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∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ 

Την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου η 
Κοινωνιολόγος του Κέντρου Πρόληψης 
«ΟΡΑΜΑ», η κυρία Φωτεινή Τερζή, 
επισκέφτηκε το σχολείο µας, για να µας µιλήσει 
για το τσιγάρο, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά. 
Μαζί της µιλήσαµε για τους 
κινδύνους στη ζωή µας και για 
τις σοβαρές εξαρτήσεις από τις 
διάφορες ουσίες. Στη συνέχεια 
θα αναφέρουµε µερικά πράγµατα 
για τον καπνό και το αλκοόλ. 

 
ΚΑΠΝΟΣ 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΝΟΣ 

Ο καπνός προέρχεται από τα 
αποξηραµένα φύλλα του φυτού 
nicotιana tabacum, το οποίο 
φύεται σε πολλά µέρη του 
κόσµου και στην Ελλάδα. 

Τα φύλλα του καπνού 
περιέχουν µία σειρά από ουσίες 
από τις οποίες η σπουδαιότερη 
είναι η νικοτίνη. Η καθαρή 
νικοτίνη είναι ισχυρό δηλητήριο (60 χιλιοστά 
του γραµµαρίου είναι δόση θανατηφόρα για τον 
άνθρωπο). 

Συνήθως ο καπνός βρίσκεται σε µορφή 
τσιγάρου και πούρου, αλλά κυκλοφορεί και στη 
φυσική του µορφή για πίπα ή για στρίψιµο στο 
χέρι. Υπάρχει επίσης και καπνός για µάσηση. 

 
Ιστορικά στοιχεία 

Το κάπνισµα διαδόθηκε στην Ευρώπη από 
τους εξερευνητές του Νέου Κόσµου. Οι 
αυτόχθονες κάτοικοι της Αµερικής, οι Ινδιάνοι, 
είχαν τη συνήθεια να χρησιµοποιούν τον καπνό 

για λόγους ευφορικούς, θεραπευτικούς και 
θρησκευτικούς. 

Παρ’ όλες τις αρχικές αντιδράσεις στη χρήση 
του καπνού, η συνήθεια του καπνίσµατος της 
πίπας διαδόθηκε και στην Ευρώπη. Το τσιγάρο 
µαθεύτηκε από τον πόλεµο της Κριµαίας, όπου 
οι στρατιώτες είδαν τους Τούρκους να τυλίγουν 
τον καπνό σε χαρτάκια. 

Με τι βιοµηχανοποίηση του τσιγάρου, η 
συνήθεια του καπνίσµατος επεκτάθηκε σε όλα 
τα στρώµατα του πληθυσµού.   

 
ΑΜΕΣΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ   

Ο καπνός περιέχει πάνω από 1.200 
διαφορετικές χηµικές ουσίες, 5% των οποίων 
είναι το µονοξείδιο του άνθρακα. Περιέχει 
επίσης πίσσα και νικοτίνη. Όλο το µονοξείδιο 
του άνθρακα, το 90% της νικοτίνης και το 70% 
της πίσσας κατακρατείται από τους πνεύµονες 

όταν καταπίνεται ο καπνός.                                                      
 Η νικοτίνη είναι µία πολύ 

δηλητηριώδης ουσία, που 
επιδρά στην καρδιά, στα 
αιµοφόρα αγγεία, στο στοµάχι, 
στα νεφρά και στο ΚΝΣ 
(Κεντρικό Νευρικό Σύστηµα). Η 
νικοτίνη προκαλεί αίσθηµα 
χαλάρωσης, βοηθάει το χρήστη 
να αντιµετωπίσει αγχογόνες 
καταστάσεις και ανιαρές 
εργασίες. Ο ρυθµός της καρδιάς 
και η πίεση αυξάνονται ενώ η 
όρεξη µειώνεται. Αυτοί που 
δοκιµάζουν για πρώτη φορά να 
καπνίσουν µπορεί να 
παρουσιάσουν ναυτία και 
εµετούς.   

   
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ 

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ  

 Η ανοχή αναπτύσσεται γρήγορα στον 
καπνιστή. Όποιος αρχίζει το κάπνισµα έχει 
γρήγορα την ανάγκη να αυξήσει τα τσιγάρα,  
µέχρις ότου σταθεροποιηθεί σε έναν αριθµό 
τσιγάρων την ηµέρα. 

Το κάπνισµα προκαλεί σωµατική και ψυχική 
εξάρτηση. Με τη διακοπή του καπνίσµατος, 
παρουσιάζονται συµπτώµατα στέρησης, όπως 
ανησυχία, ευερεθιστότητα και µελαγχολία, τα 
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οποία υποχωρούν αµέσως µε την επανάληψη του 
καπνίσµατος.  

Το κάπνισµα ευθύνεται επίσης – άµεσα ή 
έµµεσα – και για πολλές σωµατικές ασθένειες, 
όπως καρδιοαγγειακές παθήσεις, καρδιακές 
ανακοπές, κακή κυκλοφορία του αίµατος, έλκη, 
παθήσεις του λάρυγγα, βρογχίτιδες, εµφύσηµα 
και καρκίνο του στόµατος, του λάρυγγα και του 
λαιµού.  

Το κάπνισµα επίσης µπορεί να επηρεάσει τη 
γονιµότητα στις γυναίκες. Τέλος, έχει 
παρατηρηθεί ότι τα µωρά των γυναικών που 
καπνίζουν κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης 
είναι ελλειποβαρή και οι πιθανότητες για 
πρόωρο θάνατο αυξάνονται. 

 
ΤΟ «ΠΑΘΗΤΙΚΟ» ΚΑΠΝΙΣΜΑ 

Τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας µεγάλος 
προβληµατισµός σχετικά µε τα δικαιώµατα των 
µη –καπνιστών απέναντι στην αθέλητη εισπνοή 
του καπνού στους δηµόσιους χώρους και στους 
χώρους εργασίας. Ο προβληµατισµός ξεκίνησε 
από τη διαπίστωση ότι οι µη – καπνιστές που 
συµβιώνουν µε καπνιστές, επηρεάζονται 
οργανικά από τον καπνό που υπάρχει στο 
περιβάλλον τους. Αυτό το φαινόµενο συνήθως 
αναφέρεται µε τον όρο «παθητικό» κάπνισµα.     
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

(ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ) 
 

1. Εάν ένας άνθρωπος έπαιρνε σε ενέσιµη 
µορφή όλη τη νικοτίνη που εµπεριέχεται σε 
δύο  τσιγάρα, τότε θα πέθαινε σε δύο λεπτά. 
ΣΩΣΤΟ 

 

2. Υπάρχουν περίπου 200 χηµικές  ουσίες  στον 
καπνό του  τσιγάρου. 
ΛΑΘΟΣ. Υπάρχουν περίπου 1.000 ουσίες. 

 

3. Περίπου ο ίδιος αριθµός ανθρώπων πεθαίνει 
από το κάπνισµα και τα τροχαία . 
ΛΑΘΟΣ. Από 1.000 νέους ανθρώπους που 
καπνίζουν, 6 περίπου θα σκοτωθούν σε 
τροχαία, ενώ 250 θα πεθάνουν από το 
κάπνισµα. 

 

4. Τα παιδιά που οι γονείς τους καπνίζουν 
έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
υποφέρουν από ασθένειες  του 
αναπνευστικού συστήµατος από ότι τα 
παιδιά που οι γονείς τους δεν καπνίζουν. 
ΣΩΣΤΟ  

 
5. Το κάθε τσιγάρο αφαιρεί από τον καπνιστή 

περίπου 6 λεπτά από τη ζωή του. 

ΣΩΣΤΟ. Ο ακριβής αριθµός κατά  5 ½ - 6 
λεπτά περίπου ο χρόνος που χρειάζεται 
κάποιος για να καπνίσει ένα τσιγάρο.  

 

6. «Παθητικό κάπνισµα» ονοµάζονται οι 
συνέπειες που έχουν οι µη καπνιστές από τον 
καπνό τον καπνιστών. 
ΣΩΣΤΟ. Εάν ένας µη καπνιστής βρίσκεται 
σε κλειστό χώρο όπου υπάρχουν πολλοί 
καπνιστές, ο καπνός που θα εισπνεύσει σε 
µία ώρα αντιστοιχεί µε τον καπνό ενός 
τσιγάρου που εισπνέει ένας καπνιστής.  

 

ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

Το αλκοόλ είναι µία ουσία νόµιµη που 
διατίθεται ελεύθερα στο κοινό. Τα τελευταία 
χρόνια καταβάλλονται προσπάθειες για τον 
περιορισµό της χρήσης του µέσω της 
απαγόρευσης – σε πολλά κράτη – της 
διαφήµισης αλκοολούχων 
ποτών, της καταβολής 
πρόσθετων φόρων και την 
απαγόρευση της διάθεσής 
τους σε νέους κάτω των 18 
ετών. 

Στην Ελλάδα δεν ισχύει 
η απαγόρευση της 
διαφήµισης των 
οινοπνευµατωδών ποτών. 
Με προεδρικό διάταγµα του 
1994 απαγορεύτηκε η 
είσοδος και η παραµονή σε 
κέντρα διασκέδασης και 
αµιγή µπαρ των νέων κάτω 
των 17 ετών χωρίς τη 
συνοδεία των γονέων ή των 
κηδεµόνων τους καθώς και η κατανάλωση 
οινοπνευµατωδών ποτών σε δηµόσια κέντρα. 

Επίσης απαγορεύεται η οδήγηση οχήµατος 
υπό την επήρεια οινοπνεύµατος ή άλλων 
τοξικών ουσιών. Καθιερώνεται επίσης ανώτατη 
τιµή συγκέντρωσης οινοπνεύµατος στο αίµα 0,5 
τοις χιλίοις ανά λίτρο αίµατος (που αντιστοιχεί 
σε 4 – 5 µονάδες αλκοόλ σε γρήγορη 
κατανάλωση), πέραν της οποίας ο οδηγός 
θεωρείται σε κατάσταση µέθης και διώκεται 
ποινικά. Καθιερώνεται επίσης το δικαίωµα των 
αστυνοµικών οργάνων να υποβάλλουν σε έλεγχο 
µε αλκοτέστ τους οδηγούς που κινούν την 
υποψία για µέθη. 

 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

(ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ) 
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1. Ένας άντρας που πίνει περισσότερα από 7 
ποτά καθώς και µια γυναίκα που πίνει 
περισσότερα από 4 ποτά  έχουν µεγαλύτερες 
πιθανότητες να εκδηλώσουν διάφορες 
ασθένειες.   

      ΣΩΣΤΟ 
    

2. Το πρώτο µέρος του σώµατος που 
επηρεάζεται από το αλκοόλ είναι το στοµάχι.  
ΛΑΘΟΣ. Παρόλο που είναι αλήθεια ότι το 
αλκοόλ επιδρά γρήγορα στο στοµάχι, οι 
κυρίες επιδράσεις ασκούνται στον εγκέφαλο. 
Το αλκοόλ µειώνει τη λειτουργία του 
εγκεφάλου και δυσκολεύει την κρίση και την 
κίνηση.                                                          

 

3. Ένα ποτήρι µπίρα περιέχει το ίδιο ποσοστό 
αλκοόλ που περιέχει ένα ποτήρι κρασί.       
ΣΩΣΤΟ. Ένα ποτήρι µπίρα περιέχει το ίδιο 
ποσοστό αλκοόλ µε τα ακόλουθα ποτά: 

• Ένα ποτήρι κρασί, τσέρι.    
• Μια µεζούρα δυνατών 

οινοπνευµατωδών, π.χ. ουίσκι, 
µπράντι. 

• Ένα ποτήρι µηλίτη.       

Μην ξεχνάτε ότι κάποιες µπίρες είναι 
ιδιαίτερα δυνατές και περιέχουν το διπλό 
ποσοστό αλκοόλ από τις κοινές µπίρες.    
  

4. Σύµφωνα µε το νόµο  το ποσοστό αλκοόλ 
που επιτρέπεται να υπάρχει στο αίµα ενός 
οδηγού είναι ≤0.5 g/l.    
ΣΩΣΤΟ. Είναι παράνοµο να οδηγείς στην 
Ελλάδα µε ποσοστό περιεκτικότητας αλκοόλ 
στο αίµα ανώτερο από 0.5 g/l.  

 

5. Ένας στους τρεις οδηγούς που σκοτώνονται 
σε τροχαία ατυχήµατα στις 
∆υτικοευροπαϊκές χώρες έχει ποσοστό 
αλκοόλ στο αίµα του περισσότερο από το 
νοµικά επιτρεπτό. 
ΣΩΣΤΌ. Από όλους τους νέους ανθρώπους 
16 – 18 ετών που έχουν σκοτωθεί σε 
τροχαία, περίπου οι µισοί είχαν πιει. 

