αποτελούν το κατεξοχήν δοµικό υλικό του 

σώµατός µας, είναι απαραίτητες για τη σύνθεση  

νέων κυττάρων, αλλά και για την ανάπλαση 

φθαρµένων κυττάρων. Αντίθετα, 

υπερκατανάλωση τροφών που είναι πλούσιες σε 

πρωτεΐνες µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του 

σωµατικού λίπους. Επίσης, η υπερκατανάλωση 

τροφών πλούσιων σε ζωικά λίπη, όπως είναι το 

κρέας και  πλήρη  γαλακτοκοµικά προϊόντα  

µπορεί  να οδηγήσει σε αθηροσκλήρωση και 

έµφραγµα καρδιάς.  

Ο άνθρωπος παίρνει τις πρωτεΐνες κυρίως 
από τα ζώα και τα προϊόντα τους, δηλαδή από 

το κρέας, το ψάρι, το γάλα και τα αυγά. Πολύ 

σηµαντικές όµως είναι κι οι φυτικές πρωτεΐνες  
που παίρνουµε κυρίως από τα όσπρια αλλά και 
από τα δηµητριακά και τα λαχανικά. 

Καθηµερινά χρειαζόµαστε 50 – 60 γραµ. 

πρωτεΐνες. 

(Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ τάξης, ∆ιατροφή και 

υγεία για µαθητές Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και 

Γυµνασίου) 

Ορφανίδου Άννα-Μαρία, Σιδηροπούλου Έφη, 

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα, 

Χοτζόλι Στέλλα 

*       *       * 

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 

Οι υδατάνθρακες είναι µία από τις 

κυριότερες πηγές ενεργείας  για τον ανθρώπινο 

οργανισµό. Τον προµηθεύουν – επίσης – µε 

διαιτητικές ίνες και πολλές βιταµίνες και 

µέταλλα. 1 γραµµάριο υδατανθράκων = 4 kcal 

(θερµίδες). Βρίσκονται κυρίως στο ρύζι, στα 

µακαρόνια στις πατάτες, στο ψωµί αλλά και 
στα φρούτα, στις  ρίζες των φυτών και στα 

όσπρια.  

Είναι καλύτερα να προτιµάµε τους 

«σύνθετους υδατάνθρακες» (που προέρχονται 

από όλα όσα αναφέραµε πιο πριν) από τους 

«απλούς υδατάνθρακες» (όπως είναι η 

ζάχαρη).  

Είναι καλύτερα πάντα να προτιµούµε 

τρόφιµα που έχουν υποστεί τη λιγότερη δυνατή 

επεξεργασία. 

Προσοχή!!! Τα φρούτα περιέχουν 

«απλούς» υδατάνθρακες, αλλά περιέχουν επίσης 

και µεγάλο αριθµό πολύτιµων θρεπτικών 

συστατικών, όπως βιταµίνες, µέταλλα και 

διαιτητικές ίνες. 

Η ηµερήσια πρόληψη υδατανθράκων θα 

πρέπει να εξασφαλίζει το 50-55% των συνολικά 

προσλαµβανόµενων θερµίδων. 

(Ερευνώ και ανακαλύπτω Ε΄ τάξης, ∆ιατροφή και 

υγεία για µαθητές Ε΄, ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και 

Γυµνασίου) 

Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας, 
Παπουτσής Γιώργος,  

Τοσουνίδης Χρήστος, Φαντίδης Αντώνης 
 

ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ TITALA 

Την Τετάρτη 8 Γενάρη πήραµε καινούριο 

γράµµα από την Titala, το κοριτσάκι από την 

Αιθιοπία του οποίου είµαστε ανάδοχοι. Να τι 

µας γράφει: 
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Γεια σας ανάδοχοι, 

Αυτή τη φορά θα ήθελα να σας πω για τον 

τύπο του σπιτιού µας, τα υλικά από τα οποία 

κατασκευάστηκε, τον αριθµό των δωµατίων και 

τα µέλη της οικογένειας που ζουν µέσα στο 

σπίτι. 

Το σπίτι µας είναι καλύβα. Είναι φτιαγµένο 

από δέντρα µπαµπού και ξύλα. Έχει µόνο ένα 

χώρισµα. Το χρησιµοποιούµε ως 

κρεβατοκάµαρα και τραπεζαρία. 

Σας 

ευχαριστώ  

       

Αντίο 

*       *       * 

Στο γράµµα της Titala ανέλαβαν 

να απαντήσουν οι µαθητές της Ε΄ 

τάξης: 

 

Αγαπητή Titala, 

Είµαστε οι µαθητές της Ε΄ τάξης 

του ∆ηµοτικού Σχολείου Ριζού.  

Ευχαριστούµε για το ωραίο σου γράµµα. 

Στο χωριό µας τα σπίτια είναι µικρά και 

όµορφα.  

Υπάρχουν σπίτια µε µεγάλους κήπους. Μέσα 

στους κήπους µας καλλιεργούµε λαχανικά και 

φρούτα. Επίσης, έχουµε πολλά φυτά και 

λουλούδια στα σπίτια µας. Πολλοί άνθρωποι στο 

χωριό µας έχουν ζώα, όπως σκύλους, γάτες, 

κοτόπουλα, πάπιες και καναρίνια. Όλα τα παιδιά 

αγαπούν τα ζώα και τα ταΐζουν κάθε µέρα. Το 

καλοκαίρι πολλοί άνθρωποι δουλεύουν στα 

χωράφια.  

Σ’ αγαπάµε πάρα πολύ και σου ευχόµαστε 

καλή χρονιά. Γράψε µας σύντοµα. 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 

*       *       * 

Dear Titala, 

We are the students of 5
th

 class of 

primary school of  Rizo. 

Thank you for your nice letter. In 

our village the houses are small and 

beautiful. 

There are houses with large 

gardens. In our gardens we grow 

vegetables and fruit. We also have 

many plants and flowers in our houses. 

Many people in our village have got 

animals, like dogs, cats, chicken, ducks 

and canaries. All the children love animals and 

feed them every day. In the summer many 

people work in the fields. 

