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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

          Τα κορίτσια φροντίζουν τα φυτά μας                   ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ: Τα παιδιά των λουλουδιών 
 

          Η Γεωργία κερνάει για τη γιορτή της     Πασχαλινά καλαθάκια και κάρτες 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα αγόρια φτιάχνουν τέλειες κατασκευές 
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Α΄, Β΄ και Γ΄ ΤΑΞΗ 
«ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΑΚΙ ΣΤΟ ΦΥΤΟ» 

Στα πλαίσια της εργασίας μας «Από το 
σποράκι στο φυτό» οι μαθητές και οι δασκάλες 
της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας 
επισκεφτήκαμε το γεωπόνο κύριο Ιωάννη 
Τσαγιαννίδη, ο οποίος αφού μας υποδέχτηκε με 
χαρά, μας ξενάγησε στο κατάστημά του και  μας 
έδειξε διάφορους σπόρους. Στη συνέχεια οι 
μαθητές του έκαναν διάφορες ερωτήσεις. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι σπόρους αγοράζουν 
περισσότερο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην περιοχή μας αγοράζουν 
για τα σπίτια τους μαϊντανό, σέλινο, άνηθο, 
ρόκα, σπανάκι. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πόσο καιρό κάνουν να 
φυτρώσουν οι σπόροι; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανάλογα με τους σπόρους, τη 
θερμοκρασία και τον ήλιο, από μία εβδομάδα 
έως δέκα μέρες, 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Ποια εποχή φυτεύουμε 
σπόρους; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ανάλογα στο σπόρο. Άλλα τα 
φυτεύουμε την άνοιξη, άλλα το φθινόπωρο και 
άλλα όλο το χρόνο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς ένας σπόρος γίνεται φυτό; 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αφού τον φυτέψουμε στο 

χώμα και τον ποτίσουμε, θα σκάσει ο σπόρος με 
την υγρασία, θα μεγαλώσει και θα γίνει το φυτό. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι χρειάζεται να κάνουμε, για να 
φυτέψουμε σπόρους  και να πάρουμε καρπούς 
(φυτά); 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα δουλέψουμε καλά το 
χώμα, θα το τσαπίσουμε να γίνει αφράτο και θα 
ρίξουμε το σπόρο. Θα τον σκεπάσουμε με λίγο 
χώμα, θα τον ποτίσουμε και, αφού ζεσταθεί από 

τον ήλιο, θα σκάσει ο σπόρος και θα γίνει φυτό. 

Πρέπει συνέχεια να το ποτίζουμε, να μην 
ξεραθεί. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Γιατί χρησιμοποιούμε 
φυτοφάρμακα; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Αν δεν χρησιμοποιήσουμε, 
έχει διάφορους εχθρούς που θα φάνε τα 
λαχανικά που θα σπείρουμε (σκουλήκια, 
διάφορα έντομα) 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Αντί για φυτοφάρμακα τι θα 
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο δικό μας 
λαχανόκηπο; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Διάφορα βιολογικά φάρμακα 
τα οποία βοηθάνε τα φυτά, 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς επιλέγουμε το χώρο που 
φυτεύουμε τους σπόρους μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρέπει να βρούμε ένα μέρος 
να το χτυπάει ο ήλιος, να μην είναι στη σκιά και 
να έχει καλό χώμα. Το βασικότερο είναι να το 
βλέπει ο ήλιος. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Πώς προστατεύουμε τα φυτά 
μας; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τα προστατεύουμε από το 
κρύο, το χιόνι και την παγωνιά. Βάζουμε κάποιο 
δίχτυ πάνω, κάποιο νάιλον. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: Είναι καλύτερο να φτιάχνουμε 
φυτά από σπόρους ή να αγοράζουμε έτοιμα 
φυτά; 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Κάποια αναγκαστικά θα 
αγοράσουμε φυτά, κάποια θα τα σπείρουμε. 
Πολλά τα είδη. Π.χ. σέλινο μαϊντανό θα 
βάλουμε σπόρο, ενώ ντομάτα, αγγουράκι, 
πιπεριά καλύτερα είναι να πάρουμε φυτά. 

 
*       *       * 
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ΝΗΣΤΙΣΙΜΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ  

 
Την Παρασκευή 11 Απριλίου οι μαθητές των 

τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄, στα πλαίσια του 
προγράμματος «Από το σποράκι στο φυτό», και 
με την ευκαιρία της γιορτής του Πάσχα, 
ζυμώσανε και ψήσανε νηστίσιμα κουλουράκια. 

Τα κουλουράκια τα κέρασαν σε όλα τα παιδιά 
του σχολείου μας και στο Νηπιαγωγείο.  

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τις μητέρες που 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και τα 
έψησαν.  

 
Δ΄ ΤΑΞΗ 

 
Τα παιδιά της Δ΄ τάξης κάνοντας χρήση των 

Τ.Π.Ε. στο μάθημα της Γλώσσας, με τη βοήθεια 
της δασκάλας τους έστειλαν ηλεκτρονικό 

μήνυμα, το κάθε παιδί ξεχωριστά, στη 
διευθύντρια του σχολείου κ. Μαριλένα 
Καλαμπάκα γράφοντας ευχές και χαιρετισμούς.

   
Ε΄ ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 
Στα πλαίσια της ενότητας «Παιχνίδια» του 

μαθήματος της Γλώσσας οι μαθητές της Ε΄ 
τάξης ρώτησαν τους γονείς τους και τους 
παππούδες τους να τους πουν ποια παιχνίδια 
έπαιζαν όταν ήταν παιδιά και τα κατέγραψαν. 
Αναζήτησαν επίσης παραδοσιακά παιχνίδια και 
στο internet. Στη συνέχεια κάποια από αυτά τα 

έπαιξαν στην αυλή του σχολείου μαζί με τους 
μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. 

 
Το τζαμί 

Το «τζαμί» είναι ομαδικό παιχνίδι που 
παίζεται με δύο ισάριθμες ομάδες. 

Κάνουμε έναν κύκλο με διάμετρο 1 μέτρο 
και στήνουμε στο κέντρο 9 πλάκες, «το τζαμί». 
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Κάνουμε κλήρωση ποια ομάδα θα ρίξει πρώτη. 
Όλοι οι παίκτες προσπαθούν να ρίξουν το 
«τζαμί» ρίχνοντας την μπάλα από τη γραμμή 
που έχουμε χαράξει σε απόσταση περίπου 5 μ. 
από τον κύκλο. 

Αν όλη η ομάδα δε ρίξει το «τζαμί», χάνει τη 
σειρά της και παίζει η άλλη ομάδα. Αν κάποιος 
παίκτης ρίξει το «τζαμί», οι συμπαίκτες του 
πρέπει να απομακρυνθούν, για να μην τους 
«κάψουν» οι αντίπαλοι με την μπάλα. Οι παίκτες 
της άλλης ομάδας σκορπίζουν τις πλάκες μέσα 
στον κύκλο και κυνηγάνε τους παίχτες της 
πρώτης ομάδας. Αν όμως εκείνος που έχει την 
μπάλα απομακρυνθεί από τον κύκλο ή τη ρίξει 
χωρίς να χτυπήσει κανέναν, κάποιοι της πρώτης 
ομάδας μπορούν να ξαναφτιάξουν το «τζαμί». 
Όταν το φτιάξουν, πρέπει να φωνάξουν «τζαμί» 
και έτσι κερδίζουν το παιχνίδι. Αν η αντίπαλη 
ομάδα «κάψει» όλους του παίκτες της πρώτης 
ομάδας, τότε κερδίζει αυτή. 

Καφτιράνι Ηλίας  
*       *       * 

Μακριά γαϊδούρα 
Στην αρχή οι παίκτες χωρίζονταν σε δύο 

ομάδες. Η μία ήταν η «μακριά γαϊδούρα» και η 

άλλη ήταν αυτοί που πηδούσαν πάνω τους. Ένα 
παιδί που λεγόταν «μαξιλαράκι» ή «μάνα» 
στηνόταν σ’ έναν τοίχο με ανοιχτά πόδια και στο 
ψηλότερο σημείο των ανοιχτών ποδιών του 
έβαζε το κεφάλι του, σκυμμένος, ο πρώτος της 
«μακριάς γαϊδούρα». Ακριβώς από πίσω του και 
στην ίδια στάση σκυμμένοι έβαζαν τα κεφάλια 
τους στα σκέλια του προηγούμενου όλοι οι 
παίχτες της ομάδας, σχηματίζοντας έτσι μια 
σειρά από πέντε – έξι πλάτες, τη λεγόμενη 
«μακριά γαϊδούρα». Οι παίκτες της άλλης 
ομάδας πηδούσαν ο ένας μετά τον άλλο στις 
πλάτες της «μακριάς γαϊδούρας». Αφού 
πηδούσαν και στέκονταν όλοι, χωρίς να πέσει 
και χάσει κανένας ούτε από τους κάτω ούτε από 
τους πάνω, ο αρχηγός των «καβαλαραίων» 
ρωτούσε τραγουδιστά τον αρχηγό των 
«βαστάζων»: «Τσανταλίνα, μανταλίνα, πόσα 
είν’ αυτά;». Αν οι «βαστάζοι» μάντευαν σωστά 
πόσα δάχτυλα είχε δείξει ο αρχηγός των 
«καβαλαραίων», άλλαζαν οι ρόλοι. Αν όχι, οι 
«βαστάζοι» παρέμεναν από κάτω, μέχρι να 
μαντέψουν σωστά. 

Ανδρεάδης Άκης 
*       *       * 

Ψηλό κυνηγητό 
Μπορούν να το παίζουν παιδιά από 9 – 13 

χρονών. Ένα παιδί κυνηγάει και τα άλλα 
προσπαθούν να ανέβουν σε ψηλά μέρη, όπως 
σκαλιά, παγκάκια, καρέκλες κ.λπ., για να μην τα 
πιάσει αυτός που κυνηγάει. Αν πιάσει κάποιο 
παιδί πριν ανέβει σε ψηλό μέρος, τα φυλάει 
εκείνο. Δεν μπορούμε να ακουμπήσουμε 
κάποιον, όταν είναι σε ψηλό μέρος και δεν 
μπορούμε να λέμε «στοπ». 

