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Τα Μαγικά      Μολύβια  
του 19ου Δημοτικού Σχoλείου Σερρών

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2 0 2 1  - Τ ε ύ χ ο ς  5ο                                                    

Δείτε τα άρθρα μας στο https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/ και αφήστε το θετικό σχόλιό σας!! 

Διαβάστε στο τεύχος αυτό, τα άρθρα μας: 

• Παγκόσμια Ημέρα Ζώων σελ 3, 4 

• Ανέκδοτα σελ 4, 20 

• Συνεντεύξεις σελ 12, 13, 14 

• Κριτικές βιβλίου, ταινίας σελ 8, 20 

• Δικό μας παραμύθι σελ. 10 

• Δικά μας ποιήματα σελ 15 

• Συνταγές σελ 17, 18, 19 

• Βιογραφίες Αγίων σελ 10, 11 

• Περιβάλλον σελ 21, 22 

• Ακολουθώ τους κανόνες οδήγησης σελ 
16  

• Σχολικές δραστηριότητες σχετικά με 

• Γράμματα σε ακριτικά νησιά σελ 5 

•Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματι-
σμού σελ 6 

•Ασφάλεια στο Διαδίκτυο σελ 6 

•Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής σελ 16 

•Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών σελ 7, 8 

•Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το 
Θέατρο σελ 9 

•Χριστούγεννα σελ 23 

Για το εξώφυλλο του 5ου τεύχους της εφημερίδας μας 

έγινε ηλεκτρονική ψηφοφορία ανάμεσα σε πολλές δη-

μιουργίες των μαθητών/τριών όλου του σχολείου μας.  

Η παραπάνω εικόνα συγκέντρωσε τους περισσότερους ψή-

φους  (62) από όλους τους μαθητές/τριες και είναι της Α-

ποστολίας Κωνσταντοπούλου και του Αθανάσιου Δραγάτη 

της Γ2 τάξης.  

Μπορείτε να δείτε όλες τις δημιουργίες στο https://

padlet.com/mgoutouloudi/cover5 .  

 

 

 

 

«Οι ήρωες των Σερρών» 

...Σπουδαίος Σερραίος οπλαρχηγός που 

αγωνίστηκε στο βουνό Μενοίκιο εναντί-

ον του Ισμαήλ μπέη ήταν ο Τσέλιος Ρου-

μελιώτης. Σημαντικός αγωνιστής με κα-

ταγωγή από την Ζίχνη ήταν ο Νίκος Τσά-

ρας (Νικοτσάρας)  

Δείτε την συνέχεια στην σελίδα 2 

Βραβείο- Ψηφιακό παιχνίδι 
«Ιστορία Βυζαντινών Χρό-

νων» (19ο Δημοτικό Σχολείο 
Σερρών) 

στον  1ο Διαγωνισμό  Δη-
μιουργίας Επιτραπέζιου και 
Ψηφιακού Αφηγηματικού 
Παιχνιδιού του Εθνικού Κέ-

ντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας
(ΕΚΟΜΕ).  

Δείτε την συνέχεια στην σελίδα 5 

Σε αυτό το τεύχος, η εικονογράφηση των σελίδων είναι 
αποκλειστικά δημιουργίες δικές μας, των μαθητών/τριών.  

https://padlet.com/mgoutouloudi/cover5
https://padlet.com/mgoutouloudi/cover5
https://www.ekome.media/el/εκπαίδευση/ta-vraveia-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-to-mathimapaichnidi/
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«Οι Ήρωες των Σερρών» 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=544   