 

6. Σε πολλές χώρες είναι παράνοµο για νέους 
κάτω από 18 ετών να αγοράζουν 
αλκοολούχα ποτά σε µπαρ.  
ΣΩΣΤΟ. Ο νόµος επίσης απαγορεύει την 
πώληση οινοπνευµατωδών σε νέους κάτω 
από 18 ετών.    

Γκιόκα Ρενάτο, Ιωαννίδου Ελευθερία, Καραµπουγιούκης Κυριάκος (ΣΤ΄ Τάξη) 

Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη) 

 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Την Πέµπτη 27 Φεβρουαρίου η Ε΄ τάξη του 
σχολείου µας µαζί µε τα δύο τµήµατα της Ε΄ 
τάξης του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Σκύδρας 
επισκεφτήκαµε το Μουσείο Βυζαντινού 
Πολιτισµού στη Θεσσαλονίκη. 

Μόλις φτάσαµε 
στο µουσείο, 
χωριστήκαµε σε δύο 
οµάδες, για να 
παρακολουθήσουµε 
δύο προγράµµατα. Το 
πρώτο πρόγραµµα είχε 
τίτλο «Όψεις της 
καθηµερινής ζωής» και 
το δεύτερο «Τα 
βυζαντινά κάστρα». 
Τις δυο οµάδες 
συντόνιζαν οι 
αρχαιολόγοι κυρίες 
Εύα Φουρλίγκα, Ρένα Βεροπουλίδου και Ιουλία 
Γαβριηλίδου και η µαρµαρογλύπτρια κυρία 
Φρόσω Θέου. 

  Στην αρχή οι δυο οµάδες συγκεντρωθήκαν 
σε δύο διαφορετικές αίθουσες και συζήτησαν για 
τις ανασκαφές, για τα αντικείµενα που 
βρίσκουνε οι αρχαιολόγοι και πώς τα 

συντηρούνε, µας είπαν από τι είναι φτιαγµένη 
µια πόλη – κάστρο, µας µίλησαν για τα 
ψηφιδωτά, για το πώς µετράµε τους αιώνες και 
γενικά γι’ αυτά που θα δούµε στη διάρκεια των 
προγραµµάτων. 

Στη συνέχεια 
χωριστήκαµε σε µικρότερες 
οµάδες, η κάθε µία από τις 
οποίες ασχολήθηκε µε 
διαφορετικό αντικείµενο (µε 
τα λυχνάρια, µε τις τσούκες 
και τα τηγάνια, µε τους 
αµφορείς κ.τ.λ). Μιλήσαµε 
γι’ αυτό, το αναζητήσαµε 
µέσα στο µουσείο, 
συµπληρώσαµε κάποια 
ερωτηµατολόγια και 
ζωγραφίσαµε τα αντικείµενα 
που µελετήσαµε. Κατόπιν 

κάθε οµάδα παρουσίασε τα αποτελέσµατα της 
έρευνας της και τις ζωγραφιές της στις 
υπόλοιπες οµάδες. 

Αφού τελειώσαµε τα προγράµµατα, πήγαµε 
στο πωλητήριο και αγοράσαµε διάφορα 
σουβενίρ και, αφού ευχαριστήσαµε τις 
«ξεναγούς» µας, ξεκινήσαµε για την επιστροφή.         

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
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ΤΟ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΤΙ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
Την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 

διοργανώσαµε για ακόµα µια χρονιά το πάρτι 
µασκέ του σχολείου µας.  

Τα παιδιά ήρθαν στο σχολείο ντυµένα µε τις 
αποκριάτικες στολές, έτοιµα για χορό και 
διασκέδαση και φέρνοντας µαζί τους διάφορα 
εδέσµατα και αναψυκτικά για το µπουφέ του 
πάρτι. (Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουµε 
πολύ όλους του γονείς για τα εδέσµατα που 
ετοίµασαν ή αγόρασαν, αλλά και για τα 
αναψυκτικά. Ο µπουφές ήταν πιο πλούσιος από 
κάθε άλλη φορά.) 

Στην αρχή λίγα ήταν τα παιδιά που χόρευαν, 
γιατί τα περισσότερα έπαιζαν στις άλλες 
αίθουσες ή στην αυλή περιµένοντας το 
διαγωνισµό. Όσο όµως περνούσε η ώρα η 
αίθουσα του χορού γέµιζε. Σ’ αυτό βοήθησε και 

µουσική, η οποία ήταν ξεσηκωτική.  
Κάποια στιγµή οι χορευτές – αλλά και οι 

υπόλοιποι – πείνασαν. Έτσι κάναµε ένα 
διάλειµµα, για να σερβιριστούν µικροί και 

µεγάλοι από το µπουφέ και για να 
ξεκουραστούν.  

Αφού φάγαµε και ξεκουραστήκαµε, 
ακολούθησε ο διαγωνισµός χορού και αµφίεσης. 
Κάθε τάξη ανέβαινε στην πίστα και χόρευε το 
τραγούδι που είχε επιλέξει. 

Από το νηπιαγωγείο, που χόρεψε το «Balada 
boa», βγήκε  νικήτρια η Τατιάνα Χαρατσίδου.  

Από την Πρώτη τάξη, που χόρεψε το 
«Ραντεβού στην παραλία», βγήκε νικήτρια η 
Κατερίνα Σιδηροπούλου.  

Από την ∆ευτέρα τάξη, που χόρεψε το 
«Gagnam Style», βγήκε νικήτρια η Αντριάνα 
Ταφάνι. 

Από την Τρίτη τάξη, που χόρεψε το «Αν µου 
φτάναν τα λεφτά», βγήκε νικήτρια η 

Κωνσταντίνα Καραµπουγιούκη. 
Από την Τετάρτη τάξη, που χόρεψε το «La 

bomba» δεν αναδείχτηκε νικητής, γιατί η 
χορογραφία ήταν οµαδική. 

Από την Πέµπτη τάξη, που χόρεψε το 
«Alcohol is free», βγήκε νικητής ο Αντώνης 
Φαντίδης. 

Από την Έκτη τάξη, που χόρεψε το «Hero – 
παίδες Style», βγήκε νικητής ο Γρηγόρης 
Κυµπίρης. 

Οι νικητές ανταµείφθηκαν µε ένα βιβλίο, 
δώρο του σχολείου.  

Το πάρτι όµως δεν τέλειωσε εκεί. Στη 
συνέχεια αρκετοί από τους µαθητές όλων των 
τάξεων, ζηλεύοντας τη δόξα των 
διαγωνιζόµενων του “THE VOICE”, πήραν το 
µικρόφωνο (σόλο ή σε ντουέτα και τρίο) και 
τραγούδησαν γνωστές επιτυχίες. 

Ήταν ένα φανταστικό πάρτι και όλοι 
διασκεδάσαµε µε την ψυχή µας! 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

Την Τετάρτη 12 Μαρτίου οι τάξεις Γ΄, ∆΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ επισκεφτήκαµε το εργοστάσιο 
Παπαδοπούλου, για να δούµε πώς γίνονται τα 
µπισκότα. 

Εκεί µας υποδέχτηκε ο διευθυντής του 
εργοστασίου Παπαδοπούλου κ. Γιώργος 
∆ιορινός, ο οποίος µας είπε λίγα λόγια για το 
εργοστάσιο. Στη συνέχεια χωριστήκαµε σε δύο 
οµάδες Γ΄, ∆΄, και Ε΄, ΣΤ΄, . Η οµάδα της Γ΄, και 
∆΄, τάξης πήγανε σε µια αίθουσα όπου 
παρακολούθησαν σε βίντεο την ιστορία των 
µπισκότων, έπαιξαν ένα παιχνίδι ερωτήσεων και 
συγχρόνως σερβιρίστηκαν µε µπισκότα από την 
κ. Ειρήνη ∆ηµητρόγλου, η οποία ήταν υπεύθυνη 
για αυτό το µέρος του προγράµµατος . 

Την ίδια ώρα η οµάδα της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης 
ξεναγήθηκε στο χώρο παραγωγής µπισκότων 
από τον κ. Σοφοκλή Κυπρίδη και την κ. 
Λαµπρινή Ζευκίδου. Πριν µπούµε στο χώρο 
παραγωγής, πλέναµε και απολυµάναµε τα χέρια 

µας και φορέσαµε ποδιές και σκούφους. Είδαµε 
τα τεράστια µίξερ όπου αναµιγνύονται τα υλικά, 
το χώρο όπου το ζυµάρι φουσκώνει, τις µηχανές 
στις οποίες κόβεται το ζυµάρι σε µικρά 
ορθογώνια κοµµάτια. Εκεί φτιάξαµε τα δικά µας 

µπισκότα µε ειδικά κουπάτ, τα οποία πήρανε 
κάποιοι εργάτες και τα έβαλαν στους φούρνους 
να ψηθούν. Στη συνέχεια είδαµε πώς γίνονται τα 
µπισκότα Πτι-Μπερ και τους φούρνους που τα 
ψήνουν. Μετά είδαµε πώς γίνονται τα Digestive, 
τα γεµιστά, τα Πτι-Μπερ µε σοκολάτα και πώς 
συσκευάζονται. 
Τέλος η οµάδα που βρισκόταν στον χώρο της 
παραγωγής πήγε να παρακολουθήσει το βίντεο 
για την ιστορία των µπισκότων και η οµάδα της 
Γ΄και ∆΄  κατέβηκε στον χώρο παραγωγής.    

*       *       * 

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 

ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

1920 

Το πρώτο µπισκότο Παπαδοπούλου 
µοσχοβόλησε στο φούρνο του σπιτιού της 
οικογένειας Παπαδοπούλου στην 
Κωνσταντινούπολη και σφραγίστηκε µε µία 
απλή ξύλινη σφραγίδα. Το 1922, µε τη 
Μικρασιατική Καταστροφή, ο Ευάγγελος 
Παπαδόπουλος µε τη µητέρα του και τους 
αδελφούς του επιβιβάζονται σε πλοίο µε 
προορισµό το λιµάνι του Πειραιά. Το πλοίο 
έδεσε στο λιµάνι και η οικογένεια επέλεξε να 
κάτσει σε ένα καφενείο να ξεκουραστεί, όπου 
τους περίµενε µια έκπληξη: πληροφορήθηκαν 
ότι στην Ελλάδα τα µπισκότα δεν ήταν γνωστά. 
Και έτσι γεννήθηκε η µεγάλη ιδέα να διαδώσουν 
στην Ελλάδα την µεγάλη τους αγάπη, την τέχνη 
του µπισκότου! 

 
1930 

Η οικογένεια εγκαθίσταται σε στέγη που 
προσέφερε το Κράτος, σε προσφυγική 
πολυκατοικία κοντά στο Λυκαβηττό. Μητέρα 
και παιδιά αγοράζουν ένα µικρό φούρνο και 
ξεκινούν πάλι τη γνωστή τους τέχνη: η µητέρα 
ζυµώνει και ψήνει τα Πτι-Μπερ, τα παιδιά τα 
πουλούν χύµα. 

Το 1930 και το 1935 κυκλοφορούν για 
πρώτη φορά οι 3 από τις σηµαντικότερες µάρκες 
της εταιρίας: τα Μιράντα, τα Γεµιστά και τα 
Cream Crackers που θα αγαπηθούν από όλες τις 
ελληνικές οικογένειες και θα συντροφεύσουν 
κάθε ηλικία σε κάθε στιγµή. 

Το 1938, έτος σταθµός, η βιοτεχνία 
εγκαθίσταται στο πρώτο της µικρό εργοστάσιο 
στην Αθήνα, στην οδό Θεσσαλονίκης, στη 
γέφυρα Πουλοπούλου και αγοράζονται 
µηχανήµατα ελληνικής κατασκευής για τις 
ανάγκες της παραγωγής. 
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1940 

Η Ελλάδα µπαίνει στη δίνη του πολέµου. Τα 
Πτι-Μπερ, τα γεµιστά, τα Μιράντα που 
συσκευάζονται στα µεγάλα τετράγωνα κουτιά 
από λευκοσίδηρο, γίνονται τα αγαπηµένα όλων 
των Ελλήνων. Τα Cream Crackers από προζύµι 
και τα 1296 φύλλα ζύµης καταναλώνονται από 
τον Ελληνικό στρατό ως ξηρά τροφή, χάρη στη 
δυνατότητα µαζικής παραγωγής που προσφέρει 
ο καινούριος εξοπλισµός του εργοστασίου της 
τότε µικρής βιοµηχανίας. 

 
1950  

Το έτος 1950 ανοίγει το πρώτο µεγάλο και 
σύγχρονο εργοστάσιο της εταιρίας στην Πέτρου 
Ράλλη. Ιδιαίτερη για τη σπουδαιότητά της η 
συγκεκριµένη χρονολογία, καθώς τα όνειρα, οι 
προσπάθειες, οι κόποι τόσων χρόνων βρίσκουν 
την πρώτη τους σύγχρονη στέγη. 