Σιδηροπούλου Έφη 
*       *       * 

Τσιλίκι  
Σ’ αυτό το παιχνίδι ο κάθε παίκτης παίζει 

μόνος του. Πρώτα στήνουν μια «τραμπάλα» με 
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μια πέτρα και ένα ξύλο. Στην μια άκρη της 
«τραμπάλας» βάζουν μερικά κλαδιά. Ένας 
παίκτης χτυπάει τη μια άκρη της «τραμπάλας» 
με ένα ξύλο, έτσι ώστε ο άλλος παίκτης να 
χτυπήσει τα ξύλα που βρίσκονται στην άλλα 
άκρη. Εκεί που θα πέσουν τα ξύλα βάζουν ένα 
σημάδι. Όποιος στείλει τα ξύλα πιο μακριά, 
νικάει. 

Παπουτσής Γιώργος  
*       *       * 
H περιουσία 

H περιουσία ήταν ένα ωραίο παιχνίδι, για το 
οποίο χρειάζονταν 4-7 ή 8 παιδιά. Πρώτα 
σχεδιάζανε στο χώμα ένα κύκλο, τον οποίο 
χωρίζανε σε τόσα ίσα μέρη, όσο και οι παίκτες. 
Αφού τα «βγάζανε», για να δούνε ποιος θα είναι 
η «μάνα» της δίνανε να κρατάει ένα ξύλο. Η 
μάνα ξαφνικά έριχνε το ξύλο μέσα στο κύκλο 
και όλα τα παιδιά έτρεχαν μακριά, εκτός από τον 
παίκτη μέσα στο «κομμάτι περιουσία», του 
οποίου είχε πέσει το ξύλο. Αυτός έπρεπε να 
σκύψει να το πάρει φωνάζοντας ταυτόχρονα 
«ένα δύο τρία στοπ». Στο τέλος αυτής της 
φράσης έπρεπε οι προηγούμενοι παίκτες να 
μείνουν ακίνητοι. Το παιδί πετούσε το ξύλο 
σημαδεύοντας τον πιο κοντινό παίκτη. Αν τον 
ακουμπούσε, του έπαιρνε μέρος της 
«περιουσίας» του ως εξής. Πατώντας μέσα στο 
δικό του κομμάτι και κρατώντας το ξύλο χάραζε 
μέσα στο κομμάτι του «χαμένου» μία γραμμή 
επεκτείνοντας έτσι την περιουσία του. 

Πολλές φορές στην προσπάθεια να πάρει 
όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι, έχανε την 
ισορροπία του και πατούσε στα όρια ή στην 
περιουσία κάποιου άλλου. Τότε έχανε το 
δικαίωμα της επέκτασης και ο «θιγόμενος» 
παίκτης ήταν αυτός που μπορούσε να 

διεκδικήσει περιουσία με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο 
ακριβώς πάθαινε, αν δεν πετύχαινε τον 
συμπαίκτη του με το ξύλο. 

Μερικές φορές, πριν αρχίσει το παιχνίδι, 
συμφωνούσανε αν θα επιτρέπανε τα «νησάκια». 
Αυτά ήταν μικροί κύκλοι μέσα στο κομμάτι του 
αντιπάλου. Πατώντας ο παίχτης με το ένα πόδι 
στο αρχικό του κομμάτι και με το δεύτερο στο 
«νησί» είχε την δυνατότητα να χαράξει μια 
μεγάλη γραμμή, κερδίζοντας έτσι τον αντίστοιχο 
χώρο. Νικητής έβγαινε όποιος κατάφερνε να 
μαζέψει την μεγαλύτερη περιουσία. 

kparlapani.blogspot.com 
Τοσουνίδης Χρήστος,  Χοτζόλι Στέλλα  

*       *       * 
Κάθομαι δεν κάθομαι  

 Αυτό το παιχνίδι παίζεται από κορίτσια που 
είναι από 8 έως 10 ετών. Με λαχνό βρίσκεται το  
κορίτσι που θα τα φυλάει. Τα υπόλοιπα κορίτσια 
γυρίζουν από γύρω της και λένε τους  παρακάτω 
στίχους:  

 Κάθομαι δεν κάθομαι   
 στη φωλιά μου κάθομαι  

 Όταν τα παιδιά δούνε το κορίτσι που 
φύλαγε να πλησιάζει, κάνουν ότι κάθονται. Αν 
το  κορίτσι που τα φυλάει καταφέρει να πιάσει 
ένα από τα υπόλοιπα παιδιά πριν καθίσει, τα 
φυλάει  εκείνο το κορίτσι που έπιασε. Κανένα 
όμως κορίτσι δεν πρέπει να καθίσει τόσο βαθιά, 
ώστε να  ακουμπήσει το έδαφος, γιατί βγαίνει 
από το παιχνίδι και τα κορίτσια τα υπόλοιπα της 
λένε:  

 ΄Εσπασες τα αβγά σου  
Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα 

*       *       * 
Γουρούνα 

Παιχνίδι που εκτός από ευστοχία απαιτούσε 
και αντανακλαστικά. Παιζόταν με ματσούκια, 
που κρατούσαν οι παίχτες και ένα τενεκάκι, που 
βαρούσε ο τιμωρημένος ( γρουνάς ). Οι παίκτες 
βρίσκονταν στην περίμετρο ενός κύκλου και ο 
καθένας ακουμπούσε το ματσούκι του σε μια 
γούρνα (μπουρσί). Ο τιμωρημένος προσπαθούσε 
να φέρει το τενεκάκι κοντά στους παίκτες και να 
τους πετύχει. Όποιον πετύχαινε, έπαιρνε τη θέση 
του. Οι παίχτες με τη σειρά τους προσπαθούσαν 
να αποφύγουν το χτύπημα του τιμωρημένου και 
να διώξουν το τενεκάκι μακριά χωρίς να 
προλάβει ο τιμωρημένος να βάλει το ματσούκι 
του στη γούρνα του παίκτη. 

gym-karpen.eyr.sch.gr 
Ορφανίδου Άννα-Μαρία, Φαντίδης Αντώνης 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ 
 
ΕΙΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΤΟ 
ΣΗΜΑΔΙ. ΘΑ ΤΟ 
ΡΙΞΩ ΤΟ ΤΖΑΜΙ! 

ΑΜΑ ΤΟ ΡΙΞΕΙΣ, ΝΑ 
ΜΟΥ ΤΡΥΠΗΣΕΙΣ ΤΗ 

ΜΥΤΗ!  

ΣΙΓΑ ΜΗ ΜΕ ΚΑΨΕΙΣ! 
ΟΣΟ ΕΜΕΙΣ ΘΑ 

ΣΤΗΝΟΥΜΕ ΤΟ ΤΖΑΜΙ, 
ΕΣΕΙΣ ΚΥΝΗΓΗΣΤΕ ΤΗ 

ΜΠΑΛΑ!  

ΠΡΟΣΕΞΕ ΤΙ ΛΕΣ! 
ΤΩΡΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΗΣΕΙΣ! 

ΕΛΑ, ΡΕ 
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ! 

ΒΟΗΘΑ ΝΑ 
ΣΚΟΡΠΙΣΟΥΜΕ 
ΤΑ ΠΛΑΚΑΚΙΑ! 

Σ’ ΕΚΑΨΑ, 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ! 

ΚΑΛΑ, ΣΕ ΜΕΝΑ 
ΒΡΗΚΕΣ ΝΑ ΡΙΞΕΙΣ 

ΤΟ ΞΥΛΑΚΙ; 

ΓΡΗΓΟΡΑ! ΦΕΡΤΕ 
ΤΗ ΜΠΑΛΑ! ΘΑ 

ΚΑΝΟΥΝ ΤΖΑΜΙ! ΓΡΗΓΟΡΑ, ΗΛΙΑ! 
ΜΗΝ ΜΑΣ 

ΠΡΟΛΑΒΟΥΝ! 

ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΕ 
ΔΩ!  

ΣΙΓΑ ΜΗΝ 
ΑΣΤΟΧΗΣΩ ΑΠΟ 

ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ! 

ΕΓΩ ΔΕΝ ΤΡΕΧΩ, 
ΡΕΝΑΤΟ! ΑΝ 

ΜΠΟΡΕΙΣ 
ΧΤΥΠΑΜΕ!   

ΑΝΤΕ ΝΑ ΣΕ 
ΔΩ ΤΩΡΑ, 

ΜΑΓΚΑ ΜΟΥ! 
Ε! ΣΤΑΘΕΙΤΕ! 
ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΤΕ 

ΕΤΣΙ! 

ΕΓΩ ΣΟΥ ΤΟ ‘ΠΑ! 
ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ 

ΕΥΚΟΛΟΣ ΣΤΟΧΟΣ!  

ΠΩ, ΠΩ! ΤΟΥ 
ΠΗΡΕ ΟΛΗ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ! 
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H ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 
Στα πλαίσια της εργασίας μας για τη 

διατροφή και με αφορμή την ενότητα «Η 
καθημερινή ζωή στην ύπαιθρο στα χρόνια των 
Ισαύρων και των Μακεδόνων» του μαθήματος 
της Ιστορίας, ασχοληθήκαμε με τη διατροφή στα 
χρόνια του Βυζαντίου. Διαβάσαμε το βιβλίο της 
Ελένης Σταμπόγλη «Πρόσκληση σε γεύμα» 
της σειράς Στους δρόμους του Βυζαντίου, 
γράψαμε μια περίληψη για τη διατροφή των 
Βυζαντινών και σας την παρουσιάζουμε. 

*       *       * 
Το τι έτρωγαν οι κάτοικοι της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από 
το πού έμεναν – αν δηλαδή ζούσαν κοντά στη 
θάλασσα και ήταν ψαράδες, ή στην ενδοχώρα 
της Μικράς  Ασίας και έβοσκαν τα κοπάδια τους 
στα απέραντα βοσκοτόπια της ή ακόμα, αν 
κατοικούσαν στην ύπαιθρο ή σε μια από τις 
μεγάλες πόλεις της αυτοκρατορίας, όπως η 
Αντιόχεια, η Αλεξάνδρεια, η Θεσσαλονίκη ή η 
Τραπεζούντα. Στις αγορές των λιμανιών αυτών, 
έφταναν πλοία φορτωμένα με όλα τα καλά από 
κάθε γωνιά της αυτοκρατορίας: λάδια και 
κρασιά, μπαχάρια και τυριά, ξηρούς καρπούς και 
παστά. 