We love you very much and wish you happy 

new year. Write soon. 

The students of 5
th

 class.  

 

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της Ιστορίας 

µαθαίνουµε για την Επανάσταση του 1821. Για 

το λόγο αυτό γράψαµε για το ρόλο του Κρυφού 

Σχολειού, την αξία και την οργάνωση της 

Φιλικής Εταιρείας και τον Αγώνα των 

Σουλιωτών. 

*       *       * 

ΟΙ ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ 

Τον  πρώτο καιρό της σκλαβιάς στους 

Τούρκους  το σκοτάδι της αµάθειας σκέπασε  

τον ελληνισµό. Οι περισσότεροι λόγιοι του 

Βυζαντίου κατέφυγαν στη χριστιανική ∆ύση. Ο 

σκλαβωµένος λαός έµεινε χωρίς 

δασκάλους και σχολεία. 

Στην  προσπάθεια να βγει το 

σκλαβωµένο Γένος (οι σκλαβωµένοι 

Έλληνες)  από την αµάθεια και τη 

δουλεία βοήθησαν πολύ οι ∆άσκαλοι του 

Γένους. 

Αυτοί ήταν µορφωµένοι άνθρωποι  

που είχαν φλογερή αγάπη για την πατρίδα 

και κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας 

συνέβαλαν, µε την προφορική διδασκαλία 

τους ή µε τα κείµενα τους, στην 

καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας. 

Πολλοί από αυτούς ήταν κληρικοί. 

Αυτοί δίδασκαν σε ναούς, σχολεία (σχολεία 

υπήρχαν µόνο στις πόλεις) και σε δηµόσιους 

χώρους, προετοιµάζοντας πνευµατικά και 

ιδεολογικά τη Μεγάλη Επανάσταση του 1821. 

Με το έργο τους οι 

δάσκαλοι του γένους 

βοήθησαν στην ανάπτυξη του 

Φιλλεληνισµού σ την Ευρώπη 

και στη διάδοση των 

φιλελεύθερων ιδεών του 

∆ιαφωτισµού στην ελληνική 

χερσόνησο. Αυτές οι 

επαναστατικές, 

πρωτοποριακές ιδέες 

δηµιούργησαν τον 

Νεοελλληνικό ∆ιαφωτισµό.  

Μια απ’ τις πιο σπουδαίες 

µορφές του Νεοελληνικού 
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∆ιαφωτισµού είναι ο δάσκαλος του Γένους 

Κοσµάς ο Αιτωλός. 
Ήταν λόγιος µοναχός του Αγίου Όρους, 

ιεροκήρυκας και µάρτυρας. Το κήρυγµά του 

έβρισκε µεγάλη απήχηση στον υπόδουλο 

ελληνικό πληθυσµό της υπαίθρου, όπου 

περιόδευσε, για να αναχαιτίσει (σταµατήσει) 

τους εξισλαµισµούς, ιδρύοντας 

σχολεία. Συνδύαζε το πνεύµα του Νεοελληνικού 

∆ιαφωτισµού και της παιδείας µε τη 

θρησκευτική πίστη και την εθνική συνείδηση.  

Προέτρεπε στην ίδρυση σχολείων ως µέσο για 

τη διατήρηση της ελληνικότητας και της 

ορθόδοξης πίστης.  

Η δράση του ενόχλησε Τούρκους, 

Ενετούς και Εβραίους και έτσι βρήκε µαρτυρικό 

θάνατο από τους Τούρκους στις 24 Αυγούστου 

1779. 

 5dimrentis.blogspot.com  

Σεµερτσίδου Κατερίνα  

*       *       * 

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Με τον όρο κρυφό σχολειό αναφέρεται από 

τους Έλληνες η κρυφή και απαγορευµένη από 

τους Τούρκους διδασκαλία η 

οποία σύµφωνα µε 

αµφιλεγόµενες µαρτυρίες 

φέρεται ότι λάµβανε χώρα 

κατά την τουρκοκρατία, είτε 

διότι η εκπαίδευση των 

Ελλήνων ήταν απαγορευµένη 

σε ορισµένους τόπους και 

κατά ορισµένες περιόδους είτε 

διότι στα πλαίσια της 

επιτρεπόµενης εκπαίδευσης 

γίνονταν και µαθήµατα 

εθνικής αφύπνισης και ανεξαρτησίας. Το 

«κρυφό σχολειό» διδασκόταν ως 

πραγµατικότητα για αρκετές δεκαετίες στα 

ελληνικά σχολεία µέχρι τη δεκαετία του 1970, 

στο πλαίσιο των µαθηµάτων Ιστορίας. Σήµερα 

κατ’ άλλους αποτελεί µύθο, 

κατ’ άλλους θρύλο µε ιστορική 

βάση και κατ’ άλλους στοιχείο 

της προφορικής παράδοσης, µε 

διάφορους οικισµούς και 

µοναστήρια να αναφέρονται ως 

σηµεία που λειτουργούσε 

κρυφό σχολειό. Με τον τίτλο 

«κρυφό σχολειό» αναφέρονται 

επίσης πίνακας του Γύζη του 

1885/6 και ποίηµα του Ιωάννη 

Πολέµη του 1900, που είναι 

άρρηκτα συνδεδεµένα µε την απήχηση της 

παράδοσης του κρυφού σχολειού. 

el.wikipedia.org 

Καρυπίδου Χριστίνα 

*       *       * 

ΟΙ ΣΟΥΛΙΩΤΕΣ 

Οι Σουλιώτες είναι οι κάτοικοι της περιοχής 
του Σουλίου, (στη πραγµατικότητα µιας 

οµοσπονδίας χωριών, καλούµενα και 

Σουλιωτοχώρια), που βρίσκεται στη νότια 

Ήπειρο στη βορειοδυτική 

Ελλάδα. Από το 1550 έως 

το 1803 έντεκα χωριά 

αποτελούσαν τη 

Σουλιώτικη Συµπολιτεία. 