 

1960 

Με οδηγό τη σκληρή δουλειά, το µεράκι και 
την αγάπη για το µπισκότο η εταιρία 
Παπαδοπούλου αποκτά ηγετική θέση στον 
κλάδο της  µπισκοτοποιίας στην Ελλάδα έχοντας 
κερδίσει επάξια την αγάπη και προτίµηση των 
Ελλήνων. 

 
1970 

Το 1972 πραγµατοποιείται ο σχεδιασµός του 
γνωστού µέχρι σήµερα σήµατος της εταιρίας 
:ένα κόκκινο «Π» που συµπληρώνεται από τις 
φιγούρες των τεσσάρων παιδιών του Ευάγγελου 
Παπαδόπουλου. Το 1974 ανοίγει το δεύτερο 
εργοστάσιο της εταιρίας, στη Θεσσαλονίκη. Το 
1978 λανσάρεται ένα νέο προϊόν στην ελληνική 
αγορά, το Caprice το οποίο θα αποτελέσει και τη 
ναυαρχίδα των εξάγωγών της εταιρίας της 
εταιρίας. Τα λατρεµένα Caprice από γκοφρέτα 
Viennoise και κρέµα φουντουκιού και κακάο 
που πολλοί αντέγραψαν αλλά κανένας δεν τα 
«πλησίασε». Η πιο γλυκιά λατρεία που δεν έχει 
ηλικία… 

 
1980 

Η συνεχώς αυξανόµενη ζήτηση των 
καταναλωτών για προϊόντα µε την επωνυµία 
«Παπαδοπούλου» οδηγεί στην δηµιουργία του 
τρίτου εργοστασίου στο Βόλο. 

Το 1989 ακολουθεί η δυναµική είσοδος της 
εταιρίας στην κατηγορία των αρτοσκευασµάτων 
µε τα παξιµαδάκια Krispies. Έτσι ανοίγεται ο 

δρόµος προς την ανάπτυξη µιας καινούριας 
προϊοντικής κατηγορίας για την εταιρία… 

 
1990 

Πρόκειται για µία έντονα «σοκολατένια» 
περίοδο για την εταιρία. Τα αγαπηµένα σε όλους 
Πτι-Μπερ, Μιράντα και Γεµιστά κυκλοφορούν 
πλέον και µε επικάλυψη απολαυστικής 
σοκολάτας… και αποτελούν έναν προκλητικά 
απολαυστικό συνδυασµό για τους λάτρεις της 
αυθεντικής και µοναδικά γευστικής σοκολάτας.  

Το 1990 αρχίζει να λειτουργεί το καινούριο 
εργοστάσιο στα Οινόφυτα , όπου στεγάζεται η 
παραγωγή των πρώτων φρυγανιών 
Παπαδοπούλου, κάτω από την επωνυµία 
Goldies. 

 
Σήµερα 

Σήµερα, η εταιρία έχει ηγετική θέση στην 
αγορά του µπισκότου και σηµαντική θέση στην 
αγορά των αρτοσκευασµάτων στην Ελληνική 
αγορά. Ένας ολόκληρος στόλος φορτηγών 
µεταφέρει τα προϊόντα Παπαδοπούλου σε 
περισσότερες από 40 χώρες και στις 5 ηπείρους. 

papadopoulou.gr 

*       *       * 
ΤΟ ΚΟΥΙΖ ΤΟΥ ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ 

1. Τι σηµαίνει µπισκότο; 
α) διπλή απόλαυση 
β) ψηµένο δύο φορές 
γ) γεµιστό µπισκότο 
δ) κοµµένο στη µέση 

   
2. Που εµφανίστηκε για πρώτη φορά το 

µπισκότο; 
α) στη Μικρά Ασία 
β) στην Ελλάδα 
γ) στην Αγγλία 
δ) στην Κίνα 

 
3. Ποιο ήταν το πρώτο µπισκότο που φτιάχτηκε 

στην Ελλάδα και πότε; 
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α) ήταν ΠΤΙ ΜΠΕΡ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  το 
1922 

β) ήταν ΓΕΜΙΣΤΑ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ το 
1926 

γ) ήταν CREAM CRACKER 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ το 1930 

δ) ήταν ΜΙΡΑΝΤΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ το 
1928 

 
4. Η εταιρία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ  εκτός από 

µπισκότα, ποια άλλα προϊόντα διαθέτει; 
α) Φρυγανιές; 
β) Caprice  
γ) Κριτσίνια και Παξιµάδια 
δ) Μπάρες  ∆ηµητριακών 
ε) Ψωµί του τοστ 
στ) Όλα τα παραπάνω 

 
5. Πόσα  εργοστάσια διαθέτει σήµερα η 

εταιρεία ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ και σε ποιες 
πόλεις; 

α) πέντε εργοστάσια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Βόλο, Οινόφυτα και Πάτρα 

β) τρία εργοστάσια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη 
και Βόλο 

γ) τέσσερα εργοστάσια σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Βόλο, Οινόφυτα 

δ) δυο εργοστάσια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
 

6. Ποιες είναι οι βασικές οµάδες τροφίµων; 
α) 1.φρούτα, 2. λαχανικά, 3. γαλακτοκοµικά, 4. 

ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, κόκκινο κρέας, 
ξηροί καρποί και όσπρια 

β) 1. δηµητριακά και αµυλούχα τρόφιµα, 2. 
φρούτα, 3. λαχανικά, 4. γαλακτοκοµικά, 5. 
ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, κόκκινο κρέας, 
ξηροί καρποί και όσπρια, 6. ελαιόλαδο και 
άλλα λαπαρά 

γ) 1. δηµητριακά και αµυλούχα τρόφιµα, 2. 
γαλακτοκοµικά, 3. ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, 
κόκκινο κρέας, ξηροί καρποί και όσπρια 4. 
ελαιόλαδο και άλλα λιπαρά 

δ) 1. δηµητριακά και αµυλούχα τρόφιµα, 2. 
γαλακτοκοµικά, 5. ψάρι, κοτόπουλο, αυγά, 
κόκκινο κρέας, ξηροί καρποί και όσπρια 

 
7. Το κύριο συστατικό των µπισκότων  είναι: 

α) ζάχαρη 
β) δηµητριακά  
γ) γάλα  
δ) µαργαρίνη 

 
8. Τα µπισκότα περιέχουν: 

α) πρωτεΐνες 
β) λιπαρά 
γ) πρωτεΐνες και λιπαρά 
δ) υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λιπαρά 

 

9. Τα µπισκότα δεν περιέχουν: 
α) αλεύρι 
β) ζάχαρη 
γ) γάλα 
δ) συντηρητικά 

 
10. Τα µπισκότα προσφέρουν:  

α) ενέργεια  
β) ενέργεια, δύναµη και απόλαυση 
γ) απόλαυση 
δ) δύναµη 

 
11. Καθηµερινά πρέπει να καταναλώνουµε: 

α) πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό 
β) µεσηµεριανό και βραδινό 
γ) πρωινό, κολατσιό, µεσηµεριανό, 

απογευµατινό και βραδινό  
δ) πρωινό, µεσηµεριανό, απογευµατινό και 

βραδινό 
12. Το µπισκότο µπορεί να καταναλωθεί στο: 

α) πρωινό, µεσηµεριανό και βραδινό 
β) µεσηµεριανό και βραδινό 
γ) πρωινό, κολατσιό,  µεσηµεριανό, 
απογευµατινό και βραδινό 
δ) πρωινό, κολατσιό και απογευµατινό 

 
13. Τι χρειαζόµαστε για να φτιάξουµε νόστιµα 

και αφράτα µπισκότα; 
α) αλεύρι, ζάχαρη, γάλα, αυγά, ξηρούς 

καρπούς, βανίλια, αλάτι, νερό  
β) αλεύρι, ζάχαρη, βούτυρο (ή µαργαρίνη), 

αυγά, βανίλια, αλάτι, µπέικιν πάουντερ, 
νερό 

γ) ζάχαρη, βούτυρο (ή µαργαρίνη), αυγά, 
φρούτα, βανίλια, αλάτι, µπέικν πάουντερ 

δ) αλεύρι, γάλα, σοκολάτα, αυγά, βανίλια, 
αλάτι, µπέικ πάουντερ 

 

Οι απαντήσεις του κουίζ 

 

Οι µαθητές της Ε΄ τάξης 
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ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ 
ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ 
ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ! 

ΚΥΡΙΑ, ΓΙΑΤΙ ΝΑ 
ΠΑΝΕ ΕΚΕΙΝΟΙ 

ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΦΑΪ; 

ΦΟΡΑΜΕ ΠΟ∆ΙΕΣ ΓΙΑ 
ΝΑ ΜΗ ΛΕΡΩΘΟΥΜΕ 
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΘΑ 

ΤΡΩΜΕ! 

ΠΟΤΕ ΘΑ 
ΦΑΜΕ 

ΜΠΙΣΚΟΤΑ; 

ΩΧ! ΤΙ 
ΕΧΟΥΜΕ ΝΑ 
ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ 
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ! 

ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΟΡΜΑΤΕ! 
ΑΡΚΕΤΑ 

ΠΕΡΙΜΕΝΑΜΕ! 

ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΝΟΙΞΕΙ Η 
ΟΡΕΞΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ 

ΦΑΤΕ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ! 

ΤΖΑΜΠΑ 
ΦΟΡΕΣΑΜΕ ΤΙΣ 

ΠΟ∆ΙΕΣ! ΙΣΑ ΠΟΥ 
ΤΣΙΜΠΗΣΑΜΕ! 

∆Ε ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΝΑ ΤΟ ΦΑΜΕ 

ΠΡΩΤΑ; 
ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

ΤΟ ΓΥΡΩ ΤΟΥ 
ΜΠΙΣΚΟΤΟΥ ΣΕ ΜΙΑ 

ΜΕΡΑ! 

ΚΑΛΑ, 
ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 

ΤΡΕΛΗ 
ΝΟΣΤΙΜΙΑ! ΚΥΡΙΕ, ΛΙΓΟ 

ΝΕΡΟ, ΓΙΑΤΙ 
ΕΣΚΑΣΑ!  

ΣΙΓΑ, ΡΕ 
ΠΑΙ∆ΙΑ, ∆Ε 

ΣΑΣ 
ΠΡΟΛΑΒΑΙΝΩ!  

ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΒΟΛΗ… 

∆Ε ΘΑ 
ΜΕΙΝΕΙ 

ΨΙΧΟΥΛΟ! 

ΕΙΝΑΙ Η 
ΚΑΛΥΤΕΡΗ 
ΕΚ∆ΡΟΜΗ 

ΜΑΣ! 
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ΣΤΑ ΚΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΠΤΑΠΥΡΓΙΟ 

Την Τετάρτη 12 Μαρτίου πήγαµε εκδροµή 
στο εργοστάσιο ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ και στα 
Κάστρα και το Επταπύργιο. 

Εµείς όµως θα σταθούµε στα Κάστρα και 
στο Επταπύργιο. Εκεί παλιά ήταν ένα φρούριο 
για τους πλούσιους ανθρώπους, όπου κατά την 
διάρκεια των εισβολών στην Θεσσαλονίκη οι 
πλούσιοι, δηλαδή οι αριστοκράτες, πήγαιναν για 
προστασία. 
Στη συνέχεια όµως το Επταπύργιο έγινε φυλακή. 
Εκεί υπήρχαν γυναικεία και ανδρικά κελιά. 
Υπάρχει ακόµα και σήµερα ένα παρατηρητήριο 
που έλεγχε από το κέντρο την φυλακής τους 
φυλακισµένους και της φυλακισµένες, όταν 

έβγαιναν στο προαύλιο. Επίσης υπήρχε και η 
αποµόνωση. Γύρω – γύρω από την φυλακή 
υπήρχαν πολλές παγίδες, όπως τάφροι, 
συρµατοπλέγµατα, νάρκες αλλά και φρουροί.  

Ευτυχώς αυτά τα χτίσµατα διατηρούνται 
µέχρι και σήµερα. Αλλά όπως καταλαβαίνετε 
δεν χρησιµοποιούνται επειδή είναι διατηρητέα 
και παλιά. 

Στα Κάστρα και στο Επταπύργιο 
προσφέρθηκε να µας ξεναγήσει δωρεάν η 
ξεναγός κ. Κατερίνα Αναστασίου, την οποία και 
ευχαριστούµε θερµά.   

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΚΑΣΤΡΩΝ 

Τα κάστρα και τα τείχη στη Θεσσαλονίκη 
είναι δηµιουργήµατα προγενέστερων εποχών 
καθώς ήταν απαραίτητα για την οχύρωση της 
πόλης και η δηµιουργία τους υπολογίζεται 
κατά την ίδρυση της. Τα κάστρα πήραν την 
οριστική τους µορφή κατά την εποχή του Μ. 
Θεοδοχίου (379 – 395).  