 Δύο χρόνια που πηγαίνω δημοτικό, δεν καταφέραμε να γιορ-
τάσουμε στο σχολείο την 25η Μαρτίου επειδή είμασταν σε 
καραντίνα. Ούτε κατάφερα να επισκεφτώ το θεματικό πάρκο 
για το 1821 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, αφού απαγορευόταν 
η μετακίνηση. Έμαθα όμως για τους ήρωες των Σερρών που 
βοήθησαν στον αγώνα της επανάστασης του 1821 μέσα από 
τα βιβλία.  
Σπουδαίος Σερραίος οπλαρχηγός που αγωνίστηκε στο βουνό 
Μενοίκιο εναντίον του Ισμαήλ μπέη ήταν ο Τσέλιος Ρουμε-
λιώτης. Σημαντικός αγωνιστής με καταγωγή από την Ζίχνη 
ήταν ο Νίκος Τσάρας (Νικοτσάρας) που πολέμησε στο Δεμίρ 
Ισάρ (Σιδηρόκαστρο), στη Ζίχνη, στο Νευροκόπι, στην Χαλκι-
δική. Ο Κωστής Μπαλτάς, που μετά την κατάπνιξη των κινη-
μάτων στην Βόρεια Ελλάδα, πολέμησε στο Μεσολόγγι. Μυ-
στικό ρόλο επίσης έπαιξαν ο Μητροπολίτης Σερρών Χρύσαν-
θος, οι αδερφοί Σκανδάλη, ο Νικόλαος και ο Κώστας Κασο-
μούλης, βοηθώντας στη μεταφορά μηνυμάτων, την συλλογή 
χρημάτων και την οικονομική ενίσχυση του αγώνα.  

Έμαθα από την δασκάλα μου ότι υπάρχουν οι ήρωες με τα όπλα αλλά και οι ήρωες με την πέννα. Σε μια βόλ-
τα στην πόλη μου τις Σέρρες, συναντώ στην πλατεία Ελευθερίας το άγαλμα του Εμμανουήλ Παπά. Ένας 
σπουδαίος αγωνιστής από το χωριό Δοβίστα Σερρών (Εμμανουήλ Παπάς Σερρών), που μπορεί να μην ήξερε 
πολλά γράμματα αλλά κατάφερε μέσα από το εμπόριο να συνεργάζεται με Τούρκους και να δίνει χρήσιμες 
πληροφορίες στους Έλληνες. Ήταν ένας ήρωας των όπλων που αγωνίστηκε με ορμητήριο το Άγιο Όρος. Κο-
ντά στο σπίτι μου, σε ένα παρκάκι δίπλα στα δικαστήρια συναντώ την προτομή ενός ήρωα της πέννας. Με 
καταγωγή από τις Σέρρες και σημαντικές σπουδές που ξεκίνησαν από την Σχολή των Σερρών, ο Αναστάσιος 
Πολυζωίδης ήταν πρόεδρος στο έκτακτο δικαστήριο στη δίκη του Κολοκοτρώνη. Ήταν ένας από τους δύο που 
αρνήθηκε να υπογράψει την καταδικαστική απόφαση για τον ελευθερωτή της Ελλάδος τον Κολοκοτρώνη και 
όπως γράφει στην προτομή του, είναι σύμβολο της δικαστικής ανεξαρτησίας  

Μαγδαληνή Παπίκα Γ1 

έργο κολάζ που έστειλα στον πανελλήνιο διαγωνι-

σμό και έχει επιλεγεί να εκτεθεί στην αφιερωματι-

κή έκθεση το φθινόπωρο του 2021 στο Κέντρο 

Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος 

Μείζονος Ελληνισμού!  

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=544


3 

                    Οι καλύτεροι μας φίλοι: τα ζώα 

 Τα ζώα είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου σε στηρίζουν ακόμα 

και αν εσύ δεν είσαι καλά και είναι η καλύτερη συντροφιά που μπο-

ρείς να έχεις σε αγαπάν όσο και αν δεν φαντάζεσαι και θα είναι πά-

ντα εκεί για εσένα. Όποτε να τα συμπεριφέρεσαι και εσύ καλά και να 

τα αγαπάς αυτό περιμένουν και εκείνα από εσένα αγάπη και φροντί-

δα και μην ξεχνάς είσαι και η μονοί συντροφιά που μπορούν να έχουν 

πότε οπότε μην τα συμπεριφέρεσαι άσχημα και θυμήσου τα ζώα είναι 

ευθύνη και όχι παιχνίδι.  

ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ -ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΕΡΜΕΤΖΗ ΣΤ2 

«Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων» 

 H Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων γιορτάζεται με διαφορετικούς τρόπους σε κάθε χώρα, ανεξάρτητα από την 
εθνικότητα, τη θρησκεία, την πίστη ή την πολιτική ιδεολογία. Μέσω της αύξησης της ευαισθητοποίησης και της 
εκπαίδευσης μπορεί να δημιουργηθεί ένας κόσμος όπου τα ζώα θα αναγνωρίζονται πάντα ως αισθανόμενα όντα 
και θα πληρώνεται πλήρη ευγένεια πάντα για τη καλή διαβίωση τους. 

 Ο Χάινριχ Τσίμερμαν οργάνωσε την πρώτη Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων στις 24 Μαρτίου 1925 στο Αθλητι-
κό Παλάτι στο της Γερμανίας. Πάνω από 5.000 άτομα παρευρέθησαν σε αυτή την πρώτη εκδήλωση. Η εκδήλωση 
ήταν αρχικά προγραμματισμένη για τις 4 Οκτωβρίου, για να συμπέσει με την ημέρα της γιορτής του Αγίου Φρα-
γκίσκου της Ασίζης, προστάτη αγίου της οικολογίας, ωστόσο ο χώρος δεν ήταν διαθέσιμος εκείνη την ημέρα. Η 
εκδήλωση εορτάστηκε στις 4 Οκτωβρίου για πρώτη φορά το 1929. Αρχικά ο θεσμός εορταζόταν μόνο στη Γερμα-
νία, την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχοσλοβακία, όπου ζούσε μια μεγάλη Γερμανική μειονότητα μέχρι το τέ-
λος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. Κάθε χρόνο ο Τσίμερμαν εργαζόταν ακούραστα για την προώθηση της Παγκό-
σμιας Ημέρας των Ζώων. Τέλος, σε ένα Συνέδριο Διεθνούς Προστασίας των Ζώων στη Φλωρεντία της Ιταλίας τον 
Μάιο του 1931 πρότεινε την καθιέρωση της 4ης Οκτωβρίου ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων. Η πρόταση εγκρίθη-
κε ως ψήφισμα και έγινε ομόφωνα δεκτή. 

Σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων είναι μια παγκόσμια εκδήλωση που ενώνει το κίνημα προστασίας των 
ζώων. Επικεφαλής και σημαντικός χρηματοδότης είναι το ίδρυμα Naturewatch από το 2003, ένα ίδρυμα για την 
καλή διαβίωση των ζώων με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Πηγή: Wikipedia (διασκευή) 

Βούλγαρη Παυλίνα- Παπουτσή Νεκταρία-Φώτη Μαρία ΣΤ2 

«Το χτυπημένο πουλάκι»  

Μια Τρίτη του Νοεμβρίου στο ολοήμερο εί-
δαμε ένα πουλί να κάθεται δίπλα στον κάδο. Είχε χτυπήσει το ποδαρά-
κι του και κάθησε να ξαποστάσει. Τα μεγαλύτερα παιδιά του ολοημέρου 
το πήρανε και το πήγανε σε ένα παγκάκι. Ήταν γκρί και τα μάτια του 
ήταν κόκκινα. Εκεί που λέγαμε να βρούμε κάτι να το βάλουμε μέσα για 
να είναι στα μαλακά, άνοιξε τα φτερά του και πέταξε.  

Εμείς χαρήκαμε παρα πολύ που το είδαμε να πετάει 

          Χρύσα Ψωμαδοπούλου Α2  -  Χριστίνα Τριανταφύλλου Ε1 
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«Δημιουργίες με πλαστελίνη για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων» 

Οι μαθητές της Β2 τάξης γράφουν στον υπολογιστή τι ζωάκια δημιούργησαν με πλαστελίνη στο μάθημα 

των εικαστικών για την Παγκόσμια Ημέρα των 

Ζώων: 

Η  Αντωνία έκανε μια γη. 

ο πρόδρομος έκανε έναν παπαγάλο. 

Ο Κωνσταντίνος έκανε ένα άλογο. 

Η Σοφία έκανε ένα γλιφιντζούρι 

Η Παρασκευή έκανε ένα γλιφιτζούρι. 

Η Νίκη έκανε μια γοργόνα. 

Η Τατιανή εφτιαξε ένα αγαλματάκι την ρα-
πουνζελ 

Ο  Γιώργος  έκανε  έναν  κροκόδειλο. 