Οι Σουλιώτες διακρίθηκαν 

κυρίως ως πολεµικός λαός 

κατά το 19ο αιώνα, αρχικά 

ως ανένταχτοι κατά του 

Αλή Πασά και στη 

συνέχεια για την σθεναρή 

αντίστασή τους εναντίον 

της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. 

Η λέξη Σούλι προέρχεται από την αλβανική 

λέξη shul, που µεταξύ άλλων σηµαίνει 

πάσσαλος, δοκάρι, κορυφή, λόφος. Έχουν 

βέβαια αναφερθεί κατά καιρούς κι άλλες 

απόψεις: ο Χριστόφορος Περραιβός πιστεύει ότι 

οφείλεται σε κάποιον Τουρκαλβανό Σούλη ή 

Σούλιον, που είχε φονευθεί 

σ’ αυτή την τοποθεσία. Ο 

ιστορικός Κωσταντίνος 

Πανταζής ότι στην περιοχή 

της Ηπείρου κατοικούσε µια 

από τις πρώτες αρχαίες 

ελληνικές φυλές οι Σελλοί, 

(Ιλιάδα Η 234), περίπου το 

800 π.Χ. Από τους Σελλούς 

εικάζεται ότι πήρανε το 

όνοµα οι Έλληνες. Ο ποιητής 

Ανδρέας Κάλβος στην ωδή 

του "Eις Σούλι" συνδέει το 

Σούλι µε τη χώρα των Σελλών. Άλλοι σχετίζουν 

το Σούλι µε τους Συλίονες που αναφέρει ο 

Στέφανος ο Βυζάντιος, ενώ άλλοι µε την πόλη 
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"Σόλιον", που αναφέρει ο Θουκυδίδης, (Β 30). Ο 

Π. Φουρίκης θεωρεί την ονοµασία αλβανική εκ 

του "σούλα" που σηµαίνει άκρη σκοπιάς, 
βίγλα, όνοµα που έδωσαν στη περιοχή αυτή οι 

πρώτοι αλβανόφωνοι οικιστές της. Ο Γεώργιος 

Μπαµπινιώτης ετυµολογεί το Σούλι από το 

αλβανικό suli, που σηµαίνει αιχµηρή κορυφή 

(βουνού). 
el.wikipedia.org 

Σεµερτσίδου Κατερίνα  

*       *       * 

ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Η Φιλική Εταιρεία ήταν η σηµαντικότερη 

από τις µυστικές οργανώσεις που 

σχηµατίστηκαν για την προετοιµασία 

επανάστασης για την απελευθέρωση των 

Ελλήνων από την Οθωµανική Αυτοκρατορία. 

Ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό, και σύµφωνα 

από τους παλαιότερους ιστορικούς, από τον 

Εµµανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά, 

Αθανάσιο Τσακάλωφ. Τέταρτο µέλος της, 

µυήθηκε ο Αντώνιος Κοµιζόπουλος από τη 

Φιλιππούπολη. Επίσης από τα πρώτα µέλη που 

µυήθηκαν ήταν και ο Παναγιώτης 

Αναγνωστόπουλος (και µάλιστα κατά ορισµένες 

πηγές συνιδρυτής, 

πριν τον Ξάνθο 

που µυήθηκε 

αργότερα). Οι 

Φιλικοί, αφού 

µυούνταν στην 

Εταιρεία, έδιναν 

όρκο πίστης και 

επικοινωνούσαν µε 

κώδικες, 

ψευδώνυµα και 

συνθηµατικές 

λέξεις. 

el.wikipedia.org 

Σγουρέλης Παύλος 
 

Η ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  

Στο µάθηµα της Φυσικής µάθαµε για τους 

τρόπους διαδίδεται η θερµότητα. 

*       *       * 

ΜΕΤΑ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ 

ΑΓΩΓΗ 

Αν τοποθετήσουµε το ένα άκρο µιας 

µεταλλικής βελόνας πλεξίµατος επάνω από τη 

φλόγα ενός καµινέτου, πολύ γρήγορα θα 

διαπιστώσουµε ότι και στο άλλο 

άκρο η 

θερµοκρασία 

αυξάνεται. Η 

θερµότητα µεταδίδεται από το θερµότερο προς 

το ψυχρότερο άκρο της βελόνας. Τη µετάδοση 

της θερµότητας µέσα από ένα υλικό σώµα την 

ονοµάζουµε µετάδοση µε αγωγή. Ανάλογα µε 

το πόσο καλά µεταδίδεται η θερµότητα σε ένα 

υλικό, το υλικό αυτό το χαρακτηρίζουµε καλό ή 

κακό αγωγό της θερµότητας. 

Κατά τη µετάδοση της θερµότητας µε 

αγωγή, τα µόρια του σώµατος που βρίσκονται σε 

περιοχές µε υψηλότερη θερµοκρασία µεταδίδουν 

τη θερµότητα σε γειτονικά τους µόρια που 

βρίσκονται σε περιοχές µε χαµηλότερη 

θερµοκρασία. Η µετάδοση µπορεί να γίνεται και 

από µόρια ενός σώµατος σε µόρια άλλου 

σώµατος χαµηλότερης θερµοκρασίας, όταν τα 

σώµατα είναι σε επαφή. 

 

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ 

ΡΕΥΜΑΤΑ  

Εκτός από τη µετάδοση της θερµότητας µε 

αγωγή που µάθαµε, η θερµότητα µπορεί να 

µεταφερθεί και µε ρεύµατα. Μετάδοση της 

θερµότητας µε ρεύµατα λέµε τη µετακίνηση της 

θερµότητας στα υγρά και στα αέρια, δηλαδή στα 

ρευστά.  

Πρόσεξε τη 

διπλανή εικόνα. Η 

µετάδοση 

θερµότητας από τη 

λυχνία στο σκεύος 

γίνεται µε ρεύµατα 

(αν υπήρχε εστία, 

τότε θα 

µεταφέρονταν µε 

αγωγή και στη 

συνέχεια µε 

ρεύµατα). Το νερό 

που βρίσκεται σε επαφή µε το κάτω µέρος του 

σκεύους θερµαίνεται και κινείται ανοδικά(αυτό 

οφείλεται στο ότι η πυκνότητά του ελαττώνεται). 