Στο ψηλότερο τµήµα της Θεσσαλονίκης 
από τα αρχαία χρόνια, κατά την οχύρωση της 
πόλης, δηµιουργήθηκε η Ακρόπολη, δεύτερη 
βαθµίδα οχυρού χώρου, στον οποίο θα 
κατέφευγε ο πληθυσµός σε περίπτωση 
κατάληψης της πόλης από επιδροµείς. Εκεί τα 

κάστρα είναι ψηλά, οι πύργοι πυκνοί, όπου το 
έδαφος επέτρεπε υπήρχε και προτείχισµα.  

Στη βορειοανατολική κορυφή της 
Ακρόπολης και όλης της πόλης δηµιουργήθηκε 
η τρίτη βαθµίδα οχύρωσης, το τελευταίο και 
ισχυρότερο οχυρό άµυνας, µε ισχυρά τείχη και 
εφτά πύργους, το Επταπύργιο. Στη σηµερινή 
µορφή είναι, µάλλον, έργο της Παλαιολόγειας 
εποχής (14ος αι.), εντυπωσιακό φρουριακό 
συγκρότηµα.  

Από τους εφτά πύργους του φρουρίου ο 
µεσαίος της εισόδου είναι έργο των Τούρκων, 
του 1431. Χτίστηκε αµέσως µετά την άλωση 
της πόλης (1430) από κάποιον Τσαούς µπέη. 
Είναι ο πύργος του Γεντί Κουλέ, ο οποίος 
έδωσε το όνοµά του σε όλο το φρουριακό 
συγκρότηµα.  

Το Επταπύργιο ως το 1989 
χρησιµοποιήθηκε ως φυλακή. Κατά τα 
τελευταία χρόνια στο φρούριο 
πραγµατοποιούνται πολλές επισκευές, 
αναστηλώσεις, αναπλάσεις, δηµιουργούνται 
χώροι για µουσεία, άλλοι για πολιτιστικές 
εκδηλώσεις κτλ. 

thessaloniki-gold.com  

Χαράλαµπος Φαντίδης (ΣΤ΄ Τάξη)  
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ΓΙΟΡΤΗ 25
ΗΣ

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Τη ∆ευτέρα 24 Μαρτίου οι µαθητές της ∆΄, Ε΄ 
και ΣΤ΄ τάξης παρουσίασαν το χρονικό της 
Επανάστασης του 1821 διανθισµένο µε σκετσάκια, 
ποιήµατα και τραγούδια που τραγούδησαν µαζί µε 

τους µαθητές της Γ΄ τάξης. Τη γιορτή 
παρακολούθησαν οι µαθητές του σχολείου µας 
καθώς και γονείς και συγγενείς των παιδιών.  

 

ΓΙΟΡΤΗ 25
ΗΣ

 ΜΑΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 

Λίγο πριν τη γιορτή του ∆ηµοτικού Σχολείου 
έγινε η γιορτή του Νηπιαγωγείου. Τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου παρουσίασαν την αναπαράσταση του 
Ευαγγελισµού, τα σκετσάκια «Το κρυφό σχολειό» 

και «Ο φυλακισµένος ραγιάς» και χόρεψαν το 
τραγούδι «Μήλο µου κόκκινο». Και στη γιορτή του 
Νηπιαγωγείου η προσέλευση του κόσµου ήταν 
σηµαντική.   

 

Η ΠΑΡΕΛΑΣΗ ΤΗΣ 25
ΗΣ 

ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

          
     Τις αποκριές ντυθήκαµε Μίκυ Μάους…    …και γατούλες. 

 

Συµµετείχαµε στο πάρτι του ∆ηµοτικού Σχολείου  Φτιάξαµε χαρταετούς  

   

 

            Φτιάξαµε την κυρα – Σαρακοστή  Βγήκαµε και µαζέψαµε λουλούδια, γιατί «µύρισε» 

          η άνοιξη. 
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Α΄ ΤΑΞΗ 

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ Σ’ ΕΝΑ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ 

Στο µάθηµα της 
Γλώσσας «Ένα γράµµα για 
την Ιωάννα» οι µαθητές 
και οι µαθήτριες της Α΄ 
τάξης ήρθαν για πρώτη 
φορά σε επαφή µε το 
κειµενικό είδος της 
επιστολής (γράµµατος) και 
εντόπισαν τα 
χαρακτηριστικά της (τον 
τύπο, την ηµεροµηνία στην 
αρχή, το χαιρετισµό και 
την υπογραφή του 
αποστολές στο τέλος). Στη 
συνέχεια έγραψαν ένα 
γράµµα σε κάποιο 
αγαπηµένο τους πρόσωπο.  
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Β΄ ΤΑΞΗ 

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ 

 
 
Σίγουρα άλλοτε νιώθεις χαρά, άλλοτε λύπη, 

άλλοτε φόβο, άλλοτε θυµό. Τα παιδιά της Β΄ 
τάξης στο µάθηµα της Γλώσσας, στην ενότητα 
«Νιώθω», µίλησαν για τα συναισθήµατα και 
βρήκαν λέξεις και εκφράσεις για να τα 
περιγράψουν. Επίσης έφτιαξαν προσωπάκια που 
δείχνουν συναισθήµατα. 
 

 

 

Γ΄ ΤΑΞΗ 

25
Η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 

Με αφορµή τον εορτασµό της 25ης Μαρτίου οι 
µαθητές της Γ΄ τάξης βρήκαν πληροφορίες για 
µερικούς από τους ήρωες της επανάστασης και τον 
Ευαγγελισµό της Θεοτόκου και σας τις 
παρουσιάζουν. 
 

Κωνσταντίνος Κανάρης 
Ηγετική 

φυσιογνωµία 
του ναυτικού αγώνα 
των Ελλήνων κατά 
των Τούρκων στην 
επανάσταση του 1821. 

Ο Ψαριανός 
πυρπολητής 

Κωνσταντίνος 
Κανάρης, πυρπόλησε 
στη Χίο την τουρκική 
ναυαρχίδα του Καρά 
Αλή (Ιούνιος 1822) 
παίρνοντας εκδίκηση 

για την καταστροφή της Χίου, και τουρκική φρεγάτα 
στη Σάµο (Αύγουστος 1824). Προσπάθησε επίσης να 
πυρπολήσει τον αιγυπτιακό στόλο στην Αλεξάνδρεια 

(Ιούλιος 1825). Μετά την απελευθέρωση διετέλεσε 
πολλές φορές υπουργός των Ναυτικών και 
πρωθυπουργός. Η πολιτική του βασιλιά Όθωνα τον 
ώθησε να στραφεί εναντίον του. Συµµετείχε στην 
τριανδρία που ανέλαβε την προσωρινή διακυβέρνηση 
της χώρας µετά την έξωση του Όθωνα. 

Σγουρέλη Ευτυχία 

*       *       * 

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης (3 Απριλίου 1770 
- 4 Φεβρουαρίου 1843) ήταν Έλληνας κλέφτης, 
πολιτικός, καπετάνιος, στρατηγός µε 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. 
Έµεινε γνωστός και ως Γέρος του Μοριά. 

Προερχόταν από φηµισµένη οικογένεια 
κλεφταρµατολών. Ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης εισχώρησε στα σώµατα των κλεφτών 
της Πελοποννήσου και στα 15 του έγινε καπετάνιος.  

Το 1818 µυήθηκε στη Φιλική Εταιρία και 
άρχισε να προετοιµάζει την Επανάσταση στην 
Πελοπόννησο. Ως απεσταλµένος της στη Μάνη 
σήκωσε τη σηµαία της Επανάστασης 
στην Καλαµάτα στις 23 Μαρτίου 1821. 
Πρωταγωνίστησε σε πολλές στρατιωτικές 
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επιχειρήσεις του αγώνα, όπως στη νίκη στο Βαλτέτσι 
(14 Μαίου1821), στην άλωση της Τριπολιτσάς (23 
Σεπτεµβρίου 1821), στην καταστροφή της στρατιάς 
του ∆ράµαλη στα ∆ερβενάκια (26 Ιουλίου 1822), 
όπου διέσωσε τον Αγώνα στην Πελοπόννησο αφού 
πρυτάνευσαν η 
ευφυΐα και η τόλµη 
του στρατηγικού 
του νου. Οι 
επιτυχίες αυτές τον 
ανέδειξαν σε 
αρχιστράτηγο της 
Πελοποννήσου. 
Στη διάρκεια του 
Εµφυλίου πολέµου 
πολλές φορές 
προσπάθησε να 
αµβλύνει τις 
αντιθέσεις ανάµεσα στους αντιπάλους, αλλά παρόλα 
αυτά δεν απέφυγε τη ρήξη. Μετά από ένοπλες 
συγκρούσεις, ο ίδιος και ο γιος του συνελήφθησαν 
και φυλακίστηκαν στο Ναύπλιο. 

Ηλιάδης Ηλίας 

*       *       * 

Γεώργιος Καραϊσκάκης 
Σπουδαίος στρατιωτικός ηγέτης της 

Επανάστασης. Γεννήθηκε στο Μαυροµµάτι 
Καρδίτσας και ήταν γιος της 
καλόγριας Ζωής ∆ιµισκή. 
Αρχικά υπηρέτησε στην 
αυλή του Αλή Πασά, στη 
συνέχεια έδρασε ως 
οπλαρχηγός στην περιοχή 
των Αγράφων και το 1826 
διορίστηκε αρχιστράτηγος 
της Στερεάς Ελλάδας. Χάρη 
στη στρατηγική του 
ιδιοφυΐα πέτυχε σηµαντικές 
νίκες κατά των Τούρκων 
(∆όµβραινα, ∆ίστοµο, 

Αράχωβα) και κράτησε τον τουρκικό στρατό 
καθηλωµένο στην Αθήνα για µεγάλο διάστηµα. 
∆ιαφώνησε όµως µε τους Κόχραν και Τζορτζ ως 
προς την τακτική που θα ακολουθούσαν κατά του 
Κιουταχή. Τραυµατίστηκε σε αψιµαχία µε τους 
Τούρκους στο Νέο Φάληρο και πέθανε στις 23 
Απριλίου 1827, ανήµερα της γιορτής του. 

Φαντίδης Χρήστος 

*       *       * 

Παλαιών Πατρών Γερµανός 
Ο Παλαιών Πατρών Γερµανός ήταν 

µητροπολίτης Πάτρας και πρωταγωνιστής της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 µε διπλωµατική 
και πολιτική δράση. 

Γεννήθηκε στη ∆ηµητσάνα από τον Ιωάννη 
Κόζη και την Κανέλα Κουκουζή. Το αληθινό του 
όνοµα ήταν Γεώργιος. Φοίτησε στη σχολή 
∆ηµητσάνας, στο Άργος και στη σχολή της Σµύρνης. 

Το 1806 εκλέχθηκε µητροπολίτης Παλαιών 
Πατρών και ήταν µέλος της Πατριαρχικής Συνόδου 
της Κωνσταντινούπολης. Το Νοέµβριο του 1818 
µυήθηκε στη Φιλική Εταιρία. 

Πέθανε στο Ναύπλιο το 1826. 
Καραµπουγιούκη Κωνσταντίνα 

*       *       * 

Παπαφλέσσας 
Γεννήθηκε το 1788 στην Πολιανή Μεσσηνίας 

και είχε 25 αδέρφια. Το πραγµατικό του όνοµα ήταν 
Γρηγόριος ∆ικαίος. 

Το 1818 µυήθηκε στην Φιλική Εταιρεία. Η 
δράση του ενόχλησε τους Τούρκους και τον 
συνέλαβαν αλλά ελευθερώθηκε µε παρέµβαση του 
Πατριάρχη. Μετά την απελευθέρωση του αναχώρησε 
για τις παραδουνάβιες 
ηγεµονίες 
προσπαθώντας να 
εµψυχώσει τους 
Ελληνες.Γυρνώντας 
στην Πελοπόννησο 
συγκάλεσε συνέλευση 
στο Αίγιο για να πείσει 
τους προκρίτους ότι 
ήρθε η ώρα της 
επανάστασης. 
Έλαβε µέρος σε πολλές 
µάχες της επανάστασης 
και το 1823 στην Εθνοσυνέλευση του Άστρους 
διορίστηκε υπουργός Εσωτερικών. Κατά την 
διάρκεια του εµφυλίου κυνήγησε την οικογένεια 
Κολοκοτρώνη και ήταν από αυτούς που υποστήριξαν 
την φυλάκιση του.Μετά όµως την εισβολή του 
Ιµπραήµ πρώτος ζήτησε την απελευθέρωση 
του.Έπεσε µαχόµενος στο Μανιάκι το 1825. 

Παπαδόπουλος Μάριος 

*       *       * 

Μαντώ Μαυρογένους 
Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης, 

κόρη του Νικόλαου Μαυρογένη. Γεννήθηκε το 
1796ή 1797 στην Τεργέστη, όπου αργότερα ο 
πατέρας της µυήθηκε µαζί µε όλη την οικογένειά του 
στη Φιλική Εταιρία. Όταν ξέσπασε η επανάσταση, 
πήγε µε τον πατέρα της στη Μύκονο, που ήταν το 
νησί της καταγωγής της. 