Η Μελίντα έκανε ένα γατάκι. 

Η Γαρυφαλλιά έκανε μια φράουλα, μια γάτα, μια γλά-
στρα με φυτά, ένα δέντρο με χιόνια, ένα πάντα  και 
πολλά σάντουιτς. 

Ανέκδοτο 
Μια φορά ήταν ένα παιδάκι που όλα τα φωνήεντα τα έλεγε «α».  

Η μαμά του το πήγε στον γιατρό.  

-Πες παιδί μου ένα.  

-Άνα.  

-Πες ένα. -Άνα.  

-Είπα ένα!  

-Ένα.  

-Πες παιδί μου κίτρινο.  

-Κάτρανα  

-Είπα κίτρινο.  

-Κάτρανα.  

-Πες καλέ κίτρινο.  

-Κίτρινο.  

-Τώρα πες μου τη λέξη φρούτο.  

-Φράτα.  

-Φρούτο παιδάκι μου.  

-Φράτα -Φρούτοοοοο, φώναξε ο γιατρός.  

-Φρούτο.  

-Ωραία, ας επαναλάβουμε. Πες «ένα κίτρινο φρούτο».  

-Μπανάνα!  

Συντάκτρια: Μάγδα Παπίκα, τάξη Γ’1  
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Βραβείο 

Ψηφιακό παιχνίδι «Ιστορία Βυζαντινών Χρόνων» (19ο Δημο-

τικό Σχολείο Σερρών) 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=568  

Η ομάδα μας, Θρυλικοί προγραμματιστές της Python, καταφέ-

ραμε και πήραμε το βραβείο στην κατηγορία ψηφιακό παιχνίδι 

του 1ου Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού 

Αφηγηματικού Παιχνιδιού του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακου-

στικών Μέσων και Επικοινωνίας(ΕΚΟΜΕ). Τα αποτελέσματα 

ανακοινώθηκαν τον Σεπτέμβριο 2021 στο https://

www.ekome.media/el/εκπαίδευση/ta-vraveia-tou-1ou-

mathitikou-diagonismou-to-mathimapaichnidi/. 

Αν είστε σίγουροι ότι ξέρετε την Ιστορία Βυζαντινών Χρόνων , 

παίξτε με το παιχνίδι μας online πατώντας  Start στο http://

www.goutouloudi.gr/wp-content/uploads/2021/06/renpy/

index.html 

Δείτε το trailer μας στο https://youtu.be/8NKVbcCMWzo 

Αλεξάνδρα Μανταδάκη, Βασίλειος Καλογραιάκης, Γεώργιος Κωνσταντόπουλος, Μαρία Μάρκου, Μαρία Φώτη, 

Νικόλαος Χατζηδημητρίου ΣΤ2 τάξη 

 Οι ευχές μας ταξιδεύουν στα ακριτικά νησιά μας 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=566  

Το σχολείο μας  μαζί με την κυρία της μουσικής συμμετείχε σε 
μια δράση. Δημιουργήσαμε και στείλαμε με το ταχυδρομείο ευ-
χετήριες κάρτες για τους μοναδικούς μαθητές των ακριτικών 
νησιών μας. Σκοπός μας να επικοινωνήσουμε και να μοιράσου-
με ευχές σ αυτά τα παιδιά. Γνωρίσαμε τα νησιά, Μαθράκι, Τέ-
λενδο και  τους Αρκιούς. Διαβάσαμε την ιστορία  αυτών των 
νησιών και  μαγευτήκαμε από τα όμορφα τοπία. 
Καλές γιορτές Ελλάδα μας!!! 
Οι μαθητές του τμήματος Ε1 
Επιμέλεια: Νικολέτα  Ρούλη & Σοφία Καπετάνη  

ΕΚΔΟΤΗΣ: 19ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 2019-2020 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ– ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 

ΓΚΟΥΤΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 

mgoutouloudi@gmail.com | www.goutouloudi.gr 

Τα Μαγικά Μολύβια 

του 19ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=568
https://www.ekome.media/el/εκπαίδευση/ta-vraveia-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-to-mathimapaichnidi/
https://www.ekome.media/el/εκπαίδευση/ta-vraveia-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-to-mathimapaichnidi/
https://www.ekome.media/el/εκπαίδευση/ta-vraveia-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-to-mathimapaichnidi/
http://www.goutouloudi.gr/wp-content/uploads/2021/06/renpy/index.html
http://www.goutouloudi.gr/wp-content/uploads/2021/06/renpy/index.html
http://www.goutouloudi.gr/wp-content/uploads/2021/06/renpy/index.html
https://youtu.be/8NKVbcCMWzo
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=566
https://www.ekome.media/el/εκπαίδευση/ta-vraveia-tou-1ou-mathitikou-diagonismou-to-mathimapaichnidi/
http://www.goutouloudi.gr/wp-content/uploads/2021/06/renpy/index.html
http://www.goutouloudi.gr
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PIXEL ART 
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=548 

Για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού φέτος στο 
μάθημα πληροφορικής δημιουργήσαμε pixelart  στο χαρτί και 
κυρίως στο zapplycode. Μπήκαμε σε δίκτυο σχολείων στο 
CodeWeek.eu με τους μαθητές/τριες του 4ου Δ.Σ. Σερρών, με 
μαθητές/τριες σχολείου της Ιταλίας, Πολωνίας, Ρουμανίας και 
άλλων, οι οποίοι φτιάξανε και αυτοί Pixelart. 
Το Zapplycode είναι μια ιταλική εφαρμογή που μπορείς να κά-
νεις τα δικά σου σχέδια με pixels. Bάλε την φαντασία σου και 
κάνεις φοβερά σχεδία με ότι θέλεις. Θα ενθουσιαστείς με τις 
ιδέες που μπορείς να κάνεις! Δοκίμασε το και θα μάθεις τι 
μπορείς να καταφέρεις! Μην στεναχωριέσαι άμα δεν σου βγή-
κε την πρώτη φορά ξανά προσπάθησε γιατί αυτή είναι η μαγεία 
του προγραμματισμού.  
Θυμήσου προσπαθούμε και δεν τα παρατάμε!!!! 
Δείτε τα pixelart όλων των μαθητών/τριών μας στο  
https://padlet.com/mgoutouloudi/pixelart2021  
 

Μαρία Μάρκου ΣΤ2 
 

Γίνε ‘Ήρωας του διαδικτύου 
Το Βασίλειο της Ευγένειας 

Στο μάθημα πληροφορικής αφού συζητήσαμε για τον διαδικτυακό εκφοβι-
σμό ,πως να προστατευόμαστε και πως μπορούμε να δείχνουμε καλοσύνη μετα-
ξύ μας, παίξαμε το παιχνίδι https://beinternetawesome.withgoogle.com/el_gr/
interland/landing/kind-kingdom και μας άρεσε πολύ. Στο τέλος πήραμε και πι-
στοποιητικό. Το σύνθημα είναι η κουλ συμπεριφορά είναι η καλή συμπεριφορά. 
Μπλόκαρε τις κακεντρεχείς ή ανάρμοστες συμπεριφορές στο διαδίκτυο και χρη-
σιμοποίησε το internet για να διαδίδεις θετικές στάσεις και συμπεριφορές. Παίξε 
και εσύ το παιχνίδι !Να είσαι ευγενικός και να δίνεις καλοσύνη για να γίνεις ήρωας του Διαδικτύου! 
Έπειτα, φανταστήκαμε τι θα λέγανε μεταξύ τους ο Ήρωας 
του Διαδικτύου, ο Ιντερναύτης και ο εκφοβιστής και γρά-
ψαμε τους δικούς μας διαλόγους σε κόμικ. 

Εμείς, συνεχίσαμε να εργαζόμαστε πάνω στο report και 
στο block και φτιάχνουμε ένα σχετικό έργο στο scratch 
και σύντομα θα μπορείτε να το δείτε στο https://
www.saferinternet4kids.gr/ ως συμμετοχή μας στο διαγω-
νισμό 2022. 