Όπως ανεβαίνει, µεταφέρει θερµότητα σε όλο το 

υγρό και καθώς ψύχεται (µεταφέροντας τη 

θερµότητα και αυξάνοντας την πυκνότητά του ) 

ακολουθεί καθοδική πορεία, για να 

ξαναζεσταθεί και να επαναληφθεί η ίδια 
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διαδικασία. Η κυκλική αυτή κίνηση του νερού 

που µεταφέρεται η θερµότητα παντού 

ονοµάζεται µεταφορά µε ρεύµατα.  

 

Η ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΕ 

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  

Για την διάδοση της θερµότητας µε αγωγή ή 

µε µεταφορά χρειάζεται η παρουσία της ύλης 

(στερεά, υγρά ή αέρια). Η θερµότητα όµως 

διαδίδεται και στο κενό. Πώς αλλιώς θα 

θερµαινόταν η γη από τον ήλιο, δεδοµένου ότι 

µεταξύ του ήλιου και της γης παρεµβάλλεται 

κενός χώρος; Η θερµότητα από τον ήλιο δεν 

µπορεί να µεταδοθεί µε αγωγή ούτε να 

µεταφερθεί µε ρεύµατα, αφού στο διάστηµα δεν 

υπάρχει ύλη.  

Ανάµεσα στον Ήλιο και τη Γη δεν υπάρχει 

ούτε υγρό ούτε αέριο. Η θερµότητα όµως 

µεταδίδεται. Ο τρόπος αυτός διάδοσης της 

θερµότητας λέγεται διάδοση µε ακτινοβολία. Η 

θερµική ακτινοβολία µεταδίδεται µε 

ηλεκτροµαγνητικά κύµατα, απορροφάται από τα 

διάφορα σώµατα και τα θερµαίνει. Η ποσότητα 

της θερµότητας που απορροφά ένα σώµα 

εξαρτάται από το είδος της επιφάνειάς του. Τα 

σκουρόχρωµα σώµατα απορροφούν στο ίδιο 

χρονικό διάστηµα περισσότερη θερµότητα απ’ 

ό,τι τα ανοιχτόχρωµα. 

Εφαρµογή της απορρόφησης ηλιακής 

ακτινοβολίας από τα σκουρόχρωµα σώµατα 

αποτελεί και ο ηλιακός θερµοσίφωνας. 

anoixtosxoleio.weebly.com, egpaid.blogspot.com, ektitaxi2013.blogspot.com 

Ιωαννίδου Ελευθερία  

 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 

Η δασκάλα του Ολοήµερου µε τους µαθητές 

της έχουν ξεκινήσει πρόγραµµα φιλαναγνωσίας 
στα πλαίσια των πολιτιστικών θεµάτων.  

Ο τίτλος του προγράµµατός µας είναι 

«Ταξιδεύω µ’ ένα βιβλίο». 

∆ιαστάσεις του θέµατος που θα 

προσεγγίσουµε: 
• Ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων 

• Σχολιασµός – µηνύµατα 

• ∆ραµατοποίηση 

Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράµµατος: 
1. Οι µαθητές να καλλιεργήσουν και να 

διατηρήσουν στενή σχέση µε τα βιβλία, 

ώστε µεγαλώνοντας να επιζητούν τη 

συντροφιά του βιβλίου από δική τους 

επιλογή κι ανάγκη. 

2. Να συνειδητοποιήσουν την αξία της 

λογοτεχνίας που ως µορφωτικό αγαθό 

εµπλουτίζει τον αναγνώστη µε εµπειρίες 

κι αναπτύσσει τη φαντασία του. 

3. Να αναπτύξουν τον προφορικό και 

γραπτό λόγο. 

4. Να µάθουν να συνεργάζονται. 

5. Να εκφρστούν κινητικά, υποκριτικά, 

εικαστικά. 

Μεθοδολογία υλοποίησης: 

• Οµαδοσυνεργατική 

• Μέθοδος project 

Πεδία σύνδεσης µε τα προγράµµατα 

σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών 

αντικειµένων: 

• Γλώσσα: παραγωγή γραπτού και 

προφορικού λόγου 

• Θεατρική αγωγή: παιχνίδια ρόλων, 

αναπαραστάσεις χαρακτήρων 

• Εικαστικά: δηµιουργία οµαδικών 

αφισών. 

 

ΘΕΟΦΑΝΙΑ 

Η τρίτη γιορτή του 12ηµέρου είναι τα 

Θεοφάνια ή τα Φώτα που µαζί µε την ηµέρα του 

Αγιασµού και του Αϊ Γιάννη κάνουν ένα 

τριήµερο γιορτής των νερών. Στις 6 Ιανουαρίου 

γιορτάζουν τη Βάπτιση του Χριστού. Αυτή τη 

µέρα τη λέµε Θεοφάνια ή Φώτα. "Θεοφάνια" 

γιατί κατά τη διάρκεια της βάπτισης του 

Χριστού εµφανίστηκε η Αγία Τριάδα, ο 

Πατέρας, ο υιός και το Άγιο Πνεύµα µε µορφή 

περιστεριού. Και "Φώτα" γιατί οι χριστιανοί που 

βαπτίζονταν οµαδικά εκείνη τη µέρα, 

φωτίζονταν µε τη χάρη του Αγίου Πνεύµατος. 

Για µας σήµερα είναι µια ειδική τελετή για τον 
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αγιασµό των υδάτων. Σε λιµάνια, ποτάµια και 

δεξαµενές, ο κόσµος µαζεύεται µαζί µε τον ιερέα 

που ρίχνει τον Τίµιο Σταυρό στα νερά. 

Κολυµβητές, κυρίως νέοι, βουτούν στα κρύα 

νερά και συναγωνίζονται για το ποιος θα πιάσει 

το Σταυρό και θα τον επιστρέψει στον Ιερέα 

παίρνοντας τις ευχές της Εκκλησίας. Την 

παραµονή των Θεοφανίων ο Ιερέας περνά από 

όλα τα σπίτια, για να τα αγιάσει και οι άνθρωποι 

νηστεύουν, για να πιουν τη µέρα των Θεοφανίων 

τον Μεγάλο Αγιασµό. Με αυτόν θα ραντίσουν 

τα σπίτια, τα ζώα και τα κτήµατα, για να έχουν 

καλή σοδειά. 