Εκεί ξεσήκωσε τους Έλληνες εναντίον των  
Τούρκων και µε δικά της έξοδα εξόπλισε δύο πλοία. 

Φόρεσε αντρική στολή, 
εξόπλισε στρατιωτικό σώµα 
και έλαβε µέρος σε πολλές 
µάχες. Μετά την 
επανάσταση πήγε στο 
Ναύπλιο όπου ο Ι. 
Καποδίστριας αναγνωρίζει 
τις πολύτιµες υπηρεσίες και 
της έδωσε το αξίωµα του 
αρχιστράτηγου. Της 
παραχώρησε ένα σπίτι, για 
να µείνει. Αργότερα ο 
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Κολέττης την απέλασε στη Μύκονο. 
Εξαιτίας της µεγάλης φτώχειας, αυτή κατέφυγε 

στην Πάρο όπου πέθανε το 1840 πάµφτωχη. 
Κυµπίρη Νικολέτα 

*       *       * 

Λασκαρίνα 

Μπουµπουλίνα 
Γεννήθηκε στις 11 

Μαΐου 1771.Τα παιδικά 
της χρόνια τα έζησε στην 
Ύδρα και κατόπιν στις 
Σπέτσες. Το 1788 
παντρεύτηκε τον 
∆ηµήτριο Γιάννουζα, µε 
τον οποίο απέκτησε 
τρία παιδιά. Το 1797 
οΓιάννουζας σκοτώθηκε 
σε ναυµαχία.Το1801 
παντρεύτηκε τον ∆ηµήτριο Μπούµπουλη µε το 
όνοµα του οποίου έµεινε γνωστή στην ιστορία 
του αγώνα.Το 1811 ο δεύτερος άντρας της 
σκοτώθηκε και αυτός. 

Έτσι η Μπουµπουλίνα βρίσκεται χήρα για 
δεύτερη φορά µε µια σεβαστή περιουσία στην 
κατοχή της. Από εκείνη τη στιγµή και µετά 
αφιερώνει τη ζωή της στην προετοιµασία του αγώνα. 
Βοήθησε στην πολιορκία του Ναυπλίου, της 
Μονεµβασιάς και της Τριπολιτσάς και έστειλε 
ναυτικές ενισχύσεις όπου χρειαζόταν. 

Εγκαταστάθηκε στο Ναύπλιο ως τα µέσα του 
1824 οπότε αναγκάστηκε να φύγει εξαιτίας των 
εµφύλιων συγκρούσεων.Ξαναγύρισε στις Σπέτσες. 

Σκοτώθηκε στις 22 Μαρτίου 1825 στο σπίτι της 
από έναν πυροβολισµό που δέχτηκε κατά τη διάρκεια 
µιας οικογενειακής διένεξης. 

Σελίδου Ράνια 

*       *       * 

Ευαγγελισµός της 

Θεοτόκου 
Στις 25 Μαρτίου 

γιορτάζουµε 
τον Ευαγγελισµό της 

Θεοτόκου. Τη 
χαρµόσυνη δηλαδή 
είδηση, που έφερε ο 
Αρχάγγελος Γαβριήλ 
στην Παναγία, ότι µέσω 
αυτής θα ενσαρκωθεί ο 
Υιός του Θεού. Όταν η 
Παναγία ρώτησε πώς 
είναι δυνατόν να 
τεκνοποιήσει χωρίς 
άνδρα, ο Αρχάγγελος της 

απάντησε ότι το Άγιο Πνεύµα θα έρθει σε εσένα και 
µε την δύναµη του Υψίστου θα συντελεστεί η 
ενσάρκωση του Υιού του. 

Ο Ευαγγελισµός της Θεοτόκου είναι από τις 
µεγαλύτερες γιορτές της Εκκλησίας µας. Είναι µέρα 
χαράς και αγαλλίασης. Η Εκκλησία επιτρέπει την 
βρώση ψαριών ακόµα και αν ο Ευαγγελισµός της 
Θεοτόκου «πέσει» µέσα στην Μεγάλη Εβδοµάδα. Η 
ηµέρα αυτή είναι και ηµέρα αργίας. Η παράδοση λέει 
ότι αυτήν την ηµέρα ούτε τα χελιδόνια δεν χτίζουν 
τις φωλιές τους. 

Πλακίδα Κική 

 

Α΄, Β΄ ΚΑΙ Γ΄ ΤΑΞΗ 

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΣΤΟ ΦΥΤΟ 
Η φύση αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της 

προέλευσης και συνέχισης της ζωής του ανθρώπου. 
Φύση και άνθρωπος ή άνθρωπος και φύση 
αποτελούν ένα αδιαίρετο όλο. Ξεκινώντας µε το 

παραπάνω σκεπτικό και µε δεδοµένη την αγάπη µας 
για τη φύση αισθανθήκαµε µεγάλη χαρά, όταν µας 

δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψουµε µέσα απ’ αυτήν 
και γι’ αυτήν.  

Η συµµετοχή µας σ’ ένα περιβαλλοντικό 
πρόγραµµα ήταν µια οµόφωνη απόφαση και των 
τριών τάξεων, Α΄, Β΄ και Γ΄, του σχολείου µας για το 
σχολικό έτος 2013 – 14. ο χρόνος διάρκειας του 
προγράµµατος είναι από 15 Ιανουαρίου ως 8 Ιουνίου. 
Τίτλος του προγράµµατος: «Από το σποράκι στο 
φυτό». 

Στόχοι του προγράµµατος: 
• Να γνωρίσουν τα παιδιά τη χρήση των 

σπόρων και των φυτών στο οικοσύστηµα. 
• Να κατανοήσουν τις ανάγκες των φυτών 

αλλά και τους κινδύνους που διατρέχουν. 
• Να αναπτύξουν δεξιότητες καλλιέργειας και 

συντήρησης φυτών. 
• Να αγαπήσουν αρκετά από τα φυτά, να τα 

γνωρίσουν και να αναπτύξουν θετικές 
στάσεις. 

• Να δηµιουργήσουν το δικό τους 
λαχανόκηπο. 



ΜΑΡΤΙΟΣ 2014                                                                                                                    ΜΑΘ.ΛΟΓ. 17   
 

Ε΄ ΤΑΞΗ 

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.  

 

ΑΜΟΚΟ ΚΑΝΤΙΘ 
Το Αµόκο Καντίθ κατασκευάστηκε στην Ισπανία 

το 1974. Ήταν ένα «Σούπερ τάνκερ» µε δυνατότητα 
να µεταφέρει φορτίο 228.513 τόνων, που µπορούσε 
να φτάσει και τους 250.000 τόνους ακατέργαστου 
πετρελαίου. Ήταν υπό σηµαία Λιβερίας και είχε 
Ιταλικό πλήρωµα. 

Τον Φεβρουάριο του 1978 απέπλευσε από το 
λιµάνι του Ρότερνταµ, µε τα αµπάρια του γεµάτα µε 
Ιρανικό ακατέργαστο πετρέλαιο. Όπως όλα τα πλοία 
του µεγέθους του, το Amoco Cadiz ήταν πολύ 
ογκώδες για να περάσει από την διώρυγα του Σουέζ 
και έτσι έκανε το γύρο του ακρωτηρίου της Καλής 
Ελπίδας µε προορισµό την Ευρώπη. Στη περιοχή του 
Ισηµερινού ξέσπασε καταιγίδα χαρακτηριστική για 
την περιοχή.  

Νωρίς την 16 Μαρτίου το Amoco Cadiz µπήκε 
σε «διάδροµο ναυσιπλοΐας» έξω από το Ushant. Εκεί 
έπρεπε να πλέει στην βορινή λωρίδα και άλλαξε 
πορεία. Εκείνη την στιγµή η προπέλα έπαψε να 
λειτουργεί. O καπετάνιος του πλοίου Bardari / 
Μπαρντάρι έστειλε προειδοποιητικό σήµα στα 

διερχόµενα σκάφη που βρίσκονταν σε εκείνη την 
περιοχή του Ειρηνικού Ωκεανού καθώς και σε ένα 
Γερµανικό σωστικό ρυµουλκό. Το τελευταίο 
εξέπεµψε σήµα προσφοράς βοήθειας στο Amoco 
Cadiz. Ένας αντιπρόσωπος της ιδιοκτήτριας 
εταιρείας ειδοποιήθηκε στο Σικάγο και συµφώνησε 
µε την προσφορά. ∆υστυχώς η αλυσίδα δεν άντεξε το 
βάρος του τεράστιου τάνκερ και έσπασε. Το τάνκερ 
έριξε άγκυρα. Το ρυµουλκό προσπάθησε 
απεγνωσµένα να συγκρατήσει την πρύµη αλλά το 
Amoco  Cadiz ξέφυγε και χτύπησε πάνω στα βράχια 
έξω από τις ακτές της Βρετάνης στις 9 µ.µ. Το 
ηλεκτρικό ρεύµα διακόπηκε αµέσως πάνω στο πλοίο, 
για να αποφευχθεί κάθε πιθανότητα πυρκαγιάς.  

Τότε έγινε η µεγαλύτερη καταστροφή. Το 
πετρέλαιο άρχισε να διαρρέει από τα αµπάρια του 
πλοίου. Στο σύνολο διέρρευσαν 223.000 τόνοι 
προκαλώντας ολική καταστροφή σε περίπου 200  
µίλια Γαλλικών ακτών. Η κατάσταση χειροτέρεψε, 
όταν άλλαξε η πορεία του ανέµου. Η επίδραση στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και τον βιότοπο των πουλιών 
ήταν τροµακτική. 

Παρόλο που διενεργήθηκαν εντατικές 
επιχειρήσεις καθαρισµού, ο τουρισµός χτυπήθηκε 
σκληρά και πολλοί ψαράδες στην Βρετάνη 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την δουλειά που 
παραδοσιακά έκαναν. 

Από το CD-ROM «Καταστροφές του 20ού αιώνα» 
Παπουτσής Γιώργος (Ε΄ Τάξη) 

 

∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

Στα πλαίσια της εργασίας µας για τη διατροφή 
και µε την ευκαιρία της Μεγάλης Σαρακοστής  
καλέσαµε το ιερέα του χωριού µας παπα – Γιάννη 
Βασιλειάδη, για να µιλήσουµε για τη νηστεία. Μας 
επισκέφτηκε την Παρασκευή 14 Μαρτίου και του 
κάναµε τις παρακάτω ερωτήσεις:  

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες είναι οι µεγαλύτερες γιορτές 
της χριστιανικής θρησκείας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το Πάσχα και τα Χριστούγεννα. 
Αλλά µπορούµε να πούµε ότι είναι και οι ∆εσποτικές 
γιορτές, δηλαδή η Μεταµόρφωση του Σωτήρος (που 
γιορτάζει και η εκκλησία του χωριού µας) και η 
Ανάληψη, είναι οι Θεοµητορικές, δηλαδή ο 
Ευαγγελισµός στις 25 Μαρτίου, η Κοίµηση στις 15 
Αυγούστου, τα Εισόδια στις 21 Νοεµβρίου και η 
Γέννηση της Θεοτόκου στις 8 Σεπτεµβρίου, και τα 
Φώτα στις 6 Ιανουαρίου. Αυτές είναι οι µεγαλύτερες 
γιορτές της Ορθόδοξης Εκκλησίας.    