Στον κεράτιο κόλπο άραζαν τα ψαροκάικα 
που έφταναν κάθε αυγή φορτωμένα με την 
ψαριά της προηγούμενης νύχτας. Εκεί ήταν η 
κεντρική ψαραγορά της Κωνσταντινούπολης, 
όπου έβρισκες ό,τι ήθελες: συναγρίδες, 
μπαρμπούνια, φαγκριά, ροφούς, καλκάνια, 
κέφαλους, αθερίνα, σαρδέλες, αλλά και μύδια, 
στρείδια, χταπόδια, σουπιές. ιδιαίτερα γνωστή 
ήταν η παλαμίδα, καθώς και η παστή λακέρδα 
που έφτιαχναν απ’ αυτήν.             

Ψάρια λιπαρά, κατάλληλα για πάστωμα, που 
διατηρούνταν πολύ καιρό μέσα σε χοντρό αλάτι 
αποτελούσαν συνηθισμένη τροφή  των 
ανθρώπων τον  χειμώνα. 

Το αλάτι κατείχε  ξεχωριστή θέση στο 
εμπορικό της  αυτοκρατορίας. Χωρίς αυτό δεν 
θα μπορούσαν να συντηρηθούν τα τρόφιμα – τα 

ψάρια αλλά και το κρέας, το τυρί και τα 
αλίπαστα.  

Τα  καπνιστά και παστά ψάρια, κύρια τροφή 
της φτωχολογιάς, πωλούνταν αποκλειστικά από 
τους μπακάληδες. 

Στην ενδοχώρα – στα ορεινά της Βαλκανικής 
χερσονήσου και στα απέραντα βοσκοτόπια της 
Μικράς Ασίας – οι άνθρωποι τρέφονταν 
διαφορετικά. Εδώ τα γαλακτοκομικά προϊόντα 
και το κρέας αποτελούσαν τη βάση της 
καθημερινής διατροφής.  

Όλοι οι Βυζαντινοί, ψαράδες και γεωργοί, 
κτηνοτρόφοι και τεχνίτες, ανεξάρτητα από το 
που έμεναν και με τι ασχολούνταν, είχαν ως 
βάση της διατροφής τους το ψωμί.  

Στα χωριά, οι άνθρωποι έψηναν το ψωμί 
στον φούρνο του σπιτιού τους. Στην πόλη, όμως, 
οι περισσότεροι αγόραζαν ψωμί από τον φούρνο 
της γειτονιάς.  

Όπως και σήμερα, έτσι και τότε, έβρισκε 
κανείς πολλά είδη ψωμιού:  

 Ο καθαρός ή μεταξωτός άρτος λεγόταν 
έτσι, γιατί γινόταν από αλεύρι που 
κοσκίνιζαν σε λεπτή μεταξωτή σίτα. 
Αυτό το ψωμί το αγόραζαν οι πλούσιοι 
των πόλεων, γιατί ήταν ακριβό. Επίσης 
το έτρωγαν οι άρρωστοι, γιατί ήταν 
ευκολοχώνευτο. 

 Ο μέσος άρτος ήταν ψωμί δεύτερης 
ποιότητας, από σταρένιο αλεύρι 
ανακατεμένο με άλλα δημητριακά.  

 Ο ρυπαρός άρτος ήταν ψωμί από κριθάρι 
ή πίτουρα, που το έτρωγαν μόνο οι πολύ 
φτωχοί. 

Εκτός από το φρέσκο ψωμί υπήρχαν και τα 
παξιμάδια, που κρατούσαν πολύ καιρό. Γι’ αυτό 
αποτελούσαν την κύρια τροφή του στρατού σε 
καιρό εκστρατείας, καθώς και όσων ταξίδευαν 
μέρες πολλές με το πλοίο.  

Πολλοί άνθρωποι εκείνου του καιρού, είτε 
έμεναν στην πόλη είτε στην ύπαιθρο, είχαν ένα 
μικρό λαχανόκηπο όπου καλλιεργούσαν 
μαρούλια, λάχανα, σπανάκι, κρεμμύδια, σκόρδα, 
μανιτάρια, καρότα, πράσα, καθώς και 
αρωματικά φυτά: άνηθο, δυόσμο,  θρούμπι και 
ρίγανη. 

Τα φρέσκα λαχανικά και τα όσπρια, φτηνά 
και θρεπτικά τρόφιμα, δεν έλειπαν ποτέ από το 
καθημερινό τραπέζι. Άλλωστε, σε πολυήμερες 
νηστείες (πριν από τα Χριστούγεννα το  Πάσχα 
και τον Δεκαπενταύγουστο), αλλά και κάθε 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014                                                                                                                  ΜΑΘ.ΛΟΓ. 9   
Τετάρτη και Παρασκευή, ο κόσμος έτρωγε μόνο 
λαδερά, όσπρια και σαλάτες. 

Πολλά λαχανικά οι νοικοκυρές τα έκαναν 
τουρσί: στο αλάτι ή στο ξίδι, μπορούσαν να 
συντηρηθούν και για τον χειμώνα, όταν η 
ποικιλία φρέσκων λαχανικών ήταν μικρότερη.    

Στα παράλια της Μικράς Ασίας και των 
Βαλκανίων, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, 
παντού όπου το κλίμα ευνοούσε την καλλιέργεια 
της ελιάς, οι γυναίκες μαγείρευαν, όπως και 
σήμερα με ελαιόλαδο. 

Στις περιοχές όπου το κλίμα ήταν πιο ήπιο, 
μήλα και αχλάδια, ρόδια, σύκα, σταφύλια και 
κεράσια συμπλήρωναν καθημερινά το τραπέζι. 

Για τους βυζαντινούς, το κρασί δεν ήταν 
μόνο απόλαυση αλλά και συμπλήρωμα 
διατροφής.     

Για τις κρύες μέρες του χειμώνα, 
αποθήκευαν φρούτα, όπως σύκα και σταφύλια, 
τα οποία είχαν αποξηράνει, είτε απλώνοντάς τα 
στον ήλιο, το καλοκαίρι, είτε κρεμώντας τα σε 
κελάρια και αποθήκες.                    

Τα φρούτα συμπλήρωναν οι ξηροί καρποί: 
καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια, όλα 
πλούσια σε πρωτεΐνες. 

Για γλυκαντικό, οι βυζαντινοί 
χρησιμοποιούσαν το μέλι.  

(Από το βιβλίο της Ελένης Σταμπόγλη «Πρόσκληση σε γεύμα» της σειράς Στους δρόμους του 
Βυζαντίου) 

Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης 
 

ΡΩΣΙΚΟ ΣΤΕΦΑΝΙ 

Στα πλαίσια της ενότητας Πάσχα του 
μαθήματος της Γλώσσα και με την αφορμή των 
άγιων ημερών που έρχονταν κατασκευάσαμε ένα 
πασχαλινό στεφάνι ακολουθώντας τις οδηγίες 
του βιβλίου μας.   

 
Υλικά: 13 αυγά από φελιζόλ, τέμπερες: 

χρυσή, κόκκινη, μπλε, πράσινη, σομόν, 
κορδέλες, 60 εκ. σύρμα, πινέλα, ξυλάκια για 
σουβλάκι. 

 
Βήμα 1ο: Στερεώσαμε ένα αυγό σε ένα 

ξυλάκι για σουβλάκι για να βάψουμε. Βάψαμε 3 
κόκκινα και 3 χρυσά. 

 
Βήμα 2ο: Χωρίσαμε τα άλλα αυγά στα δύο 

και χρωματίσαμε το ένα μέρος με χρώμα ( μπλέ, 
πράσινο, κόκκινο) και το άλλο χρυσό. Όταν 
στέγνωσαν ζωγραφίσαμε ένα πρόσωπο, χέρια 
και μια ποδιά και τα χρωματίσαμε. 

 
Βήμα 3ο: Περάσαμε ένα σύρμα στα 11 αυγά 

και κλείσαμε τον κύκλο. Κρύψαμε την ένωση με 
φιόγκο κορδέλας. Κάναμε μικρά φιογκάκια 
ανάμεσα στα αυγά. Στερεώσαμε τα άλλα 2 αυγά 
που βάλαμε στο δέσιμο του σύρματος. 

 
Και να, το πανέμορφο ρωσικό στεφάνι μας! 

Οι μαθητές της Ε΄ Τάξης 
 

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.  
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Η έκρηξη της χημικής βιομηχανίας του 
Φλίξμποροου 

Ένας σπασμένος αγωγός που προκάλεσε 
διαρροή αερίου ήταν η αιτία της μεγάλης 
έκρηξης στην χημική βιομηχανία του 
Φλίξμποροου, κοντά στο Scunthorpe, την 1η 
Ιουνίου του 1974. Η βιομηχανία ήταν ιδιοκτησία 
της εταιρίας Νίπρο. Η Νίπρο ήταν η μόνη 
εταιρία στην Αγγλία που παρήγαγε την ένωση 
καπρολακτάμη, ένα βασικό συστατικό για την 
παραγωγή του νάιλον. Περισσότεροι από 100 
άνθρωποι τραυματίστηκαν και 29 πέθαναν στην 
χειρότερη έκρηξη που συνέβη σε Βρετανική 
βιομηχανία. 

Μετά την έκρηξη, η οποία ακούστηκε ως και 
30 μίλια μακριά, το εργοστάσιο τυλίχθηκε στις 
φλόγες, η οποίες κατέτρωγαν μια περιοχή 20 
εκταρίων για όλη την ημέρα. Το εργοστάσιο 
απασχολούσε 550 υπαλλήλους. Το ατύχημα 
ευτυχώς όμως έγινε Σάββατο απόγευμα όπου 
υπήρχαν μόνο τα 70 μέλη του προσωπικού 
ασφαλείας. 

Στο Φλίξμποροου, ένα χωριό με πληθυσμό 
300 ανθρώπους, εκ των οποίων κανένας δεν 
ήταν υπάλληλος της Νίπρο, όλα τα σπίτια 
υπέστησαν ζημιές. Στέγες ξεριζώθηκαν, 
παράθυρα έσπασαν και άνθρωποι κόπηκαν από 
γυαλιά που πετάχτηκαν. Μερικοί εκτινάχτηκαν 
πάνω στου τοίχους από τα κύματα που 
προκάλεσε η έκρηξη. Τριάντα πέντε σώματα  
παρευρέθηκαν, για να κατασβέσουν τη φωτιά 
και πυροσβέστες προσπάθησαν να προλάβουν 
να μην εκραγούν 2 τεράστια ντεπόζιτα 

αμμωνίας. Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν  τα σπίτια τους 
σαν προληπτικό μέτρο. Αν είχε αναταχτεί η 
αμμωνία, θα είχαν  σχηματιστεί πάνω  από την 
περιοχή τεράστια σύννεφα δηλητηριωδών 
αερίων. Αργά το απόγευμα η φωτιά ήταν 
εντελώς εκτός ελέγχου και αφέθηκε να κάψει τα 
πάντα, μέχρι να σβήσει μόνη της.  