Άλλα Αµέλα (Γ΄ Τάξη)  

 

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 

Στις 6 Ιανουαρίου του 2014 εορτάστηκαν τα 

Θεοφάνια στο χωριό µας, όπως κάθε χρόνο. 

Ο παπα – Γιάννης τέλεσε τη λειτουργία και 

στη συνέχεια όλος ο κόσµος πήγε στο ποτάµι 

που το είχαν φράξει, για να γεµίσει νερό. 

Ο παπα – Γιάννης άγιασε τα νερά και έριξε 

το σταυρό στο ποτάµι τρεις φορές. Ύστερα 

έλυσε την κορδέλα και πέταξε το σταυρό στο 

ποτάµι. 

 Στο νερό βούτηξαν ο Κώστας 

Παπαδόπουλος, ο Θοδωρής Παπαδόπουλος, ο 

Ιωακείµ Φαντίδης, ο Βασίλης Κελεσίδης, ο 

Γιώργος Φαντίδης και ο Αντώνης Φαντίδης. 

Μετά από αρκετή ώρα το σταυρό τον έπιασε ο 

Γιώργος Φαντίδης και κάποια παιδιά τον 

γύρισαν σε όλο το χωριό, για να τον 

προσκυνήσουν οι χωριανοί. 

Καφτιράνι Ηλίας, Παπουτσής Γιώργος, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη) 

 

ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΣΑΓΡΑ∆Α ΦΑΜΙΛΙΑ 

Η Σαγράδα Φαµίλια (ελληνικά: Βασιλική 

και Ε� ξαγνιστική Εκκλησία της Αγίας 

Οικογενείας) είναι µεγάλη ρωµαιοκαθολική 

εκκλησία στη Βαρκελώνη της Καταλονίας στην 

Ισπανία, σχεδιασµένη από τον Καταλανό 

αρχιτέκτονα Αντόνι Γκαουντί (1852-1926). Αν 

και ηµιτελής, η εκκλησία αποτελεί Μνηµείο 

Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της 

ΟΥΝΕΣΚΟ
 

και το Νοέµβριο του 2010 

εγκαινιάστηκε και καθαγιάστηκε από τον Πάπα 

Βενέδικτο ΙΣΤ΄ και έγινε Βασιλική και µπορεί 

πλέον να τελεστεί εκεί η Θεία Λειτουργία και να 

την παρακολουθήσουν οι πιστοί. 

Αν και η κατασκευή της Σαγράδα Φαµίλια 

είχε ξεκινήσει το 1882, όταν το έργο ανέλαβε ο 

Γκαουντί το 1883, τη µεταµόρφωσε µε το 

αρχιτεκτονικό και µηχανικό στυλ του 

συνδυάζοντας το γοτθικό ρυθµό και µορφές 

Μοντερνισµού µε φιλόδοξες διαρθρωτικές 

κολόνες και αψίδες. 

Ο Γκαουντί αφιέρωσε τα τελευταία του 

χρόνια στο έργο και όταν πέθανε το 1926, 

λιγότερο από το ένα τέταρτο του έργου είχε 

ολοκληρωθεί.
 

Η κατασκευή της Σαγράδα 

Φαµίλια προχώρησε µε αργούς ρυθµούς, καθώς 

βασιζόταν σε ιδιωτικές δωρεές και διακόπηκε 

από τον Ισπανικό Εµφύλιο και επανέλαβε 

περιοδική πρόοδο τη δεκαετία του ‘50. Η 

κατασκευή πέρασε το µέσο όρο το 2010 µε 

µερικές από τις µεγαλύτερες προκλήσεις να 

παραµένουν και µια αναµενόµενη ηµεροµηνία 

ολοκλήρωσης το 2026 - επέτειος 100 χρόνων 

από το θάνατο του Γκαουντί. Η Σαγράδα 

Φαµίλια έχει διχάσει τους πολίτες της 

Βαρκελώνης για τους λόγους ότι συναγωνίζεται 

µε τον Καθεδρικό Ναό της Βαρκελώνης, για το 

σχέδιο του Γκαουντί και την πιθανότητα ότι η 

δουλειά που έγινε µετά το θάνατό του δεν 

βασίστηκε στο σχέδιό του και πιο πρόσφατα για 

το υπόγειο τούνελ ενός υπόγειου τραίνου της 

Ισπανίας που µπορεί να διαταράξει τη 

σταθερότητα του κτιρίου. 

el.wikipedia.org 

Φαντίδης Αντώνης, Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη)     
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ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 

Ο ΑΡΚΟΝ, ΟΛΥΚΟΝ ΚΙ ΟΑΛΕΠΟΝ 

Έναν ηµέραν ο άρκον, ο λύκον κι ο αλεπόν 

εποίκαν συµφωνίαν να πάνε λάσκουνταν και 

ήνταν ευρίκνε  να τρωγν ατο. 

Εξέβαν ‘ς σο ρασίν, έτρεξαν αδά, έτρεξαν 

εκεί, ενεγκάσταν και ‘ς σην βραδύν απάν 

επίασαν έναν ελαφόπον. Ο άρκον ενούντσεν, 

επενούντσεν και είπεν: 

- Εξέρετε, παιδία, είνας µοναχόν ας σ’ εµάς 

να τρώει ατο, όποιος εν µειζέτερος. Εσείς πα ντο 

λέτε; 

- Άιτε λύκο, πέει µίαν εσύ πόσων χρονών 

είσαι; είπε ο άρκον. 

Ο λύκον, ενούντσεν ολίγον κ’ επεκεί  είπεν: 

- Εγώ ‘ς ση προφήτα τη ∆αβίδ τον καιρόν 

ακόµαν εβύζανα. Αρ ποίστε εσείς την λογαρίαν 

να ευρήκετε τα χρόνε µ’. 