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι προηγείται των µεγάλων γιορτών;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Των µεγάλων γιορτών προηγείται 

µια περίοδος νηστείας. Το Πάσχα και τα 
Χριστούγεννα είναι 40 ηµερών, της Κοίµησης της 
Θεοτόκου 15 ηµερών. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι είναι η νηστεία;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Νηστεία σηµαίνει αποχή από το 

φαγητό, δηλαδή να µην τρώµε τίποτα. Αυτό όµως 
δεν µπορούµε να το εφαρµόσουµε, γιατί δε θα 
µπορέσουµε να ζήσουµε. Γι’ αυτό η εκκλησία έβαλε 
κάποιες τροφές που επιτρέπεται να τρώµε.  Η 
νηστεία είναι µια παράδοση της Εκκλησίας µας που 
την αναφέρει η Αγία Γραφή. Στην Παλαιά ∆ιαθήκη, 
όταν ο Θεός έπλασε τον Αδάµ και την Εύα, τους 
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έδωσε την εντολή να φάνε από όλες τις τροφές και 
µόνο το µήλο , τον απαγορευµένο καρπό να µη φάνε. 
Αυτό ήταν ένα είδος νηστείας που επέβαλε ο Θεός 
στους Πρωτόπλαστους. Στην Καινή ∆ιαθήκη 
αναφέρεται ότι ο Χριστός νήστεψε 40 µέρες. Η 
νηστεία είναι η πνευµατική αλλά και η σωµατική 
προετοιµασία για τις µεγάλες γιορτές. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες τροφές επιτρέπονται την 
περίοδο αυτή;  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Επιτρέπονται τα λαχανικά, τα 
όσπρια, τα φρούτα, το ψωµί, τα ζυµαρικά. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν διαφορές στις νηστείες 
των µεγάλων γιορτών, δηλαδή στις τροφές που 
επιτρέπεται να τρώνε οι πιστοί;  
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στη νηστεία των Χριστουγέννων 

που είναι 40 ηµέρες δεν επιτρέπονται το κρέας και τα 
γαλακτοκοµικά, αλλά τρώγονται ψάρια και 
θαλασσινά. Στη νηστεία του Πάσχα, που είναι πιο 
αυστηρή, απαγορεύεται και το ψάρι. Ούτε λάδι 
επιτρέπεται. Μόνο τα Σαββατοκύριακα. Την 
αυστηρή αυτή νηστεία την εφαρµόζει όποιος µπορεί. 
Επίσης αυστηρές νηστείες µια ηµέρας έχουµε και για 
τις γιορτές του Σταυρού (14 Σεπτεµβρίου), του 
Αποκεφαλισµού του Ιωάννη του Προδρόµου (29 
Αυγούστου) και την παραµονή των Φώτων. Μόνο αν 
πέσει Σαββατοκύριακο, τρώµε λάδι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πότε άλλοτε υπάρχουν νηστείες; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Όλο το χρόνο την Τετάρτη και 

την Παρασκευή. Το τυπικό της Εκκλησίας λέει ότι 
δεν πρέπει να τρώµε ούτε λάδι. Όποιος µπορεί θα το 
κρατήσει. Αλλά δεν πρέπει να φάµε τυρί, γάλα και 
κρέας. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποιες ιδιαίτερες τροφές 
καταναλώνουµε στις µεγάλες γιορτές (Χριστούγεννα, 
Πρωτοχρονιά, Πάσχα κλπ.); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Την ηµέρα των Χριστουγέννων 
είναι έθιµο να τρώµε χοιρινό, κόκορα ή γαλοπούλα. 
Μετά την Ανάσταση τρώµε µαγειρίτσα, που είναι µια 
ελαφριά σούπα, για να προετοιµάσουµε το στοµάχι 
µας, µετά από την αυστηρή νηστεία, έτσι ώστε να 
φάµε το λιπαρό κατσίκι ή το αρνί. Το Πάσχα ως 
συνήθως σουβλίζουµε κατσίκια και αρνιά. Την 
ηµέρα του Ευαγγελισµού, των Βαΐων και της 
Μεταµόρφωσης του Σωτήρος τρώµε ψάρι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί είναι 40 µέρες η νηστεία; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Γιατί έτσι θέσπισαν οι Άγιοι 

Πατέρες της Εκκλησίας. Ο αριθµός σαράντα έχει 
µεγάλη σηµασία για την Εκκλησία µας. 40 χρόνια 
περιπλανιούνταν οι Ιουδαίοι στην έρηµα, όταν 
έφυγαν από την Αίγυπτο µε το Μωυσή. Σαράντα 
µέρες µετά τη γέννησή του πήγαν το Χριστό στο Ναό 
του Σολοµώντα (Υπαπαντή του Κυρίου)   

ΕΡΩΤΗΣΗ: Υπάρχουν στη χριστιανική θρησκεία 
κάποιες τροφές που απαγορεύονται τελείως; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: ∆εν υπάρχουν αυστηροί 
περιορισµοί στη διατροφή στη χριστιανική θρησκεία. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Από πόσων χρόνων µπορεί κάποιος 
να κρατάει νηστεία; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Εκκλησία δεν ορίζει ακριβώς. 
Όπως µπορεί ο καθένας. Αλλά τα παιδιά δεν τα 
νηστεύουµε πολύ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ: Τα τρόφιµα που 
απαγορεύονται στη νηστεία βρίσκονται στην κορυφή 
της πυραµίδας της µεσογειακής διατροφής. ∆ηλαδή 
στη διάρκεια της νηστείας κάνουµε υγιεινή 
διατροφή. 

ΣΧΟΛΙΟ ΠΑΠΑ – ΓΙΑΝΝΗ: Όποιος κρατάει τις 
νηστείες της Ορθόδοξης Εκκλησίας θα είναι 
υγιέστατος. Ακόµη και επιστήµονες λένε ότι το 
καλύτερο διαιτολόγιο είναι η νηστεία της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας. 

Οι µαθητές της Ε΄ Τάξης 
 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
Το πρόγραµµα της φιλαναγνωσίας στο 

Ολοήµερο συνεχίστηκε µε δύο ακόµη βιβλία: «Το 
κουτί της Ιζόλδης» της συγγραφέα Ελένης 
Αρτζανίδου, που αναφέρεται στην εξάρτηση από 

την τηλεόραση, και το βιβλίο της Χρυσάνθης 
Τσιαµπαλή – Κελεπούρη µε τίτλο «Ιστορίες για 
δειλούς και θαρραλέους», που περιλαµβάνει δύο 
ιστορίες για το σχολικό εκφοβισµό. «Για όσους τον 
δέχονται και όσους τον προκαλούν», όπως λέει και η 
ίδια η συγγραφέας.  

Όπως και µε το προηγούµενο βιβλίο, τον 
«Τριγωνοψαρούλη», ακολούθησε συζήτηση, 
σχολιασµός, εικαστική προσέγγιση, δραµατοποίηση 
και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Τα 
παιδιά καταθέτουν τις σκέψεις τους: 

 
«Το κουτί της Ιζόλδης» 

Το βιβλίο µιλάει για ένα κορίτσι, την Ιζόλδη, που 
έβλεπε πολλή τηλεόραση. Είχε και ένα σκυλάκι το 

Φούσκα, που το µάλωνε 
συνέχεια, επειδή την 
ενοχλούσε, όταν έβλεπε 
την αγαπηµένη της 
σειρά. Τα βράδια έβλεπε 
άσχηµα όνειρα. Όταν 
όµως η µαµά και ο 
µπαµπάς της της είπαν 
ότι όλα αυτά που βλέπει 
στην τηλεόραση δεν 
είναι αληθινά, κατάλαβε 
ότι υπάρχουν πιο 
όµορφα πράγµατα να 
κάνει τα απογεύµατα. Κι 
έτσι έγινε χαρούµενη κι ευτυχισµένη! 

Συλλέκτη Πανωραία (Α΄ Τάξη) 

*       *       * 
Βρήκα την ιστορία της Ιζόλδης πολύ ωραία. Μου 

άρεσε πολύ, όταν σταµάτησε να βλέπει τηλεόραση 
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και άρχισε να περνά περισσότερες ώρες µε την 
οικογένειά της και το σκυλάκι της το Φούσκα. 

Βασιλειάδης Μάξιµος (Α΄ Τάξη) 

*       *       * 

«Το κουτί της Ιζόλδης» είναι ένα βιβλίο που µας 
διδάσκει να µη βλέπουµε πολλές ώρες τηλεόραση, 
γιατί µας κρατά µακριά από τα παιχνίδια και τους 
ανθρώπους που µας αγαπούν. Ακόµα και από τους 
φίλους µας τα ζώα.  

Πρέπει να ακούµε τις συµβουλές των γονιών 
µας, αν θέλουµε να ξεφύγουµε από το φανταστικό 
κόσµο της τηλεόρασης και να ζήσουµε στον 
πραγµατικό κόσµο! 

Ανθόπουλος Γιώργος (Β΄ Τάξη) 

*       *       * 

 «Μηνύµατα» 

• Πάτησε το κουµπί και κλείσε την 
τηλεόραση. 

• Άνοιξε να διαβάσεις ένα βιβλίο. 
• Ζωγράφισε, παίξε µε τους φίλους σου. 

Παρασκευαΐδου Ιωάννα (Γ΄ Τάξη) 

*       *       * 

«Το θάρρος της Ιζόλδης» 
 Με έκανε να συγκινηθώ ένα κοριτσάκι, η 

Ιζόλδη, που είχε µεγάλο 
πρόβληµα µε την 
τηλεόραση. Είχε 
εξαρτηθεί από αυτήν. 

Κάθε µέρα, µετά το 
σχολείο, έτρεχε στο σπίτι 
κι άνοιγε την τηλεόραση, 
αγνοώντας το σκυλάκι 
της, το Φούσκα, που 
µέχρι τότε το αγαπούσε 
πολύ κι έπαιζε µαζί του. 

Μέρα µε τη µέρα η 
εξάρτηση της Ιζόλδης 
από την τηλεόραση 

γινόταν όλο και πιο µεγάλη. Όµως τελικά, µε τη 
βοήθεια των γονιών της, βρήκε το θάρρος και 
κατάφερε να ξεπεράσει αυτήν την εξάρτηση. Αυτό 
µε συγκίνησε πολύ! 

Μουχτάρης Νίκος (∆΄ Τάξη) 

*       *       * 

Ήταν ένα κοριτσάκι, που, όταν γύριζε από το 
σχολείο, πετούσε την τσάντα, βούλιαζε στην 
πολυθρόνα της κι άνοιγε την τηλεόραση. Πολλές 
φορές την ενοχλούσε το σκυλάκι της, που ήθελε να 
παίξει µαζί της.  

Γι’ αυτό, µια µέρα το κλείδωσε στην αποθήκη µε 
τα κρεµµύδια και τα σκόρδα! Ήταν τόσο 
απορροφηµένη από την τηλεόραση, όταν έβλεπε τις 
αγαπηµένες της σειρές, που νόµιζε πως «’επαιζε» και 
αυτή σ’ αυτές. Αυτό όµως της έκανε κακό. Άρχισε να 
βλέπει εφιάλτες.  

Ώσπου οι γονείς της σκέφτηκαν να την παίρνουν 
µαζί τους στο µαγαζί που είχαν κι έτσι η Ιζόλδη 
ξεκόλλησε από την τηλεόραση! 

Παρασκευαΐδου Αθανασία (ΣΤ΄ Τάξη) 

*       *       * 
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά της 

Ενδοσχολικής Βίας και του Σχολικού Εκφοβισµού (6 
Μαρτίου) παραθέτουµε µερικές… 
 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 Βία και επιθετικότητα 

στη σχολική ηλικία 

Η σχολική βία – το 
νταηλίκι ή bulling – 
αποτελεί σχολική 
καθηµερινότητα στις µέρες 
µας. Αυτό που είναι καλό να 
γνωρίζουµε ως γονείς είναι 
ότι υπάρχουν διάφορες 
µορφές βίας, πέρα από τη 
σωµατική. Από την άλλη, η 
διαπαιδαγώγηση των 

παιδιών αποτελεί βασικό στοιχείο στη διαµόρφωση 
προσωπικοτήτων και χαρακτήρων. Μια επιπρόσθετη 
σηµαντική λεπτοµέρεια είναι ότι ο «θύτης» µπορεί 
να περάσει στο ρόλο του «θύµατος» και αντίστροφα. 

 
Χαρακτηριστικά θύµατος και θύτη 
Οι θύτες µπορεί να είναι: 
«Ψυχρά» παιδιά που δεν µπορούν να 

καταλάβουν τα συναισθήµατα των άλλων και ίσως 
είναι θύµατα κακοποίησης, λεκτικής ή σωµατικής. 
Πολλές φορές, µπορεί να είναι παιδιά µε χαµηλές 
σχολικές επιδόσεις, που προσπαθούν να ανακτήσουν 
δύναµη και να ανέβουν στα µάτια των συµµαθητών 
τους επιλέγοντας να εκφράσουν τη δύναµή τους 
απέναντι στους πιο αδύναµους. 

Από την άλλη, τα θύµατα ίσως είναι: 
Καταπιεσµένες προσωπικότητες, που ζουν µε 

γονείς υπερπροστατευτικούς, αυταρχικούς, ενίοτε και 
αδιάφορους, που πιέζουν για υψηλές σχολικές 
επιδόσεις. 

Είναι φανερό, όµως, ότι και στις δύο περιπτώσεις 
µιλάµε για παιδιά µε χαµηλή αυτοπεποίθηση και 
αυτοεκτίµηση. 

 
Ποιες είναι οι µορφές του σχολικού 

εκφοβισµού; 
Λεκτική επιθετικότητα: ο κόσµος των παιδιών 

είναι σκληρός και καµιά φορά χρησιµοποιούν λέξεις 
και φράσεις για συµµαθητές τους που µπορεί να τους 
πληγώσουν.  

Σωµατική βία: µπορεί να περιλαµβάνει από 
τρικλοποδιά µέχρι τράνταγµα κεφαλιού στα κάγκελα 
ή µπουνιά στο στοµάχι, το µάτι, το πρόσωπο. 