Από τους 29 νεκρούς μόνο 8 πτώματα 
κατάφεραν να ανασυρθούν, όλα 
απανθρακωμένα.            

*       *       * 
Η εξάπλωση της ασθένειας άνθραξ στο 

Σβερντοβσκ. 
Τον Απρίλιο του 1979, οι κάτοικοι του 

Σβερντόβσκ (που σήμερα λέγεται 
Κατερίνεσμπουργκ) στα Ουράλια, εκτέθηκαν σε 
μια έκρηξη επιδημίας της παλαιότερα γνωστής 
αρρώστιας, τον άνθρακα. Οι κάτοικοι βρέθηκαν 
σε αυτήν τη θέση, όταν ελευθερώθηκαν 22 
λίβρες  (10 κιλά) ενός αεροζόλ, που περιείχε τον 
παθογόνο άνθρακα, στη ατμόσφαιρα. Αυτό ήταν 
το αποτέλεσμα μίας έκρηξης που έγινε στο 
Ινστιτούτο Μικροβιολογίας και Ιολογίας, που 
βρισκόταν στην στρατιωτική βάση του 
Σβερντόβσκ. Τουλάχιστον 96 άνθρωποι 
εκτέθηκαν στον ιό, όταν κατανάλωσαν 
μολυσμένα τρόφιμα, 66 από του οποίου 
πέθαναν. Οι επίσημες πηγές αρνιόντουσαν την 
ευθύνη ως το 1994. Η περίπτωση του 
Σβερντοβσκ ήταν η χειρότερη περίπτωση 
έκθεσης ανθρώπων στην ασθένεια άνθρακα κατά 
την διάρκεια του 20ου αιώνα.                   

Από το CD-ROM «Καταστροφές του 20ού αιώνα» 
Καφτιράνι Ηλίας, Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη) 

 
Δ΄, Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ 

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΚΗΠΟΙ 
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Στα πλαίσια του προγράμματος «Σχολικοί 

Κήποι» τα παιδιά της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης που 
συμμετέχουν στο πρόγραμμα, αφού 
διαμόρφωσαν τους χώρους που είχαν επιλέξει 
φτιάχνοντας τα «σαμαράκια», έφεραν διάφορους 
σπόρους (μαρούλι, λάχανο, σπανάκι, ρόκα, 
κρεμμυδάκια) και έσπειραν. Στη συνέχεια, αφού 
τα πότισαν, έριξαν επάνω άχυρο.   

Μετά από λίγες μέρες οι σπόροι άρχισαν να 
γίνονται φυτά. Τα παιδιά αφαίρεσαν το άχυρο, 
ώστε να μπορέσουν αυτά να αναπτυχθούν. Η 
χαρά των παιδιών ήταν μεγάλη, γιατί είδαν τα 
φυτά τους να μεγαλώνουν χωρίς καμιά άλλη 
παρέμβαση από μέρους τους, εκτός φυσικά από 
το πότισμα. 

 
Δ΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ

 
Τα παιδία της Δ΄ και της ΣΤ΄ τάξης στα 

πλαίσια του προγράμματος «Πολιτισμός και 
αξία του πολιτισμού» ασχολήθηκαν με το θέμα 
«Γιορτή της Μητέρας». Έψαξαν στο διαδίκτυο 
πληροφορίες σχετικές με τη γιορτή, έφτιαξαν 
κάρτες και έγραψαν ευχές το καθένα ξεχωριστά 
για τη δική του μητέρα. 

*       *       * 
Η Αρχαία Ελλάδα είναι η πρωταρχική πηγή 

αναφοράς στην "γιορτή της μητέρας". Ήταν 
γιορτή της άνοιξης όπου λατρευόταν η Γαία, η 
μητέρα Γη, μητέρα όλων των θεών και των 
ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη 
της η Ρέα η σύζυγος του Κρόνου, μητέρα του 
Δία και θεά της γονιμότητας.  

Μία νεότερη εκδοχή ήταν η αποκαλούμενη 
"Mothering Sunday", που μας μεταφέρει στην 
Αγγλία του 1600. Αυτή η μέρα γιορταζόταν την 
4η Κυριακή της Σαρακοστής προς τιμή όλων 
των μητέρων της Αγγλίας. Κατά την διάρκεια 
αυτής της μέρας, οι υπηρέτες που έμεναν στα 
σπίτια των αφεντικών τους έπαιρναν μία μέρα 
άδεια για να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να 
περάσουν την ημέρα με τις μητέρες τους.  

Καθώς ο Χριστιανισμός εξαπλώθηκε στην 
Ευρώπη η γιορτή  μεταβλήθηκε προς τιμή της 
"Μητέρας Εκκλησίας" αλλά με τον καιρό οι δύο 

έννοιες συγχωνεύτηκαν. Έτσι ο κόσμος τιμούσε 
ταυτόχρονα την μητέρα και την εκκλησία. 
Παραδοσιακά δώρα όπως τα λουλούδια, τα φυτά 
ή οι σοκολάτες προσφέρονταν στη Γιορτή της 
μητέρας. 

Η δεύτερη Κυριακή του Μάη που 
καθιερώθηκε σαν εθνική γιορτή της μητέρας 
στις ΗΠΑ οφείλεται στην έμπνευση μιας 
γυναίκας από την Φιλαδέλφεια της Ana Jarvis. Η 
Ana Jarvis θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη της 
μητέρας της ξεκίνησε το 1907 μια εκστρατεία 
για να καθιερωθεί μια επίσημη γιορτή της 
μητέρας. Η προσπάθειά της είχε απήχηση και η 
γιορτή της μητέρας έγινε επίσημα εθνική γιορτή 
των ΗΠΑ το 1914 με προεδρικό διάταγμα που 
όριζε την δεύτερη Κυριακή του Μάη σαν Ημέρα 
της Μητέρας. 

Αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους 
ημερομηνίες για τη γιορτή της μητέρας, όπως 
και δικούς τους λόγους για να γιορτάζουν μια 
τέτοια μέρα, η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει 
επικρατήσει διεθνώς. Έτσι πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα γιορτάζει την 
γιορτή της μητέρας την δεύτερη Κυριακή του 
Μάη. 

Η Γιορτή της μητέρας βέβαια έχει χάσει, 
όπως και όλες οι γιορτές, τον παραδοσιακό της 
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χαρακτήρα. Βλέπετε πρώτοι οι Αμερικάνοι, 
χωρίς να υστερούμε οι υπόλοιποι, ανακάλυψαν 
ότι παρ' όλο που η γιορτή αυτή καθιερώθηκε για 
να γιορτάζεται η μητέρα σαν έννοια, ήταν 
παρόλα αυτά μιας πρώτης τάξης ευκαιρία να 
δείξει κανείς την αγάπη του για την δική του 
μητέρα. Γρήγορα το εμπόριο και διαφήμιση 
ανακάλυψαν μια νέα πηγή εσόδων και έτσι τα 
πρώτα συμβολικά λουλούδια της γιορτής έγιναν 
γρήγορα ανθοδέσμες και γλάστρες ώστε σήμερα 

η γιορτή της μητέρας να είναι η πιο εμπορική 
γιορτή για λουλούδια, γλάστρες και εποχιακά 
φυτά διεθνώς εκτός από τα Χριστούγεννα. 
Σύμφωνα με έρευνες η γιορτή της Μητέρας 
κατέχει τα τελευταία χρόνια μερίδιο 26% στο 
σύνολο των ετήσιων πωλήσεων λουλουδιών και 
φυτών που γίνονται κατά την διάρκεια των 
διάφορων γιορτών.  

www.valentine.gr

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 
Στα πλαίσια του προγράμματος «Πολιτισμός 

και αξία του πολιτισμού» γράψαμε για την 
ιστορία του θεάτρου και του κινηματογράφου. 

*       *       * 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

Το θέατρο είναι η πρωταρχική μορφή 
έκφρασης των βαθύτερων συναισθημάτων των 
ανθρώπων. Όλα άρχισαν όταν κατά την διάρκεια 
των διονυσιακών μυστήριων κάποιος 
αποσπάστηκε από το μυστήριο και άρχισε να 
κάνει διάλογο με το πλήθος, παίρνοντας 
παράλληλα το ρόλο του θεού. Ο διάλογος του 
θεού με τους ανθρώπους δημιούργησε το 
Θέατρο. Έτσι ξεκίνησε η τέχνη της ηθοποιίας, 
της τέχνης που «ποιεί» τα ήθη των ανθρώπων 
και κατευνάζει και τα πιο άγρια αισθήματα, 
αυτής που μπαίνει βαθιά στο υποσυνείδητο του 
ανθρώπου και του καθαιρεί τα ένστικτα. Οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι κατασκεύασαν το θέατρο 
έτσι ώστε να μοιάζει με ανεστραμμένο θόλο, με 
μισό αυγό, μια που για αυτούς το μισό αυγό – 
θέατρο βρίσκεται στη γη και το άλλο μισό 
αόρατο – αυγό βρίσκεται στον ουρανό. Μέσα 
από το θέατρο, το αυγό ολοκληρώνεται και ο 
άνθρωπος ενώνεται με το θείο.  

www.hippocratesgarden.gr 
*       *       * 

IΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ KΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ 
Ο κινηματογράφος ξεκίνησε ως πείραμα των 