Νικολέτα Ρούλη και 
Σοφία Καπετάνη Ε1 

 

 

 
Διάλογοι Μαρία Μάρκου—Νεκταρία Δερμεντζή 

https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=548
https://padlet.com/mgoutouloudi/pixelart2021
https://beinternetawesome.withgoogle.com/el_gr/interland/landing/kind-kingdom
https://beinternetawesome.withgoogle.com/el_gr/interland/landing/kind-kingdom
https://www.saferinternet4kids.gr/
https://www.saferinternet4kids.gr/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/el_gr/interland/landing/kind-kingdom
https://docs.google.com/presentation/d/13ZrXPA1Szuaa_9lxwTM1ngJJFkVlS8uop1n1Q4qMJoM/edit?usp=sharing
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  EUROPEAN DAY OF LANGUAGES 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=556  

The European Day of Languages (EDL) was first celebrated 
in 2001 during the European year of languages. At the end 
of this event, it was decided to celebrate EDL each 26th Sep-
tember. Every year, millions of people of European States 
organize activities to encourage the ability to speak other 
languages including those who are less spoken. The main 
purpose of this day is to alert the public to the importance of 
language learning and to explore the world of different cul-
tures. 

To honor EDL, my class and the English teacher, did a project 
which each one of us drew in a colorful piece of paper the word “Good morning” in different languages. 
We went to the principal’s office to present the project, we took photos and in the end, everyone spoke 
“Good Morning” in the language each one represented. Before our return to class, we shouted “Good 
Morning” in Greek. It was a great celebration and I’m hoping to repeat it next year. 

Γεωργία Κυπαρίσση Ε2 

Ευρωπαϊ κή  Ημέ ρα Γλωσσω ν 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=559  

Με πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης, από το 

2001 η Ευρωπαική Ημέρα Γλωσσών γιορτάζεται κάθε 

χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου. 

Στην Ευρώπη, σήμερα, ομιλούνται 200 γλώσσες και διάλεκτοι. Η πιο 
διαδεδομένη γλώσσα μεταξύ των Ευρωπαίων είναι τα Αγγλικά. Ακο-
λουθούν τα Γερμανικά και τα Γαλλικά. 
Οι γενικοί στόχοι της ημέρας είναι: 
 να ευαισθητοποιήσει το κοινό για τη σημασία της εκμάθησης 

γλωσσών και της διαφοροποίησης των γλωσσών που μαθαίνο-
νται με σκοπό την αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτι-
σμικής κατανόησης· 

 να προωθήσει την πλούσια γλωσσική και πολιτιστική ποικιλία της 
Ευρώπης· 

 να ενθαρρύνει τη δια βίου εκμάθηση γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο. 
Με αφορμή αυτήν την ημέρα δημιουργήσαμε στο εργαστήριο της Πληροφορικής ένα δέντρο, με φύλλα 

λέξεις σε διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες κα-

θώς και ένα ήλιο με ένα σύννεφο που οι ακτί-

νες και σταγόνες ήταν λέξεις σε διάφορες 

γλώσσες. 

Οι επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι οι ακόλουθες 24: 

 

 

Αλεξάνδρα Μανταδάκη Μαθήτρια της Στ΄2  

Αγγλική Ισπανική Πολωνική 

Βουλγαρική Ιταλική Πορτογαλική 

Γαλλική Κροατική Ρουμανική 

Γερμανική Λεττονική Σλοβακική 

Δανική Λιθουανική Σλοβενική 

Ελληνική Μαλτεζική Σουηδική 

Εσθονική Ολλανδική Τσεχική 

Ιρλανδική Ουγγρική Φινλανδική 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=556
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=559
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%AF%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CE%AE_%CE%88%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%BF%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%BF%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%84%CF%84%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B9%CE%B8%CE%BF%CF%85%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B1%CE%BB%CF%84%CE%B5%CE%B6%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%83%CE%B8%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%81%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%85%CE%B3%CE%B3%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
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Ευρωπαϊ κή  μέ ρα γλωσσω ν 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=574  

Για να γιορτάσουμε την ευρωπαϊκή μέρα γλωσσών δη-

μιουργήσαμε στο μάθημα των γαλλικών ένα δέντρο 

που ανθίζει με τη φιλία, συνεργασία και ειρήνη που 

υπάρχει ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης. 