Ψυχολογική βία: ψυχολογική πίεση ασκείται και 
µόνο µε την παρουσία των επιθετικών παιδιών, γιατί 
υπάρχει πάντα ο φόβος της κατά µέτωπον 
αντιµετώπισης. Γι’ αυτό πολλές φορές τα παιδιά – 
θύµατα αρνούνται να πάνε σχολείο, χωρίς να 
παρουσιάζουν τον πραγµατικό λόγο (π.χ. «πονάει το 
κεφάλι µου»). 
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Ποια είναι όµως τα πρότυπα βίας; 
Οικογενειακό περιβάλλον: µίµηση γονεϊκών 

προτύπων, αυταρχική αγωγή (ο µπαµπάς του 
Κωνσταντίνου φώναζε την 
κυρία Ευθαλία «βουβάλα» 
µπροστά στο παιδί), 
ανακύκλωση προτύπυ. 

Φίλοι: ταύτηση – µίµηση, 
αποδοχή. 

Τηλεόραση: ταύτιση – 
µίµηση µε επιθετικούς ήρωες 
και πρότυπα. Για καλό των 
παιδιών θα είναι απαραίτητο 
να υπάρχει ενεργός ανάµειξη 
των γονέων στο πόσο, πότε και 
τι είδους τηλεοπτικά 
προγράµµατα παρακολουθούν 
τα παιδιά. 

 
Στάση γονέων 
Ο θυµός επιτείνει την 

επιθετική συµπεριφορά, γι’ 
αυτό συνιστάται πολιτισµένη 
και ήρεµη συζήτηση. 
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη 
κανόνων, αξιών και αρχών 
µέσα στην οικογένεια και 
τήρηση αυτών απ’ όλα τα µέλη της. 

Ως τιµωρία καλύτερα θα ήταν να εφαρµόζεται η 
στέρηση και όχι η σωµατική τιµωρία (να 
αποφεύγονται δηλαδή ακραίες συµπεριφορές). 

∆εν υπάρχουν µόνο τιµωρίες αλλά και αµοιβές. 
Και οι δύο πρέπει να εφαρµόζονται από τους γονείς 
την ίδια στιγµή και όχι ως ρόλο «µπαµπούλα» ή 
«αστυνόµου» µέσα στο σπίτι. 

 Πρέπει να αποφεύγονται 
κάθε είδους ταµπέλες, ετικέτες, 
χαρακτηρισµοί και στερεότυπα 
από γονείς και δασκάλους 
(«µπούφο», «βλάκα», «Μα είναι 
δυνατόν να είσαι αγόρι και να 
µην είναι η µπάλα το αγαπηµένο 
σου χόµπι;» κτλ.). 

Οι γονείς πρέπει να ζητούν 
τη συνεργασία των δασκάλων 
για την επίτευξη του καλύτερου 
δυνατού αποτελέσµατος. 

Το ήρεµο, ασφαλές και 
πολιτισµένο οικογενειακό 
περιβάλλον αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο για την 
εξέλιξη κι ανάπτυξη ενός 
παιδιού σε ψθχικά υγιή ενήλικο, 
µε αυτοπεποίθηση, 
αυτοεκτίµηση και αυτοσεβασµό. 
Γιούλη Μιγγείρου (Ψυχολόγος 

– συγγραφέας) 
Από το βιβλίο «Ιστορίες για 
δειλούς και θαρραλέους» της 

Χρυσάνθης Τσιαµπαλή – Κελεπούρη  

 
∆ΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ 

Την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου, στο Κλειστό 
Γυµναστήριο Σκύδρας, ο Αθλητικός Σύλλογος  
«Μαχητές Σκύδρας» διοργάνωσε µε µεγάλη επιτυχία 
το ∆ιασυλλογικό Πρωτάθληµα Πολεµικών Τεχνών 
Kick Boxing – Karate Semi – MMA. Οι αγώνες 
πραγµατοποιήθηκαν υπό την αιγίδα της οµοσπονδίας 
Ε.Ο.Π.Τ. και είχε συµµετοχή συλλόγων απ’ όλη την 
Ελλάδα. 

Πριν την έναρξη των αγώνων παρουσιάστηκαν 
όλοι οι προπονητές – εκπρόσωποι των συλλόγων και 
τους απονεµήθηκαν αναµνηστικά βραβεία. 

∆ιπλώµατα συµµετοχής και µετάλλια δόθηκαν σε 
όλους τους αθλητές που συµµετείχαν. 

Ο κόσµος γέµισε το γήπεδο από νωρίς και 
απόλαυσε τις «µάχες» µικρών και µεγάλων αθλητών 
σύµφωνα µε το πνεύµα που διδάσκουν οι δάσκαλοί 
τους. 
Ανάµεσα στους αθλητές που συµµετείχαν ήταν και 
δυο µαθητές του σχολείου µας και του συλλόγου 
«Μαχητές Σκύδρας», τα αδέρφια Κική Πλακίδα και 
Μάριος Πλακίδας, οι οποίοι πήραν το χρυσό 
µετάλλιο στην κατηγορία τους στο Taekwondo. 
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 
Από την πρώτη στιγµή που ανακαλύφθηκε το 

νησί του Πάσχα από Ολλανδούς θαλασσοπόρους τον 
18οαιώνα µέχρι και σήµερα κανείς δεν µπόρεσε να 
βρει πειστικές εξηγήσεις για την ύπαρξη των 
γιγάντιων πέτρινων αγαλµάτων που βρίσκονται στο 
νησί του Ειρηνικού Ωκεανού. Τόσο η κατασκευή 
τους όσο και ο τρόπος µετακίνησης των moai (όπως 
ονοµάζονται τα αγάλµατα) αποτελεί αντικείµενο 
έρευνας εδώ και πολλές δεκαετίες. Ερευνητική 
οµάδα από τις ΗΠΑ επικέντρωσε την προσοχή της 
στον τρόπο µετακίνησης και οργάνωσε ένα πείραµα 
το οποίο δείχνει ότι είναι πιθανό οι κάτοικοι του 
νησιού να είχαν αναπτύξει µια τεχνική µε την οποία 
τα αγάλµατα… «περπατούσαν»! 

Στο έκτασης 163 τετραγωνικών χλµ νησί που 
σήµερα ανήκει στη Χιλή υπάρχουν εκατοντάδες 
αγάλµατα, το µεγαλύτερο εκ των οποίων έχει ύψος 
δέκα µέτρα και βάρος 74 τόνους. Οπως είναι 
ευνόητο, η ύπαρξη αυτών των αγαλµάτων σε ένα 
µικρό αποµονωµένο νησί στη µέση του ωκεανού 
προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί µεγάλη 
έκπληξη. Πρόσφατες µελέτες έδειξαν ότι το νησί 
κατοικήθηκε για πρώτη φορά τον 13ο αιώνα από 
πολυνήσιους αποίκους που ονοµάστηκαν Rapa Nui. 

Σύµφωνα µε την κρατούσα θεωρία, τους 
πρώτους αιώνες οι κάτοικοι ζούσαν στο νησί 
ειρηνικά και χωρίς προβλήµατα. Οµως κάποια 

στιγµή αναπτύχθηκαν εµφύλιες έριδες, οι οποίες 
οδήγησαν στην ταχεία αποψίλωση των δασών για 
την κατασκευή των αγαλµάτων. Υπάρχουν διάφορες 
θεωρίες για τους λόγους της κατασκευής των 
αγαλµάτων. Είναι πιθανό τα αγάλµατα να 
κατασκευάζονταν, για να αναδείξουν την υπεροχή 
της µιας ή της άλλης πλευράς ή για να συµβολίσουν 
την επικράτηση σε κάποια αναµέτρησή τους ή ίσως 
ως προσφορά στους θεούς. Υπάρχει και µια θεωρία 
που αναφέρει ότι ενδεχοµένως δεν υπήρξε κάποια 
εµφύλια έριδα αλλά απλά οι κάτοικοι του νησιού 
κυριεύτηκαν κυριολεκτικά από µανία για την 
κατασκευή αυτών των αγαλµάτων. 

Οι ειδικοί εκτιµούν ότι η κατασκευή των 
αγαλµάτων έλαβε τέτοια έκταση που τελικά οδήγησε 
στην ολοκληρωτική καταστροφή του φυσικού 
περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα το νησί να γίνει ένας 
άγονος τόπος στον οποίο δεν µπορούσε να επιβιώσει 
ο τοπικός πληθυσµός. Οι θαλασσοπόροι που 
ανακάλυψαν το νησί βρήκαν εκεί µόλις µερικές 
δεκάδες άτοµα που κυριολεκτικά λιµοκτονούσαν. 

Πολλά από τα moai που διασώζονται είναι 
πεσµένα σε διάφορα σηµεία του νησιού. Σύµφωνα µε 
τους ερευνητές που έκαναν το πείραµα, η θέση στην 
οποία βρίσκονται τα πεσµένα αγάλµατα δείχνει ότι ο 
τρόπος µετακίνησής τους από τους Rapa Nui ήταν 
αυτός που δοκίµασαν και οι ίδιοι. Στα ανηφορικά 
σηµεία τα moai είναι πεσµένα µε την πλάτη στο 
έδαφος ενώ στα κατηφορικά µε το πρόσωπο στο 
έδαφος κάτι που σηµαίνει ότι µετακινούνταν σε 
όρθια θέση πριν οι µεταφορείς χάσουν για κάποιον 
λόγο τον έλεγχό τους. 

Επίσης οι θρύλοι των ντόπιων έκαναν λόγο για 
«περπάτηµα» των αγαλµάτων αλλά µέχρι σήµερα 
κανείς δεν είχε δώσει βάση σε αυτές τις ιστορίες. Η 
έρευνα που έγινε µε τη συνεργασία του National 
Geographic δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση «Journal 
of Archaelogical Science» και παρουσιάζεται στον 
δικτυακό τόπο της επιθεώρησης «Nature». 

www.tovima.gr 
Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη)  

 

ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 
ΤΟ ΛΕΟΝΤΑΡ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΝ 

Μίαν το λεοντάρ εντάµωσεν έναν κάτα και είπεν 
ατεν: 

- Εσύ οµάσ µε τίγρη, πως επέµνες ατόσον 
µικρόν; 

- Έκιτι είπεν η κάτα, έναν καιρό έµνε τίγρη, αλλά 
ερρούξα ‘ς σα χέρε τα’ ανθρωπή και αχά το χάλι µ’. 

- Ατόσον τρανόν και φοβερός εν ο άνθρωπον; 
είπεν το λεοντάρ. 

- Ατόσον τρανός και γνωστικός εν, όλον τον 
κόσµον υποτάζ, είπεν και η κάτα.  

- ’Κι πιστεύω σε, είπεν το λεοντάρ. 

- Πίστεψον µε, είπεν η κάτα. Αν θελτς να ελέπς 
ατον δέβα ‘ς σ’ ορµάν εκεί εν. Επήγαν και είδαν τον 
άνθρωπο να κοφτ ξύλα µε τα’ αξινάρ. Εκείνο την 
ώραν έκοφτε το κορµίν τη δέντορος. 

- Έρθα να παλεύωµε, γιατί ‘κι πιστεύω πως είσαι 
παλικάρτς, είπεν το λεοντάρ. 

- Ας παλεύωµε, είπεν και ο άνθρωπον. Άµα 
βοήθησον µε, ας κόφτω αβούτο το ξύλο, κ’ επεκεί 
παλεύω µε. 

- Το λεοντάρ επήεν έβαλεν τα χέρε τ’ ‘ς σο 
σκίσιµον απέσ, και ο άθρωπον έβγαλεν το πασσάλιν. 
Ατότε επιάστεν το λεοντάρ.  
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- Ατώρα θα δεκνύζω σε εγώ πως παλεύνε, είπεν 
ο άνθρωπον. 

Επέρεν ένα ξύλο κ’ ερχίνεσεν να κρούει το 
λεοντάρ… 

- Κρίµα, είπεν το λεοντάρ, όπως φαίνεται κυρά 
κάτα, ας εσέν κ’ άλλο µικρός θα ίνουµαι! 
 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 

Εντάµωσεν = συνάντησε, από το ενταµώνω, 
επίρρηµα εντάµα  

Οµάσ = µοιάζεις, από το οµέζω ή οµοιάζω 
Επέµνες = έµεινες, από το αποµένω, αρχαίο 

αποµένω 
Έκιτι = αλίµονο, κρίµα 
Άµα = όµως 
Πασσάλιν = πάσσαλος, αρχαίο πάσσαλος 
‘ς σην κάτα = στη γάτα 

 

ΤΟ ΛΙΟΝΤΑΡΙ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ 
Κάποτε το λιοντάρι συνάντησε µια γάτα και της 

είπε;  
- Εσύ µοιάζεις µε τίγρη, πώς έµεινες τόσο µικρή; 
- Κρίµα, είπε η γάτα, κάποτε ήµουν τίγρης αλλά 

έπεσε στα χέρια του ανθρώπου και να το χάλι µου.  

- Τόσο µεγάλος και φοβερός είναι ο άνθρωπος; 
είπε το λιοντάρι. 