- Ατώρα πέει κι εσύ δαβολίτσον αλεπέ τ’ εσά 

τα χρόνε. Άµα τέρε ψέµατα ‘κι θα λες, είπεν ο 

άρκον. 

Ο αλεπόν πα ατότε εσκώθεν  είπεν ατς:          

- Τα χαταλόπα µ’ να µη χαίρουµαι, αν λέω 

ψέµατα. Ο κύρη µ’ ο σχωρεµένον έλεε µε ‘ς ση 

κατακλυσµού τον καιρόν, όντας εσέβαµε ‘ς σην 

Κιβωτόν τη Νώε, ‘εµνε  δίχρονος. Εγώ 

εγλύτωσα, άµα η µάνα µ’ ‘κ’ επόρεσεν. ’Σ σην 

βραδύν απάν επήεν η µάνα µ’ ‘κ’ σην γειτονίαν 

για δάνος, επιάστεν ‘ς σην καλατζήν και ους να 

εκλώσκουτον οπίσ η Κιβωτός εκλειδώθεν. 

Εκείνε η άχαρος επέµνε εξ και εφουρκίεν. Όπως 

και να εν ας σον λύκον τρανός είµαι. 

 Ο άρκον ετέρεσεν πως η δουλεία αν 

κλώσκεται ‘ς σα δαβαλοσύνες πεινασµένος θ’ 

αποµέν, είπεν: 

- Εγώ πα ατώρα ‘ς σον τρυγοµηνάν απές θα 

γοµώνω τα τρία. Άµα, ‘ς σα τέσσερα να µη 

προφτάνω αν αβούτο τ’ ελαφόπον ‘κι τρώγω ατο 

εγώ µαναχόν! Αµάν εντώκεν τον είναν και τον 

άλλον, και έπλωσεν ατς αφκά ‘ς σην γην. 

Ύστερα µαναχός εστάθεν και εγουρζουλάεν τ’ 

ελαφόπον! 

  

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Λάσκουνταν = περιφέρονται, από το 

λάσκουµαι  

Ήνταν = ό,τι, από το αρχαίο ην τι αν 

Ενεγκάσταν = κουράστηκαν, από το νεγκάζω 

ή αναγκάζω, αρχαίο αναγκάζω. 

Ενούντσεν = σκέφτηκε από το νουνίζω, 

ουσιαστικό νους 

Λογαρίαν = λογαρισµός ,  από το λογαριάζω 

Χαταλόπα = παιδάκια, αρχαίο επίθετο 

αταλός (απαλός, τρυφερός) 

Για δάνος = για  δάνειο, από το ουσιαστικό 

δάνος 

Καλατζήν = οµιλία από το καλατζεύω  

Εφουρκίεν = πνίγηκε, από το φουρκίουµαι ή 

φουρκίζω 

Αν κλώσκεται = αν επιστρέψει, από το 

κλώσκοµαι, αρχαίο κλώθω (γνέθω) 

Θα γοµώνω = θα γεµίσω, από το γοµώνω ή 

γοµώ 

Εγουρζουλάεν = έφαγε λαίµαργα, από το 

γουρζουλέουµαι. 

                           

Η ΑΡΚΟΥ∆Α, Ο ΛΥΚΟΣ ΚΑΙ Η ΑΛΕΠΟΥ 

Κάποια µέρα η αρκούδα, ο λύκος και η 

αλεπού συµφώνησαν να πάνε βόλτα και ό,τι 

βρουν να το φάνε. 

Βγήκαν στο βουνό, έτρεξαν εδώ κι εκεί, 

κουράστηκαν και κατά το βράδυ έπιασαν ένα 

ελαφάκι. 

Η αρκούδα σκέφτηκε , ξανασκέφτηκε και 

είπε:  

- Ξέρετε, παιδιά, ένας µόνο από εµάς να το 

φάει, όποιος είναι ο µεγαλύτερος. Εσείς 

τι λέτε; 

- Εµπρός λύκε, πες πρώτα εσύ πόσων 

χρονών είσαι; είπε  η αρκούδα. 

Ο λύκος σκέφτηκε λίγο και µετά είπε: 

- Εγώ στην εποχή του προφήτη ∆αβίδ 

ακόµα βύζαινα. Κάντε εσείς λογαριασµό 

να βρείτε τα χρόνια µoυ. 

- Τώρα πες κι εσύ διαβολάκι αλεπού τα 

χρόνια σου. Όµως κοίταξε ψέµατα δε θα 

πεις, είπε η αρκούδα.  

Η αλεπού τότε  σηκώθηκε τους είπε:  

- Τα παιδάκια µου να µη χαρώ, αν πω 

ψέµατα.  Ο µακαρίτης  ο πατέρας  µου 

µού έλεγε πως τον καιρό του 

κατακλυσµού, όταν µπήκαµε στην 

κιβωτό του Νώε, ήµουν δύο χρονών. Εγώ 

γλίτωσα όµως η µάνα µου δε µπόρεσε. 

Το βράδυ η µάνα µου πήγε στη γειτονιά, 

για να δανειστεί, πιάστηκε στη συζήτηση 

και µέχρι να γυρίσει η Κιβωτός 

κλειδώθηκε. Εκείνη η άχαρη έµεινε έξω 

και πνίγηκε. Όπως και να είναι από τον 

λύκο µεγάλος είµαι. 

Η αρκούδα που είδε πως, αν η δουλειά 

γυρίσει σε διαβολικά πράγµατα, θα µείνει 

πεινασµένη, είπε: 
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- Κι εγώ τώρα τον Αύγουστο θα 

συµπληρώσω τριών ετών. Όµως, 

τέσσερα να µην προλάβω να µπω, αν 

αυτό το ελαφάκι δεν το φάω µόνος! 

Αµέσως χτύπησε και τους δυο, τους έριξε 

κάτω στη γη. Μετά µόνη έµεινε και έφαγε 

λαίµαργα το ελαφάκι. 

Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και µύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου ∆. Παλαιολόγου 

Παπουτσής Γιώργος, Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη) 

                                                                                                                                                                                                                                                 

ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

«Αλκυονίδες µέρες» 

Ο µύθος λέει πως η Αλκυόνη ήταν κόρη του 

Αίολου, του θεού των ανέµων, και σύζυγος του 

Κήυκα, του δύτη. Οι δυο τους ζούσαν πολύ 

ευτυχισµένοι και όλοι τους θαύµαζαν. Όταν 

όµως άρχισαν να αποκαλούν ο ένας τον άλλο 

«∆ία» και «Ήρα», ο ∆ίας θύµωσε και τους 

τιµώρησε για την ασέβεια τους
.
 τους 

µεταµόρφωσε σε θαλασσοπούλια και τους 

καταδίκασε να κλωσάνε τα αυγά τους 

µεσοχείµωνα, αντίθετα απ’ όλα τ’ άλλα πουλιά, 

που γεννούν και κλωσούν την άνοιξη. 

Επειδή όµως η αλκυόνη γεννούσε σε βράχια 

κοντά στη θάλασσα και τα µανιασµένα κύµατα 

του χειµώνα άρπαζαν µέσα  από τη φωλιά της τα 

αυγά και τους νεοσσούς, έκλαιγε διαρκώς για τη 

συµφορά και παρακαλούσε το ∆ία σπαρακτικά 

να τη συγχωρήσει. Οι θεοί του Ολύµπου 

λυπήθηκαν το δύστυχο θαλασσοπούλι και 

αποφάσισαν να της χαρίσουν δεκατέσσερις 

ηλιόλουστες µέρες µέσα στο καταχείµωνο, για 

να προλαβαίνει να κλωσάει. Μα κι ο ∆ίας τη 

σπλαχνίστηκε και διέταξε τους αέρηδες να 

ησυχάζουν για δύο εβδοµάδες.  

Έτσι εξηγεί η µυθολογία τις ήρεµες και 

ηλιόλουστες µέρες που διακόπτουν τη χειµερινή 

κακοκαιρία κατά την τελευταία εβδοµάδα του 

∆εκεµβρίου, κυρίως όµως τις δύο τελευταίες του 

Ιανουαρίου και τη δεύτερη του Φεβρουαρίου. 

Τις ηµέρες αυτές ονοµάζουµε αλκυονίδες για 

την καλοκαιριά τους, ενώ ως αλκυονίδες µέρες 

χαρακτηρίζουµε, µεταφορικά, και τις 

ευτυχισµένες, ανέµελες ηµέρες που περνάµε 

µέσα σε µια γενικότερα δύσκολη περίοδο. 

Πολλοί θεωρούν την αλκυόνη γούρικο 

πουλί. Οι φιλάργυροι το διατηρούν 

βαλσαµωµένο στο σπίτι, για να τους φέρνει 

πλούτη, οι έµποροι στο κατάστηµά τους, για να 

έχουν µεγαλύτερη κατανάλωση και οι χωρικοί, 

για να αποδιώχνει τα αστροπελέκια από το σπίτι 

τους. 

*       *       * 

«Είναι τσακάλι!» 

Τσακάλι χαρακτηρίζεται όχι µόνο ο έξυπνος 

άνθρωπος, εκείνος που σκαρφίζεται διάφορους 

τρόπους, για να πετύχει το σκοπό του, αλλά 

πολλές φορές και ο πανούργος, ο πονηρός. Κι 

αυτό, γιατί το τσακάλι,                 πριν αρχίσει 

την επίθεση σε κάποιο µαντρί, προσχεδιάζει 

όλες του τις κινήσεις. Πρώτα θα κάνει 

αναγνωριστική επίσκεψη γύρω του να δει αν 

κοιµάται ο τσοπάνης, πού είναι τα σκυλιά, πού 

βρίσκονται τα κοπάδια και, αφού υπολογίσει όλα 

τα ενδεχόµενα, τότε αρχίζει τη… σφαγή.        

Τα τσακάλια, ακόµα κι όταν λειτουργούν ως 

οµάδα, µεταχειρίζονται τόσα κόλπα, ώστε 

φτάνουν οι βοσκοί να τα θεωρούν πιο πονηρά κι 

από την αλεπού ακόµα. Λένε πως, όταν γίνονται 

κοπάδι για να κάνουν επίθεση – έχουν µάλιστα 

και αρχηγό που οι χωρικοί ονοµάζουν καπλάνη – 

χωρίζονται σε δυο οµάδες: η µία κάνει ψεύτικη 

επίθεση, για να παραπλανήσει τα σκυλιά και να 

τα παρασύρει µακριά, ενώ η άλλη επιτίθεται 

ανενόχλητη στα πρόβατα. Οι βοσκοί ξέρουν 

καλά την τέχνη των τσακαλιών και 

υποπτεύονται πάντοτε την επιδροµή τους από το 

αντίθετο µέρος των εικονικών τους εµφανίσεων.     

Κάνουν όµως και κάτι άλλο τα τσακάλια: 

πολλές φορές µια οµάδα ουρλιάζει σε µακρινή 

απόσταση, για να καθησυχάσει τους βοσκούς 

και να πάνε ήσυχοι για ύπνο, ενώ άλλο «τάγµα» 

έχει ήδη ζώσει τη στάνη και ετοιµάζεται για 

επίθεση. Από την τακτική τους αυτή προέρχεται 

και η παροιµία «Η ζηµιά εδώ κι ο τσάκαλος στο 

χωριό». 

 

 (Από το νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Λέξεις και φράσεις µε … ιστορία») 

 Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξης) 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 15 ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΜΑΣ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ορφανίδου Άννα – Μαρία, Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

_ _ _ _ _ _   Μ’ αυτήν χάνουµε βάρος.   