επιστημόνων του 19ου αιώνα, για να αναδειχθεί 
σύντομα ως το δημοφιλέστερο μέσον 

ψυχαγωγίας αλλά και ως η τέχνη του 20ού 
αιώνα. Οι καινοτομίες χαρακτήρισαν την πορεία 
του μετά την επίτευξη της κινούμενης εικόνας. 
Τα αρχικά μονόλεπτα φιλμάκια με αξιοπερίεργα 
ή κωμικά θέματα εξελίχθηκαν σε μεγάλου 
μήκους ταινίες. Οι κινηματογραφιστές 
εκμεταλλεύτηκαν πρόσφορες κατακτήσεις των 
άλλων τεχνών: ιστορικά, θεατρικά και 
μυθιστορηματικά κείμενα χρησιμοποιήθηκαν ως 
πηγές για τα σενάρια, η μουσική συνόδευε τις 
προβολές κάνοντας το θέαμα πιο ελκυστικό, η 
ζωγραφική επηρέασε τη σύνθεση των πλάνων. Η 
νέα τέχνη, φτηνή και προσιτή στο κοινό κάθε 
μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου, 
αναπτύχθηκε σε ποικιλία ειδών και διαδόθηκε 
παγκοσμίως. Μέσα σε μια τριακονταετία ο 
βωβός κινηματογράφος έγινε ομιλών, το 
Χόλιγουντ κατέλαβε την πρώτη θέση στην 
παγκόσμια παραγωγή και επέβαλε τις αρχές της 
κλασικής κινηματογραφικής αφήγησης. Τα είδη 
(δράμα, κωμωδία, ταινίες εποχής, τρόμου, 
γουέστερν κλπ.) αποτέλεσαν την έκφραση της 
«βιομηχανικής τάσης», ενώ οι πειραματισμοί, με 
πιο αναγνωρισμένο εκπρόσωπο τον Σεργκέι 
Αϊζενστάιν, συνδέθηκαν με την «καλλιτεχνική 
τάση». Οι εθνικές κινηματογραφίες κινήθηκαν η 
καθεμιά με τους δικούς της ρυθμούς μέσα στις 
τοπικές ιστορικές ιδιαιτερότητες. Ο 

κινηματογράφος 
διασταυρώθηκε από 
νωρίς με την κριτική, 
που επίμονα τον 
υποστήριξε, όσο και 
τον κατηγόρησε, ως 
μορφή τέχνης, και 
αποτέλεσε, από τη 
δεκαετία του 1970 και 
μετά, αγαπημένο 
αντικείμενο της 
θεωρίας. 

www.aht.asfa.gr   
Ιωαννίδου Ελευθερία  Σγουρέλης Παύλος (ΣΤ΄ Τάξη) 



ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014                                                                                                                  ΜΑΘ.ΛΟΓ. 13   
 

ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
Στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής 

και Πολιτικής Αγωγής και με αφορμή τις 
Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές και τις 
Ευρωεκλογές βρήκαμε και γράψαμε μερικές 
πληροφορίες σχετικές μ’ αυτές. 

*       *       * 
Η Ελλάδα από την 1 – 1 – 2011 με το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης» 
είναι οργανωμένη σε 325 
δήμους. Οι δήμοι 
διοικούνται από το Δήμαρχο 
και το Δημοτικό Σύμβουλο. 

Τα άτομα που διοικούν 
τους Πρωτοβάθμιους 
Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης επιλέγονται 
κάθε πέντε χρόνια με 
δημοκρατικές διαδικασίες 
(εκλογές), από τους πολίτες που είναι οι εκλογείς 
(ψηφοφόροι). 

Οι δημοτικές εκλογές γίνονται κάθε πέντε 
χρόνια. Όσοι από τους πολίτες ενδιαφέρονται 
και μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ως δήμαρχοι ή μέλη δημοτικών συμβουλίων 
συμμετέχουν ως υποψήφιοι και καλούν όλους 
τους πολίτες να τους ψηφίσουν. Στις δημοτικές 

εκλογές ψηφίζουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες που 
ζουν μόνιμα στην Ελλάδα. 

Σε κάθε δήμο θέτουν υποψηφιότητα 
συνήθως δύο, τρεις ή και περισσότερες ομάδες 
πολιτών, που ονομάζονται συνδυασμοί. Ο 
επικεφαλής του συνδυασμού είναι ο υποψήφιος 
δήμαρχος και τα υπόλοιπα μέλη του 

συνδυασμού υποψήφιοι 
δημοτικοί σύμβουλοι. 
Πριν από τις εκλογές,, 
όλοι οι υποψήφιοι με 
ομιλίες, εκδηλώσεις, 
έντυπο και ηλεκτρονικό 
υλικό, ενημερώνουν τους 
συμπολίτες τους αγώνα 
προσπαθούν να πείσουν 
τους ψηφοφόρους 
(εκλογείς) να τους 

ψηφίσουν. 
Οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν και 

να ψηφίσουν τον συνδυασμό που θεωρούν ως 
πιο ικανό να διοικήσει του τόπου τους. 

Σε όποιο μέρος της Ελλάδας έχουν 
διατηρηθεί οι κοινότητες, εκεί εκλέγεται 
πρόεδρος της κοινότητας και κοινοτικό 
συμβούλιο. 

Καρυπίδου Χριστίνα (ΣΤ΄ Τάξη) 
 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μία ένωση 

πολλών κρατών που βρίσκονται στην ευρωπαϊκή 
ήπειρο. Δημιουργήθηκε μετά το τέλος του Β΄ 
Παγκοσμίου πολέμου και στην αρχή οι στόχοι 
της ήταν καθαρά οικονομικοί. Στην συνέχεια, 
όμως, η ιδέα μιας Ενωμένης Ευρώπης οδήγησε 
σταδιακά στη στενότερη συνεργασία μεταξύ των 
χρόνων, όλο και περισσότερα 
κράτη εντάσσονται στην 
Ευρωπαϊκη Ένωση. 

Τα κράτη – μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 
συνεργάζονται με σκοπό την 
ειρήνη, τη σταθερότητα, την 
ασφάλεια, τη δημοκρατία, τη 
δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, 
την κοινωνική και οικονομική 
τους ανάπτυξη, καθώς και την υπεράσπιση των 
κοινών αξιών των Ευρωπαίων(σεβασμός των 
δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων και του 
πολιτισμού, υγιές περιβάλλον, κ.α).Τα κράτη – 
μέλη έχουν μεταβιβάσει ορισμένες εξουσίες τους 

(νομοθετικές, εκτελεστικές και δικαστικές) σε 
αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Τα βασικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
είναι πέντε: το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το 
Συμβούλιο Υπουργών, το Ευρωπαϊκό 
Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 

Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο αποτελείτε από 
βουλευτές (Ευρωβουλευτές) 
που εκλέγονται από τους 
πολίτες των κρατών – μελών 
κάθε πέντε χρόνια. Το 
σημερινό κοινοβούλιο 
αριθμεί 785 μέλη από τις 27 
χώρες που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Περίπου 

το ένα τρίτο αυτών είναι γυναίκες. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα 
συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών στις 
συζητήσεις με τα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Καραμπουγιούκης Κυριάκος (ΣΤ΄ Τάξη)  
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ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ 
Στα πλαίσια του μαθήματος των Φυσικών 

και την ενότητα «Ηλεκτρομαγνητισμός» 
ασχοληθήκαμε με το φαινόμενο του 
μαγνητισμού. 

*       *       * 
Στη φυσική, με τον όρο μαγνητισμός 

χαρακτηρίζεται το φαινόμενο στο οποίο κάποια 
υλικά, λεγόμενα μαγνήτες, ασκούν ελκτικές ή 
απωστικές δυνάμεις σε άλλα υλικά, οφειλόμενες 
στην κίνηση ηλεκτρικών φορτίων, καθώς και το 
σύνολο των φαινομένων που παράγονται από 
την ιδιότητα αυτή, τα οποία και εξετάζονται από 
ιδιαίτερο τμήμα της φυσικής που λέγεται ομοίως 
Μαγνητισμός. Οι ιδιότητες αυτές των μαγνητών  
αποδίδονται στη συσσώρευση της λεγόμενης 

μαγνητικής 
μάζας στους 
πόλους τους. 
Κάποια γνωστά 
υλικά που 

παρουσιάζουν 
εύκολα 

ανιχνεύσιμες 
μαγνητικές 

ιδιότητες είναι 
το νικέλιο, ο σίδηρος, μερικά είδη ατσαλιού και 
το ορυκτό μαγνητίτης, αν και όλα τα υλικά 
επηρεάζονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό 
από την παρουσία ενός μαγνητικού πεδίου. 

el.wikipedia.org 
Ανθοπούλου Δήμητρα 

 
ΤΡΟΠΙΚΑ ΔΑΣΗ 

Το τροπικό δάσος ή ζούγκλα είναι το 
μεγάλο και πυκνό δάσος των τροπικών χωρών 
(μέχρι 28 μοίρες εκατέρωθεν του ισημερινού). 
Βρίσκονται στην Ασία, Αυστραλία, Αφρική, 
Νότια Αμερική, Κεντρική Αμερική, το Μεξικό 
και για πολλά από τα νησιά του Ειρηνικού. Η 
ελάχιστη κανονική ετήσια βροχόπτωση είναι 

μεταξύ 175 εκ. και 200 εκ. σε αυτήν την 
κλιματική περιοχή. Η μέση μηνιαία 
θερμοκρασία υπερβαίνει τους 18 ° C (64 ° F) 
κατά τη διάρκεια όλων των μηνών του έτους. 

Συνδυάζει υψηλή θερμοκρασία και υγρασία. 
Το αποτέλεσμα των συνθηκών αυτών είναι ένα 
όργιο βλάστησης και ζωής. Τα δέντρα του 
ξεπερνούν σε ύψος τα 50 μέτρα. Τα επίφυτα 
βρίσκονται σε αφθονία. Ελάχιστο ηλιακό φως 
φθάνει ως την επιφάνεια. Οι εποχές δεν έχουν το 
νόη  μα που έχουν σε άλλες περιοχές. 

 Τα τροπικά δάση σήμερα διαμελίζονται 
εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας. Ο 
κατακερματισμός που προκλήθηκε από 
γεωλογικές διαδικασίες, όπως η ηφαιστειακή 
δραστηριότητα, έχει ανιχνευτεί και έχει 
αναγνωριστεί ως πηγή ειδογέννησης. Ωστόσο, η 
γρήγορη καταστροφή των διαθέσιμων θώκων 
από τους ανθρώπους θεωρείται ότι προκαλεί την 
εξαφάνιση ειδών. 

el.wikipedia.org  
Σεμερτσίδου Κατερίνα, Φαντίδου Χριστίνα  

 
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 

Το πεδίο σπουδών γνωστό ως η Ιστορία των 
Μαθηματικών είναι κατεξοχήν μια έρευνα στην 
προέλευση των μαθηματικών και σε μικρότερο 
βαθμό μια έρευνα στις μαθηματικές μεθόδους 
του παρελθόντος. 