- Τόσο µεγάλος και φοβερός είναι, όλο τον 
κόσµο υποτάσσει, είπε και η γάτα.  

- ∆εν σε πιστεύω, είπε το λιοντάρι. 
- Πίστεψε µε, είπε η γάτα. Αν θέλεις να τον δεις  

πήγαινε στο βουνό, εκεί κόβει ξύλα µέχρι το πρωί. 
Πήγαν στο βουνό και είδαν τον άνθρωπο να 

κόβει ξύλα µε το τσεκούρι. Εκείνη την ώρα έκοβε 
τον κορµό του δέντρου. 

- Ήρθα να παλέψουµε, γιατί δεν πιστεύω πως 
είσαι παλικάρι, είπε το λιοντάρι. 

- Ας παλέψουµε είπε και ο άνθρωπος. Όµως 
βοήθησέ µε, ας κόψω αυτό το ξύλο και µετά 
παλεύουµε. 

Το λιοντάρι πήγε έβαλε τα χέρια του µέσα στη 
σχισµή και ο άνθρωπος έβγαλε τη σφήνα. Τότε 
πιάστηκε το λιοντάρι. 

- Τώρα θα σου δείξω εγώ πώς παλεύουµε, είπε ο 
άνθρωπος. Πήρε ένα ξύλο και άρχισε να χτύπα το 
λιοντάρι. 

- Κρίµα, είπε το λιοντάρι, όπως   φαίνεται κυρά – 
γάτα από σένα πιο µικρός θα γίνω! 

Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και µύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου ∆. Παλαιολόγου 
Ορφανίδου Άννα Μαρία, Σιδηροπούλου  Έφη (Ε΄ Τάξη) 

                                                                                                                                                                                                                                                 
ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 

«Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή;» 

Ο Μάρτης είναι απόλυτα δεµένος µε τη 
Σαρακοστή, τη µεγάλη νηστεία που αρχίζει την 
Καθαρή ∆ευτέρα και τελειώνει το Πάσχα. Οι εφτά 
εβδοµάδες που διαρκεί είναι πολλές, γι’ αυτό και 
θεωρείται βέβαιο πως κάποιες µέρες της θα ανήκουν 
στο Μάρτη. Να γιατί λέµε «∆ε λείπει ο Μάρτης από 
τη Σαρακοστή» και «Λείπει ο Μάρτης από τη 
Σαρακοστή;» για ανθρώπους που παρευρίσκονται ή 
αναµειγνύονται παντού   

Η φράση όµως έµεινε να λέγετε για ένα ακόµα 
λόγο: Ο Μάρτιος είναι ο πιο δύσκολος µήνας. Σ’ 
αυτόν τελειώνει ο χειµώνας και απ’ αυτόν αρχίζει η 
άνοιξη  να σέρνει το χορό της καλοκαιρίας και της 
νέας παραγωγής. Έτσι βρίσκει άδεια τα κελάρια και 
τις αποθήκες, επειδή δεν έχει αρχίσει η καινούρια 
σοδειά. Πώς, λοιπόν, να µη «σαρακοστέψει» κανείς, 
να µη νηστέψει θέλοντας και µη, αφού, όπως λέει και 
το δηµοτικό δίστιχο, «Όλοι οι µήνες τρώνε κρέας και 
ο Μάρτης κόκαλα». 

*       *       * 

«Μάρτης γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης» 

Βασικό θέµα στις περισσότερες παροιµίες του 
λαού µας για το Μάρτιο είναι οι καιρικές συνθήκες 
που επικρατούν κατά τη διάρκειά του. Ο καιρός κατά 
το µήνα αυτό εύκολα αλλάζει, αφού την καλοκαιρία 
ακολουθεί η παγωνιά, µέσα στην ίδια κιόλας µέρα. 
Αναγκάζει έτσι τον κόσµο να καίει στα τζάκια ό,τι 

ξύλο υπάρχει, γι’ αυτό και χαρακτηρίζεται από το 
λαό µας «γδάρτης και κακός παλουκοκάφτης». Το 
γιατί ο Μάρτης µας δείχνει περισσότερο το 
χειµωνιάτικο πρόσωπό του µας το εξηγεί µια λαϊκή 
παράδοση. 

«Μια γριά τσοπάνισσα υπέφερε πολύ από το 
χειµώνα και όταν πέρασε ο Μάρτης, που απ’ όλους 
τους µήνες τον εφοβόταν περισσότερο, δε µπόρεσε 
να κρατηθεί από τη χαρά της και την τελευταία µέρα 
φώναξε: 

- Πρίτσι, Μάρτη µου! Τα ξεχείµασα τα 
κατσικάκια µου! 

Ο Μάρτης θύµωσε πολύ που τον περιφρόνησε η 
γριά και θέλησε να την εκδικηθεί. Τρέχει στο γείτονά 
του το Φλεβάρη και του λέει: 

- Αδερφέ µου, µε ξευτέλισε η παλιόγρια και δε 
µε νοιάζει για µένα, αλλά είναι ντροπή για όλους µας. 
αδέρφια και µια οικογένεια είµαστε όλοι. ∆άνεισέ 
µου δυο µέρες, από τις πιο κρύες που έχεις, να τη 
µουρλάνω στο κρύο τη γριά κι έπειτα σου τις 
ξαναδίνω. 

- Μετά χαράς, αδερφέ, του λέει και του ’δωκε  
δυο µέρες, αυτές  που λέµε στο τέλος του Μάρτη 
µέρες της γριάς. Φυσάει, ξαναφυσάει ο Μάρτης, τη 
µουρλαίνει στο κρύο και στις παγωνιές τη γριά κι 
εκείνη δεν άφησε µήτε παλούκι στο φράχτη που να 
µην το κάψει κι από τότε πήρε ο Μάρτης το όνοµα 
“γδάρτης και παλουκοκάφτης”». 

(Από το νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Λέξεις και φράσεις µε … ιστορία») 
Ανδρεάδης Άκης, Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξης) 
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∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 14 ΕΙ∆Η ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Σιδηροπούλου Έφη, Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
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Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ 

_ _ _ _ _ _ _     Ένα από τα µπισκότα Παπαδοπούλου.   
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Εταιρεία που φτιάχνει µπισκότα.  

Α Κ Τ Β Κ Λ Μ Ξ Ω Τ Ρ Π 

Χ Ρ Φ Ψ ∆ Γ Ε Θ Ι Ο Σ Ο 

Τ Ι Α Γ Λ Η Ν Τ Λ Υ ∆ Λ 

Π Μ Ο Κ Ο Υ Κ Ι Σ Ι Ε Υ 

Α Κ Β Γ ∆ Ζ Θ Κ Λ Σ Τ ∆ 

Ζ Ρ Β Ο Υ Τ Η Μ Α Τ Α Η 

Ν Α Ξ Η Ι Υ Ο Κ Τ Ι Α Μ 

Τ Κ Β Γ ∆ Θ Κ Μ Σ Ι Τ Η 

Α Ε Π Π Ι Ρ Γ Ω ∆ Μ Ξ Τ 

Ι Ρ Ι Ν Α Κ Ε Σ Τ Ι Α Ρ 

Τ Σ Κ Π Τ Ι Μ Π Ε Ρ Ζ Ι 

Ζ Α Κ Ι Ρ Α Ι Ν Ρ Α Κ Α 
Ε Ξ Ρ Ω Π Η Σ Κ Α Ν Ω Κ 

Σ Τ Α Ρ Ζ Ι Τ Ι Ο Τ Ι Α 

Τ Ι Κ Ο Τ Ι Α Κ Ο Α Ρ Φ 

Ι Τ Ε Ρ Μ Ξ ∆ Μ Ν Κ Ο Ρ 

Β Σ Ρ Μ Α Σ Κ Ο Τ Μ Π Ο 

Κ Λ Σ Ν Μ Ο Ω Π Ρ Ι ∆ Ν 

Κ Λ Μ Κ Α Π Ρ Ι Σ Ο Λ Τ 

Ι Ω Α Ε Σ Ζ Η Θ Ι Κ Λ Ο 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Μπουρλοτιέρης του 1821. 
2. Της έδωσαν το αξίωµα του αρχηγού της 

φρουράς στη Μύκονο. 
3. Σκοτώθηκε στο Κεφαλόβρυσι το 1823 κατά τη 

διάρκεια νυκτερινής εφνιδιαστικής επίθεσης. 
4. Άγγλος ποιητής και λόρδος που πέθανε στο 

Μεσολόγγι.   
 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Ήταν επικεφαλής στην Άλωση της 

Τριπολιτσάς. 
2. Ηττήθηκε στα ∆ερβενάκια το 1822. 
3. Ιωάννης …, πήρε το όνοµά του από το µεγάλο 

του ύψος. 
4. Ναύαρχος της Επανάστασης του 1821. 

  

Παπουτσής Γιώργος, Τοσουνίδης Χρήστος 

 (Ε΄ Τάξη) 
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Π        Σ        Φ        Ε        Π       Σ  
     Α       Α         Λ        Σ        Α       

Μ       Ν       Ο        Ε        Υ       Ρ 
      Υ       Γ        Σ        Ο       Α 

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 145 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ 15 ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΒΙΣΤΟΝΙ∆Α, ΠΡΕΣΠΕΣ, ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ, 

ΛΑΓΚΑ∆Α, ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆Α, ΤΡΙΧΩΝΙ∆Α, ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΥΛΙΚΗ (ΚΑΘΕΤΑ) ΠΗΝΕΙΟΥ, ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ, ΚΕΡΚΙΝΗ, ΒΟΛΒΗ, 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΑΜΒΡΑΚΙΑ, ∆ΟΪΡΑΝΗ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ 2. ΑΩΟΣ 3. ΣΤΡΥΜΟΝΑΣ 4. ΣΟΡΒΕ (ΕΒΡΟΣ) ΚΑΘΕΤΑ 1. ΑΡΑΧΘΟΣ 2. 
ΝΕΣΤΟΣ 3. ΑΞΙΟΣ 4. ΕΥΡΩΤΑΣ  

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆Α ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΑΣ: ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΗΣ, ΠΕΙΡΑΤΗΣ, ΟΠΛΟ, ΚΛΟΟΥΝ, ΡΑΒ∆Ι, ΙΤΕΦΜΟΚ (ΚΟΜΦΕΤΙ), 
ΑΚΣΑΜ (ΜΑΣΚΑ)     

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΑΡΛΕΚΙΝΟΣ, ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΑ  

_ _ _ _ _ _ _ _     Είναι ξεροψηµένο και έχει σουσάµι (αντίστροφα).  
_ _ _ _ _ _ _ _   Έχουν για γέµιση τα γεµιστά µπισκότα.  
_ _ _ _ _ _ _ _   Τα µπισκότα µπορούµε να τα φάµε και για ... 
_ _ _ _ _ _      Υπάρχει και ψωµί … άλεσης. 
_ _ _ _     Η εταιρεία Παπαδοπούλου φτιάχνει και ψωµάκια του ... 
_ _ _ _    Ένα από τα υλικά που χρησιµοποιούµε για τα µπισκότα.   

Σισούρκα Ιωάννα, Σιδηροπούλου Έφη (Ε΄ Τάξη) 

 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 
 
                
    

 ………………………………………..         ………………………………………… 
Ταφάνι Αλεξάνδρα, Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη) 

 

ΑΝΕΚ∆ΟΤΑ 

- Επιτέλους έµαθα στο σκύλο µου να µην παρακαλάει στο τραπέζι. 
- Πώς το κατάφερες αυτό;  
- Τον άφησα να δοκιµάσει τη µαγειρική της αδερφής µου. 

*       *       * 

Η µικρή σαρδέλα στη µαµά της, όταν είδε ένα υποβρύχιο: 
- Κοίτα, µαµά, µια κονσέρβα µε ανθρώπους! 

Φαντίδης Αντώνης (Ε΄ Τάξη) 

 
ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 

«Μονό δε φτάνει, διπλό φτάνει και περισσεύει»  

Οι ιδιότροποι άνθρωποι γκρινιάζουν για όλα µε το παραµικρό, χωρίς να ‘χουν δίκιο. 
*       *       * 

«Ο λύκος τρίχα αλλάζει, γνώµη δεν αλλάζει» 

Λέγεται για τους πεισµατάρηδες ανθρώπους. 
*       *       * 

«Όποιος βιάζεται γεράζει γρήγορα» 

Η βιασύνη φέρνει άγχος και το άγχος γεράµατα. 
 Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη) 

 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη) 

 

Το φίδι πίνει τη θάλασσα  
κι η θάλασσα το φίδι  
και στου φιδιού το κέρατο  
ο ήλιος ανατέλλει.   
  Τι είναι; 

Χίλιοι µίλιοι καλογέροι  
κίτρινοι από το θυµό τους  
γιατί τους φωνάζουν γέροι (ους). 
    Τι είναι; 
 