Ο Σ Α Γ Ι Ο Κ Υ Τ Α Σ Ρ 

Ο Ι Ψ Α Χ Π Κ Υ Τ Σ Ι Α 

Σ ∆ Χ Ι Α Ο Λ Φ Σ Κ Μ Ν 

Κ Η Ω Κ Λ Ρ Ι Ω ∆ Ι Ο Ι 

Ο Ρ Ω Λ Κ Ν Σ Σ Φ Ρ Π Α 

Β Ο Μ Ο Ο Α Α Φ Α Ο Ι Ρ 

Α Σ Β Ε Σ Τ Ι Ο Τ Κ Σ Ο 

Λ Κ Ο Ω Λ Ρ Ε Ρ Σ Ο Ο Κ 

Τ Χ Λ Λ Κ Ι Κ Ο Ε Σ Λ Α 

Ι Ι Κ Ι Μ Ο Λ Σ Κ Κ Ι Σ 

Ο Ο Ν Χ Α Α Β Ω Ο Α Β Ψ 

Κ Φ Θ Ο Ρ Ι Ο Ι Λ Λ Α Ε 

Ο Γ Κ Ο Σ Λ Α Χ Ο Ι Ν Υ 

Χ Φ Κ Ο Ρ Ι Β Ω Χ Ο Ι ∆ 

Ρ Ε Α Α Ω Κ Λ Α Υ Κ Κ Α 

Ω Σ ∆ Σ Μ Ο Σ Ε Ν Ο Ο Ρ 

Μ Μ Μ Α Γ Ν Η Σ Ι Ο Σ Γ 

Ι Α Ι Μ Π Ι Λ Ο Χ Ψ Τ Υ 

Ο Λ Ο Π Α Ι Χ Λ Ω Ρ Ι Ο 

Κ Α ∆ Ι Μ Ο Λ Υ Β ∆ Ο Σ 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1. Μεσογειακή ... 

2. Φρούτο πλούσιο σε βιταµίνη C. 

3. Μέταλλο που υπάρχει µέσα στις 

µπανάνες.   

 

ΚΑΘΕΤΑ 

1. Μ’ αυτά µασάµε την τροφή µας. 

2. Από αυτά παίρνουµε πρωτεΐνες. 

3. Ένα ιχνοστοιχείο. 

4. Πράσινο λαχανικό που περιέχει σίδηρο. 

5. Είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του 

οργανισµού και έχουν µεγάλη θρεπτική 

αξία. 

Ορφανίδου Άννα – Μαρία,  

Σιδηροπούλου Έφη, Φαντίδης Αντώνης 
(Ε΄ Τάξη) 
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Ε        ∆        Α        Ν        Σ       Υ 

Τ        Α        Κ        Θ        Ρ       Α 

Ε Ω Ι Π Ν 

     Ρ          Σ          Τ           Ε  

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 143 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2. ∆ΕΝΤΡΟ 3. ΕΛΑΦΙ 4. ΕΛΚΗΘΡΟ ΚΑΘΕΤΑ 1. ΧΙΟΝΑΝΘΡΩΠΟΣ 2. 

ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ 3. ΧΙΟΝΟΝΙΦΑ∆ΕΣ 4. ΑΣΤΕΡΙ 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ: ΚΑΛΑΝΤΑ, ΟΤΑΛΕ (ΕΛΑΤΟ), ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ, ΡΟ∆Ι, ΑΣΤΕΡΙ, ΜΕΛΟΜΑΚΑΡΟΝΟ, 

ΠΑΚΕΤΑ, ΙΝΙΟΧ (ΧΙΟΝΙ), ΕΛΚΗΘΡΟ, ΣΤΟΛΙ∆ΙΑ   

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΓΕΝΝΗΣΗ, ΓΙΡΛΑΝΤΑ   

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Στοιχεία απαραίτητα στο καθηµερινό µας διαιτολόγιο.  

_ _ _ _ _ _ _ _   Είναι απαραίτητο για τα οστά.  

_ _ _ _ _ _      Μας δίνουν ενέργεια.  

_ _    Υπάρχει µέσα στα ιχνοστοιχεία: σίδηρος, ψευδάργυρος, φθόριο. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _  Μέσα από αυτόν µεταφέρονται οι τροφές από το στόµα στο στοµάχι. 

_ _ _ _ _ _ _ _  Μέταλλο που περιέχεται στα ψάρια. 

_ _ _ _   Υπάρχουν φυτικά και ζωικά (αντίστροφα).   

Καφτιράνι Ηλίας, Παπουτσής Γιώργος (Ε΄ Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 

 

                

    

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

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

ΠΕΛΑΤΗΣ: Τι είναι αυτό; 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ: Σαλάτα ντοµάτα έκπληξη! 

ΠΕΛΑΤΗΣ: ∆ε βλέπω πουθενά ντοµάτα. 

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ: Το ξέρω, κύριε, αυτή είναι η έκπληξη! 

*       *       * 

«Γκαρσόν, υπάρχει µια µικρή κατσαρίδα στη σαλάτα µου!» 

«Συγγνώµη, κύριε! Θα σας φέρουµε αµέσως µια µεγαλύτερη!» 

Χοτζόλι Στάλλα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Αµπέλι του χεριού σου, συκιά του κυρού σου κι ελιά του καρπού σου.»  

Το κάθε πράγµα θέλει διαφορετικό χρόνο για να ωριµάσει και να αποδώσει. 

*       *       * 

«Γλυκό είναι το τυρόγαλο, πικρό το χάι – χούι.»» 

Τα κτηνοτροφικά προϊόντα είναι καλόδεχτα και νόστιµα, αλλά η ζωή των τσοµπάνηδων σκληρή. 

*       *       * 

«Έχασε τ’ αυγά και τα καλάθια.» 

Λέγεται γι’ αυτούς που παθαίνουν σύγχυση, µπερδεύονται και παθαίνουν γκάφες ή ζηµίες από τη σαστιµάρα τους. 

 Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανδρεάδης Άκης (Ε΄ Τάξη) 

 

Απάνω σ’ ένα βουναλάκι  

κάθεται ένα γεροντάκι  

κατελεί ψωµί κι αλάτι  

και στα κάρβουνα θα κάτσει.  

   Τι είναι; 

Χίλιοι πάνε κι έρχονται  

και συναπαντιούνται  

και λιώνουν τα κορµάκια τους  

κι αλλάζει τα’ όνοµά τους     

    Τι είναι; 
 