Πριν την σύγχρονη εποχή και την παγκόσμια 
ανάπτυξη της γνώσης, γραπτά παραδείγματα 
νέων μαθηματικών εξελίξεων έχουν έρθει στο 

φως σε μικρό χρονικό διάστημα. Τα πιο παλιά 
διαθέσιμα μαθηματικά κείμενα είναι τα Plimpton 
322 (Μαθηματικά των Βαβυλωνίων 1900 π.Χ), 
Rhind Mathematical Papyrus (Μαθηματικά των 
Αιγυπτίων 2000-1800 π.Χ), Μαθηματικός 
Πάπυρος της Μόσχας (Μαθηματικά των 
Αιγυπτίων 1890 π.Χ.). Όλα αυτά τα κείμενα 
απασχολούν το γνωστό Πυθαγόρειο θεώρημα, η 
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οποία φαίνεται να είναι η πιο αρχαία και 
πολυδιαδεδομένη ανακάλυψη μετά την 
αριθμητική και την γεωμετρία. 

Η μελέτη των μαθηματικών σαν θέμα από 
μόνο του ξεκινάει τον 6ο αιώνα π.Χ με τους 
Πυθαγόρειους που 
επινόησαν τον όρο 
Μαθηματικά από την 
αρχαία ελληνική 
λέξη μάθημα, το 
οποίο ερμηνεύεται 
ως θέμα οδηγιών. Οι 
αρχαίοι Έλληνες 
μαθηματικοί 
βελτίωσαν κατά 
μεγάλο βαθμό τις 
μεθόδους (ειδικά 
μέσα από την 
εισαγωγή τους 
παραγωγικού 
συλλογισμού, του 
Μαθηματικού 
σθένους και τις αποδείξεις) και επέκτειναν την 
ύλη των μαθηματικών. Οι Κινέζοι μαθηματικοί 
έκαναν πρώιμες συνεισφορές, 
συμπεριλαμβάνοντας ένα σύστημα αξιών. Το 
Ινδο-Αραβικό αριθμητικό σύστημα και οι 
κανόνες για την χρήση των λειτουργιών του, το 
οποίο χρησιμοποιείται σε ολόκληρο τον κόσμο 
σήμερα, πιθανότατα εξελίχθηκε κατά την πορεία 
της πρώτης χιλιετίας μ.Χ. στην Ινδία και 
μεταδόθηκε στη Δύση μέσω των Ισλαμιστών 
μαθηματικών. Οι Ισλαμιστές μαθηματικοί, με 
την σειρά τους ανέπτυξαν και επέκτειναν τα 
μαθηματικά, που έγιναν γνωστά σε αυτούς τους 
πολιτισμούς. Πολλά γνωστά Ελληνικά και 
Αραβικά κείμενα στα μαθηματικά 
μεταφράστηκαν στα Λατινικά, πράγμα το οποίο 
οδήγησε σε περαιτέρω εξέλιξη των μαθηματικών 
στην Μεσαιωνική Ευρώπη. 

Από την αρχαία εποχή διαμέσου του 
Μεσαίωνα, ξεσπάσματα μαθηματικής 
δημιουργικότητας πολλές φορές ακολουθούνταν 
από αιώνες στασιμότητας. Στις αρχές της 
Ιταλικής Αναγέννησης του 16ου αιώνα, οι νέες 
μαθηματικές εξελίξεις που αλληλεπίδρασαν με 
νέες επιστημονικές ανακαλύψεις, 
πραγματοποιήθηκαν με αυξανόμενο ρυθμό, που 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. 
 

Προϊστορικά Μαθηματικά 
Η προέλευση της μαθηματικής σκέψης 

βασίζεται στις έννοιες του αριθμού, του 
μεγέθους και του σχήματος. Σύγχρονες μελέτες 

της γνωσικής λειτουργίας των ζώων έχουν δείξει 
ότι οι έννοιες αυτές δεν αφορούν μόνο το 
ανθρώπινο ον. Τέτοιες έννοιες θα ήταν μέρος 
της καθημερινής ζωής και σε προϊστορικές 
κοινωνίες κυνηγών-τροφοσυλλεκτών. Η ιδέα του 
"αριθμού" σαν έννοια, που εξελίσσεται σταδιακά 
με την πάροδο του χρόνου, υποστηρίζεται από 
την ύπαρξη άλλων γλωσσών, οι οποίες 
διατηρούν τη διάκριση μεταξύ των εννοιών 
"ένα", "δύο" και "πολλά", αλλά όχι αριθμών 
μεγαλύτερων του δύο. 

Το αρχαιότερο γνωστό, ενδεχομένως 
μαθηματικό, αντικείμενο είναι τα οστά 
Lebombo, που βρέθηκαν στην οροσειρά 
Lebombo της Σουαζιλάνδης και χρονολογούνται 
γύρω στο 35.000 π.Χ.. Αποτελείται από 29 
εμφανείς εγκοπές πάνω σε περόνη μπαμπουίνου. 
Άλλα προϊστορικά αντικείμενα, που 
ανακαλύφθηκαν στην Αφρική και τη Γαλλία, τα 
οποία χρονολογούνται μεταξύ 35.000-20.000 
π.Χ., υποδηλώνουν τις πρώτες απόπειρες να 
προσδιοριστεί ποσοτικά ο χρόνος. 

 Το οστό Ishango, το οποίο βρέθηκε στις 
πηγές του ποταμού Νείλου (στο 
βορειοανατολικό Κονγκό), χρονολογείται έως 
και 20.000 ετών και αποτελείται από ένα πλήθος 
ψηλών γραμμάτων σκαλισμένων σε τρεις 
στήλες, που διατρέχουν το μήκος του οστού. 
Συνήθεις ερμηνείες είναι ότι το οστό Ishango 
δείχνει είτε την αρχαιότερη γνωστή επίδειξη των 
ακολουθιών των πρώτων αριθμών, είτε ένα 
εξαμηνιαίο σεληνιακό ημερολόγιο. Στο βιβλίο 
How Mathematics Happened: The First 50,000 
Years, ο Peter Rudman υποστηρίζει ότι η 
ανάπτυξη της έννοιας των πρώτων αριθμών θα 
μπορούσε μόνο να έχει έρθει σχετικά μετά την 
έννοια της διαίρεσης, πράγμα το οποίο 
χρονολογείται μετά το 10.000 π.Χ., με τους 
πρώτους αριθμούς πιθανότατα να μην έχουν 
γίνει κατανοητοί μέχρι περίπου το 500 π.Χ.. 
Γράφει επίσης ότι: «δεν έχει γίνει καμία 
προσπάθεια να εξηγηθεί γιατί μία αντιστοιχία 
από κάτι που πρέπει να εμφανίζει πολλαπλάσια 
του 2, πρώτους αριθμούς από το 10 έως το 20, 
και κάποιους αριθμούς που σχεδόν είναι 
πολλαπλάσια του 10». Το οστό Ishango 
σύμφωνα με τον μελετητή Alexander Marshack, 
ίσως να έχει επηρεάσει τη μετέπειτα ανάπτυξη 
των μαθηματικών στην Αίγυπτο, γιατί όπως και 
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σε κάποια στοιχεία του οστού Ishango, και η 
Αιγυπτιακή αριθμητική έκανε χρήση του 
πολλαπλασιασμού με το 2· αυτό, παρόλαυτά, 
αμφισβητείται. 

Οι Αιγύπτιοι της Προδυναστικής περιόδου 
της Αιγύπτου της 5ης χιλιετίας π.Χ. 
εκπροσωπούνται εικονογραφικά από γεωμετρικά 
σχέδια. Έχει διατυπωθεί η άποψη, ότι 
μεγαλιθικά μνημεία στην Αγγλία και τη Σκωτία, 
που χρονολογούνται από την 3η χιλιετία π.Χ., 
ενσωματώνουν γεωμετρικές ιδέες, όπως 

κύκλους, ελλείψεις, και πυθαγόρειες τριάδες στο 
σχεδιασμό τους. 

Ωστόσο όλα τα παραπάνω αμφισβητούνται, 
και την τρέχουσα στιγμή, η παλαιότερη 
αδιαμφισβήτητη χρήση των Μαθηματικών είναι 
σε Βαβυλωνιακές και της δυναστικής περιόδου 
Αιγυπτιακές πηγές. Συνεπώς, το ανθρώπινο όν 
χρειάστηκε τουλάχιστον 45.000 χρόνια από την 
επίτευξη της συμπεριφορικής και γλωσσικής 
εξέλιξης, για να αναπτύξει τα μαθηματικά ως 
έχουν. 

el.wikipedia.org 
Αναστασία Τσαγιαννίδου 

 
ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΕΤΡΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑΣ 
Στην άκρη της Αραβικής ερήμου φωλιάζει 

ένα ανεξίτηλο σημάδι της 
ιστορίας του ανθρώπου, η 
ροδοκόκκινη πόλη Πέτρα  
Ο επισκέπτης βρίσκεται 
ξαφνικά από το πουθενά 
στη μέση μιας 
ολοζώντανης και 
ταυτόχρονα νεκρής 
αρχαίας πολιτείας. Θα 
μπορούσε κανείς να 
ισχυριστεί ότι η αρχαία 
αυτή πόλη είναι ένα αριστούργημα γλυπτικής, 
αφού είναι λαξεμένη πάνω σε μαλακά, 
ψαμμιτικά πετρώματα. Οφείλει την ύπαρξή της 
στη φυλή των Ναβαταίων και σήμερα αποτελεί 
έναν από τους σπουδαιότερους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ιορδανίας. 

Η αρχαία πόλη της Πέτρας θεωρείται ένας 
από τους εθνικούς θησαυρούς και το πιο 
διάσημο τουριστικό αξιοθέατο της Ιορδανίας. Η 
Πέτρα βρίσκεται περίπου 3 ώρες νότια του 
Αμμάν και αποτελεί την κληρονομιά των 
Ναβαταίων, ενός πολυμήχανου 
Αραβικού λαού, που είναι 
εγκαταστημένος στη Νότια 
Ιορδανία για περισσότερα από 
2.000 χρόνια περίπου και που 
άκμασαν από τον 6ο π.Χ. αιώνα 
έως και το 100 μ.Χ. Η Πέτρα 
ήταν η αστραφτερή πρωτεύουσα 
της αυτοκρατορίας των 
Ναβαταίων (Nabataean)  του 
βασιλιά Aretas IV (9 π.Χ. έως 
40 μ.Χ.). Γνώστες της 
τεχνολογίας νερού, οι Ναβαταίοι εξόπλισαν την 
πόλη τους με μεγάλες κατασκευές υπογείων 
σηράγγων και θαλάμους νερού. Με 

αξιοθαύμαστο τρόπο και αριστοτεχνική 
διαχείριση των υδάτινων 
πόρων οι Ναβαταίοι 
κατόρθωσαν να 
δημιουργήσουν σε μια τόσο 
άνυδρη περιοχή ένα δίκτυο 
περισυλλογής και διάθεσης 
των ομβρίων υδάτων, 
σκάβοντας δεξαμενές και 
λαξεύοντας ακόμη και πάνω 
στους βράχους κανάλια, 
ώστε το νερό να έχει συνεχή 

ροή. 
Στην Πέτρα υπάρχουν έντονα τα σημάδια 

της ελληνιστικής περιόδου. Όπως φαίνεται και 
από το όνομα, η Πέτρα είχε δεχτεί την παρουσία 
των Ελλήνων, οι οποίοι μαγεμένοι προφανώς 
από την τοποθεσία (συν τοις άλλοις και 
στρατηγική) φρόντισαν να βάλουν τη σφραγίδα 
τους. Αργότερα, οι Ρωμαίοι φρόντισαν βέβαια κι 
αυτοί να «σκαλίσουν» τα δικά τους μνημεία 
στους βράχους του φαραγγιού. Ρωμαϊκό θέατρο, 
ρωμαϊκή οδός, λουτρά, όλα κλασικά σημάδια 

μιας πόλης-χώρας η 
οποία καταστράφηκε 
μέσα σε μια μέρα από 
ισχυρότατο σεισμό. 

Όταν η πόλη 
παράκμασε, χάθηκε από 
το χάρτη, περίπου τον 7ο 
αιώνα μ.Χ.  H Πέτρα 
παρέμεινε στην αφάνεια 
για περισσότερο από 
1.700 χρόνια, έως ότου 
την ανακαλύψει ξανά η 

περιέργεια και η επιμονή ενός Ελβετού 
εξερευνητή, του John Lewis Burckhart το 1812. 
Σήμερα είναι διάσημη και σε αυτή έχουν 
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γυριστεί και κάποιες ταινίες του Ιντιάνα 
Τζόουνς!  ισχυρότατο σεισμό. 

Αυτό που κάνει την Πέτρα ιδιαίτερα 
ελκυστική είναι η θέση της, που τη βρίσκουμε 
στο βάθος ενός στενού 
φαραγγιού χαραγμένου μέσα 
στην έρημο. Από την είσοδο ο 
επισκέπτης διασχίζει ένα 
εντυπωσιακό siq (φαράγγι), 
μια απέραντη χαράδρα μήκους 
ενός χιλιομέτρου χωμένη μέσα 
στους χρωματιστούς 
θεόρατους βράχους, που 
φθάνουν μέχρι και τα 100 
μέτρα ύψος, φτιαγμένους από 
την πολύχρωμη άμμο της 
ερήμου. 

Κοντά στο τέλος του περάσματος το φαράγγι 
με ένα τέλειο στυλ κάνει τελευταία στροφή και 
βγαίνοντας από το σκοτάδι, μέσα στο 
αποκορύφωμα της λάμψης και της φωτεινότητας 
εμφανίζεται το πιο εντυπωσιακό μνημείο της 
Πέτρας, το Ελ Χάζνεχ (ο θησαυρός). Λαξευμένα 
σε μασίφ βράχο, απομεινάρια της αρχαιότητας 
σας περικυκλώνουν και σίγουρα θα σας 
εντυπωσιάσουν. Έντονες είναι οι αιγυπτιακές 

και ελληνιστικές επιδράσεις στην αρχιτεκτονική 
των Ναβαταίων, οι οποίες αποτυπώνονται σ' 
αυτήν την εκπληκτική κατασκευή. 

 Ενώ πέρα από το Ελ Χάζνεχ μπορεί κανείς 
να  περπατήσει και να 
επισκεφθεί κυριολεκτικά 
εκατοντάδες άλλα 
κτίσματα, όπως τους 
βασιλικούς τάφους με την 
πρόσοψη ύψους 42 μέτρων, 
μικρές και μεγάλες 
κατοικίες, δεξαμενές, 
λουτρά, τον Ελληνιστικό 
ναό στο μοναστήρι El-Deir 
και το Ρωμαϊκό θέατρο του 
πρώτου αιώνα π.Χ 

χωρητικότητας 3.000 θεατών που αποτελούν 
εντυπωσιακά παραδείγματα Μεσανατολικού 
πολιτισμού. 

Η Πέτρα χαρακτηρίστηκε το 1985 Μνημείο 
Παγκόσμιας Κληρονομιάς και σήμερα βρίσκεται 
υπό την αιγίδα της UNESCO. Αν ξεκινήσετε 
νωρίς το πρωί, ίσως και να καταφέρετε να την 
εξερευνήσετε. Διαφορετικά, θα χρειαστείτε δύο 
με τρεις μέρες προκειμένου να περιηγηθείτε 
αυτό το ανοιχτό μουσείο. 

www.toursi.gr 
Ορφανίδου Άννα-Μαρία, Σιδηροπούλου Έφη 

 
ΜΥΘΟΙ ΣΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ 

Η ΚΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΝ ΛΕΟΝΤΑΡ 
Μίαν είνας κάτα είπεν τον αλεπόν. 
- Θέλω να ίνουμαι λεοντάρ. 
- Πως θα ίνεσαι λεοντάρ, αφού είσαι κάτα; 

είπεν ο αλεπόν. 
- Θα δις με ολίγον εξυπνάδα και πονηρίαν, 

και θα ευρήκω να κοροϊδεύω μικρά ζώα. Αέτσ 
ατά θα πιστεύνε εμέν για λεοντάρ. 

- Καλά, θα δίγω σε ατά ντο ζητάς, είπεν και 
ο αλεπόν. 

Η κάτα εποίνε πολλά τσαλούμε. Έναν 
ημέραν εκεί που εκυνήγανε τα ερπετά, να τρώει 
και παχύν, εδάκσεν έναν μουτάρκον πεντικόν 
και αγλήγορα εψόφεσεν! 

- Όμποιος ζητά πράματα που ‘κ’ ίνταν αοίκα 
παθάν, είπε το λεοντάρ. 

 
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ 
Εποίνε = έκανε, από το ποιώ, αρχαίο ποιώ 
Εδάκσεν = δάγκωσε, από το δάκω, αρχαίο 
δάκνω  
Μουτάρκον = βρώμικο  

Εψόφσεν = ψόφησε, από το αρχαίο ψοφώ 
Αοίκα = τέτοια 
Παθάν = παθαίνει, από το παθάνω, αρχαίο 
πάσχω 

 
Η ΓΑΤΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΛΙΟΝΤΑΡΙ 

Κάποτε μια γάτα είπε στην αλεπού: 
- Θέλω να γίνω λιοντάρι. 
- Πώς θα γίνει λιοντάρι, αφού είσαι γάτα; 

είπε η αλεπού. 
- Θα μου δώσεις λίγη εξυπνάδα και πονηριά, 

και θα βρω να κοροϊδέψω μικρά ζώα. Έτσι αυτά 
θα με πιστέψουν πως είμαι λιοντάρι. 

- Εντάξει, θα σου δώσω αυτά που θέλεις, 
είπε και η αλεπού.  

Η γάτα έκανε πολλά κόλπα. Μια μέρα εκεί 
που κυνηγούσε τα ερπετά, να φάει και να 
παχύνει, δάγκωσε ένα βρόμικο ποντίκι και 
γρήγορα ψόφησε! 

- Όποιος ζητάει πράγματα απραγματοποίητα 
τέτοια  παθαίνει, είπε το λιοντάρι.       

Από το βιβλίο «Ανέκδοτα και μύθοι στην ποντιακή διάλεκτο» του Παύλου Δ. Παλαιολόγου 
 Ανδρεάδης Άκης, Φαντίδης Άντώνης (Ε΄ Τάξη) 
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ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΛΕΜΕ; 
«Τον  μαύρισαν» 

Οι εκφράσεις «έφαγε μαύρο» και «το έριξα 
δαγκωτό» προέρχονται από τη χρήση των 
σφαιριδίων που χρησιμοποιούνταν, αντί για 
ψηφοδέλτια, από το 1920 κατά τη διαδικασία 
της ψηφοφορίας 

Σε κάθε εκλογικό τμήμα υπήρχαν τόσες 
κάλπες όσοι και οι υποψήφιοι στην περιφέρεια. 
Η  κάθε κάλπη, φτιαγμένη από λευκοσίδηρο, 
χωριζόταν εσωτερικά σε δύο μέρη που 
αντιστοιχούσαν εξωτερικά σε δύο χρώματα, το 
μαύρο και το άσπρο. Το δεξιό μέρος, το άσπρο, 
στην μπροστινή πλευρά του είχε γραμμένη τη 
λέξη «ΝΑΙ», ενώ το αριστερό, που ήταν μαύρο, 
είχε τη λέξη «ΟΧΙ». Στο πάνω μέρος  κάθε 
κάλπης ήταν τοποθετημένος ένας σωλήνας. Ο 
ψηφοφόρος έπρεπε να περάσει απ’ όλες τις 
κάλπες και να πάρει από τον υπάλληλο –που 
στεκόταν μπροστά από την καθεμιά και έπρεπε 
να φωνάζει τίνος υποψήφιου ήταν η κάλπη – μια 
μικρή μολυβένια  μπάλα, το σφαιρίδιο. 

 Μόλις το έπαιρνε, το σήκωνε  ψηλά 
κρατώντας το ανάμεσα στο μεγάλο δάκτυλο και 
στο δείκτη, για να δείξει ότι ήταν μόνο ένα, 
έβαζε το χέρι του μέσα στο σωλήνα και, 
ανάλογα  με την προτίμησή του, το έριχνε στο 
χώρισμα που αντιστοιχούσε στο «ΝΑΙ» ή στο 
«ΟΧΙ». Καμιά  φορά, πριν  το ρίξει, το δάγκωνε 
με μανία, για να εκφράσει το πάθος και την 
έντασή του. Για να μην ακούγεται σε ποιο 
χώρισμα έπεφτε το σφαιρίδιο, το εσωτερικό της 
κάλπης ήταν καλυμμένο με μάλλινο ύφασμα. 

Όταν η ψηφοφορία τελείωνε, οι υπάλληλοι 
άνοιγαν τις κάλπες, την καθεμία χωριστά, και 
μετρούσαν τα σφαιρίδια που βρίσκονταν στο 
κουτί, πρώτα τα «ΝΑΙ» και μετά τα «ΟΧΙ». Από 

το συνδυασμό του «ΟΧΙ» (της αρνητικής 
ψήφου) και του μαύρου χρώματος στο οποίο 
αντιστοιχούσε προήλθε η φράση «τον 
μαύρισαν», που δηλώνει αποδοκιμασία: Κάνουν 
ό,τι θέλουν τώρα οι πολιτικοί, αλλά θα τους 
μαυρίσει ο λαός στις εκλογές! 

*       *       * 
«Φίλησα κατουρημένες ποδιές» 

Το «χαίρε» και η υπόκλιση του κεφαλιού 
που συνοδευόταν από ελαφρύ χαμόγελο ήταν, 
από πολύ παλιά, ο συνηθισμένος χαιρετισμός  
των Ελλήνων. Υπήρχε όμως κι ένας άλλος, πολύ 
πιο εγκάρδιος, που εκδηλωνόταν με χειραψία 
του δεξιού τους χεριού και φίλημα στο πρόσωπο. 
Από το «δεξιούσθε», τη χειραψία με το δεξί 
δηλαδή, προέρχεται άλλωστε και το ρήμα 
δεξιώνομαι, ενώ από το «χαίρε» και το 
«υγίαινε»που χρησιμοποιούσαν τότε προέρχεται 
το γεια χαρά που λέμε σήμερα. 

Το φίλημα όμως στο χαιρετισμό, που δήλωνε 
φιλικά αισθήματα, εγκαρδιότητα και αγάπη, 
αντάλλασσαν μεταξύ τους μόνο οι κοινοί θνητοί, 
ούτε λόγος να γίνεται γι’ αυτό, όταν επρόκειτο 
να χαιρετίσουν αυτοκράτορες, κατακτητές και 
άλλους προνομιούχους, γιατί ποιος βασιλιάς θα 
δεχόταν να τον φιλήσει στο πρόσωπο ένας  
υποτελής, άλλα  και ποιος  κατακτημένος θα 
επιθυμούσε να ασπαστεί το δυνάστη του.  

Η ανάγκη όμως επέβαλε, όταν οι απλοί 
άνθρωποι έρχονταν σε επικοινωνία με τα 
πρόσωπα που ασκούσαν εξουσία και 
απολάμβαναν προνομίων, να τους φιλούν, με 
άλλον όμως τρόπο, ικετευτικό και ταπεινωτικό: 
υποχρεώνονταν να σκύβουν στο έδαφος και να 
φιλούν τα πόδια και τα «κράσπεδα των ιματίων 
τους», τους ποδόγυρους δηλαδή των ενδυμάτων 
τους, μια τακτική που καθιερώθηκε σιγά σιγά ως 
πάγιο προνόμιο των δυνατών και καθεστώς για 
τους κατακτητές. 

 Έτσι ο ελληνικός ασπασμός από εκδήλωση 
αγάπης και εγκαρδιότητας μετατράπηκε όχι 
μόνο σε υποχρεωτικό ποδοφίλημα, αλλά και σε 
αναγκαστικό φίλημα του άκρου της «ποδιάς» 
των ισχυρών, του  ποδόγυρου, όπως γίνεται και 
σήμερα σε κάποιες ανατολικές χώρες. Πολλές 
φορές οι ικέτες φιλούσαν ποδιές έχοντας  υπόψη 
όχι μόνο τη ρυπαρότητα του υφάσματος αλλά 
και  το ρυπαρό ήθος εκείνων που ικέτευαν και 
από τότε έμεινε να λέγεται απαξιωτικά η φράση 
«φίλησα κατουρημένες ποδιές». 

(Από το νέο βιβλίο της Γιολάντας Τσορώνη – Γεωργιάδη «Λέξεις και φράσεις με … ιστορία») 
Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα (Ε΄ Τάξης) 
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ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΕ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΟΥΣ 15 ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ    

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη) 
 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
 

     1      3        
        2           
   2                
                   
             4      
                   
                   
         3          
1                   
                   
     4              
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
 

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 
_ _ _ _ _ _ _ _    Πρωτεύουσα του νομού Ροδόπης.   

Π Ρ Γ Ρ Ε Β Ε Ν Ω Ν Β Α 
Η Κ Α Ρ Δ Ι Τ Σ Α Σ Θ Ι 
Μ Μ Β Ρ Α Δ Ε Κ Α Σ Ε Τ 
Α Σ Κ Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α Σ Ο 
Θ Κ Π Α Ν Ο Β Ρ Α Κ Π Λ 
Ι Λ Σ Ο Π Ε Λ Λ Α Σ Ρ Ο 
Α Κ Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Ο Ω Α 
Σ Φ Α Ν Ι Κ Α Μ Δ Ε Τ Κ 
Π Ο Κ Ο Ζ Α Ν Η Σ Κ Ι Α 
Β Σ Ω Τ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Α Ρ 
Κ Ο Ν Ι Λ Α Μ Α Κ Ο Σ Ν 
Β Ο Ι Ω Τ Ι Α Σ Τ Ε Α Α 
Ο Ω Α Σ Φ Λ Ι Κ Ο Π Ι Ν 
Ρ Ο Σ Φ Λ Α Σ Μ Π Α Κ Ι 
Ο Μ Ο Σ Λ Σ Β Ο Ρ Ν Κ Α 
Δ Λ Α Κ Υ Κ Λ Α Δ Ω Ν Σ 
Ο Σ Κ Α Λ Α Μ Π Ο Υ Ρ Λ 
Π Ρ Α Χ Α Ι Α Σ Π Α Κ Α 
Η Ο Λ Α Σ Ι Θ Ι Ο Υ Ω Ι 
Σ Κ Σ Λ Ε Σ Β Ο Υ Ν Γ Β 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Νομός που έχει πρωτεύουσα την 

Αλεξανδρούπολη. 
2. Νομός που έχει πρωτεύουσα το Βόλο. 
3. Νομός που έχει πρωτεύουσα την Αθήνα. 
4. Ο νομός Κυκλάδων έχει πρωτεύουσα 

την...   
 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Νομός που έχει πρωτεύουσα τον Άγιο 

Νικόλαο. 
2. Νομός που έχει πρωτεύουσα τον Πύργο. 
3. Ο νομός Μεσηνίας έχει πρωτεύουσα 

την… 
4. Ο νομός Αρκαδίας έχει πρωτεύουσα 

την…. 
  

Σισούρκα Ιωάννα, Ταφάνι Αλεξάνδρα 
 (Ε΄ Τάξη) 
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Ω Δ Ε Δ Α 
Κ Η Ν Α Σ 

Ε Α Λ Ν Α 
Ι Η Λ Φ Κ             

ΛΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ 146 
ΒΡΕΙΤΕ ΤΑ 14 ΕΙΔΗ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ: (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ) ΚΟΥΚΙΣ, ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ, 

ΠΤΙΜΠΕΡ, ΜΑΣΚΟΤ, ΚΑΠΡΙΣ, (ΚΑΘΕΤΑ) ΝΤΑΪΤΖΕΣΤΙΒ, ΚΡΙΜ ΚΡΑΚΕΡΣ, ΠΙΚ ΚΡΑΚΕΡΣ, ΜΑΜΑΣ, 
ΓΕΜΙΣΤΑ, ΤΟΥΙΣΤ, ΜΙΡΑΝΤΑ, ΠΟΛΥΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, ΡΟΝΤΟ  

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 1. ΚΑΝΑΡΗΣ 2. ΜΑΝΤΩ 3. ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ 4. ΜΠΑΫΡΟΝ ΚΑΘΕΤΑ 1. 
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ 2. ΔΡΑΜΑΛΗΣ 3. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ 4. ΜΙΑΟΥΛΗΣ  

Η ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΤΩΝ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ: ΜΙΡΑΝΤΑ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΝΙΣΤΙΡΚ (ΚΡΙΤΣΙΝΙ), 
ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΚΟΛΑΤΣΙΟ, ΟΛΙΚΗΣ, ΤΟΣΤ, ΑΥΓΑ     

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ: ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ, ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ  

_ _ _ _ _ _ _   Πρωτεύουσα του νομού Ρεθύμνης.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    Πρωτεύουσα του νομού Θεσπρωτίας.  
_ _ _ _ _ _ _     Πρωτεύουσα του νομού Αρκαδίας.  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Πρωτεύουσα του νομού Έβρου (αντίστροφα). 

Ανδρεάδης Άκης, Καφτιράνι Ηλίας (Ε΄ Τάξη) 
 

ΒΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΛΕΞΕΙΣ 
 
 
                
    

 ………………………………………..         ………………………………………… 
 Φαντίδης Αντώνης, Χοτζόλι Στέλλα (Ε΄ Τάξη) 

 
ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

ΠΩΛΗΤΗΣ: Ενδιαφέρεστε για την έγχρωμη τηλεόραση κύριε; 
ΠΕΛΑΤΗΣ: Ναι, αλλά δεν είμαι σίγουρος ποιο χρώμα να πάρω. 

*       *       * 
- Δανείστηκα από το γείτονα την τρομπέτα του! 
- Μα δεν ξέρεις να παίζεις τρομπέτα! 
- Ναι, αλλά ούτε εκείνος θα παίζει! 

*       *       * 
- Τι είναι αυτό που το βάζεις στο ψυγείο και συνεχίζει να καίει; 
- Η μουστάρδα! 

Τοσουνίδης Χρήστος (Ε΄ Τάξη) 
 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ 
«Πρώτα θα δεις το γείτονα και ύστερα τον ήλιο»  

Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τους γείτονές μας, γιατί όλη μας τη ζωή θα την περάσουμε μαζί τους. 
*       *       * 

«- Πώς πάνε οι τυφλοί στον Άδη; 
- Σέρνοντας ο ένας τον άλλο.» 

Η αμαρτία τυφλώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να παρασέρνεται εύκολα από τους άλλους όμοιους. 
Ορφανίδου Άννα Μαρία (Ε΄ Τάξη) 

 
ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

 
 

 
 

 
 

Σιδηροπούλου Έφη (Ε΄ Τάξη) 
 

Κόκκινη η νύφη  
άσπρο τ’ άλογό της.   
  Τι είναι; 

Ανεβαίνω σαν κυρά  
κατεβαίνω διακονιάρα.  
   Τι είναι; 
 