Τα φύλλα του δέντρου μας έχουν τις λέξεις φιλία, 

αγάπη, συνεργασία, ειρήνη σε διάφορες γλώσσες 

της Ευρώπης και γιρλάντες με παιδιά που πιάνονται 

χέρι-χέρι χαιρετούν λέγοντας Καλημέρα σε διάφορες 

γλώσσες. 

Αυτή τη δράση παρουσιάσαμε και με αφορμή την Η-

μέρα Erasmus και δημιουργήσαμε ένα βίντεο που α-

πευθύνεται στους Γάλλους συνεργάτες μας στην πόλη 

Caen στη Βόρεια Γαλλία με τους οποίους συμμετέχου-

με στο πρόγραμμα ERASMUS +  «Partageons tous ensemble la passion des Jeux – Ας μοιραστούμε όλοι 

μαζί το  πάθος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες». 

Καφεστίδου Κωνσταντίνα, Στ - τμήμα γαλλικών 

Αρκάς Θανασάκης 

Ο Αρκάς είναι ένα διάσημος συγγραφέας ο οποίος έχει δημιουργήσει μια σειρά 
βιβλίων μία από τις οποίες λέγεται “H ΡΟΖΑ ΤΟΥ ΑΡΚΑ”. Αυτή η σειρά μι-
λάει για ένα αγόρι με το όνομα Θανασάκη. 

Όμως διαπιστώνει ότι το κορίτσι των ονείρων η 
Σίσσυ δεν τον αγαπάει. Αλλά θα κάνει τα πάντα για 
να τον αγαπήσει. Εξάλλου έχει τον συνεσταλμένο 
φίλο του τον Χάρη, τη χαζούλα αδελφή του Τζένη, 
τον πολύπαθο Αποστόλη και την τρομερή Ρόζα μια ένθερμη φεμινί-
στρια και μια μαχητική ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των αδυνάμων 
όπου περνάνε τρελές περιπέτειες.              

Ηρακλής Μπακάλης ΣΤ1 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=574
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Το παραμύθι ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ  είναι του 
συγγραφέα Αντώνη Παπαθεοδούλου 
και το διαβάσαμε στο μάθημα πληρο-
φορικής στους υπολογιστές καθώς εί-
ναι δωρεάν και σε ψηφιακή μορφή. 

Μιλάει για τη διαφορετικότητα.  
Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ένα 
πιάνο που βρίσκεται ξεχασμένο  στην 
αποθήκη ενός παλαιοπωλείου.  Μια 
μέρα τα πλήκτρα του πιάνου άρχισαν 
να συζητάνε  μεταξύ τους και έλεγαν 
ότι βαριούνται πολύ επειδή είχαν πο-
λύ καιρό να παίξουν μουσική.  Ένα 
μαύρο πλήκτρο είπε ότι του λείπει η 
ένταση της μουσικής.  Μετά, ένα από τα  
άσπρα πλήκτρα το κορόιδεψε λέγοντάς του 
ότι τα μαύρα δεν είναι βασικά πλήκτρα του 
πιάνου. Έτσι άρχισαν να μαλώνουν τα μαύ-
ρα με τα άσπρα πλήκτρα και χωρίστηκαν σε 
δύο ομάδες.  Αργότερα άρχισαν να μαλώ-
νουν οι νότες μεταξύ τους και έκαναν πολύ 
φασαρία. Τότε ακούστηκε η λέξη ησυχία από 
ένα πλήκτρο και όλα σταμάτησαν. Αυτό το 
πλήκτρο είχε την ιδέα να δημιουργήσουν μια 
νέα νότα που θα την ονόμαζαν ΣΟΥ. 

Μια μέρα έγινε κάτι διαφορετικό, ένα α-
γόρι, που το έλεγαν Νίκο, άνοιξε το καπάκι 
του πιάνου και άρχισε να παίζει μουσική.  
 Όμως όλα τα πλήκτρα του πιάνου έβγαζαν 
την ίδια νότα. Το παιδί κατάλαβε ότι το πιά-
νο ήταν χαλασμένο. Τότε τα πλήκτρα κουρδίστηκαν μόνα τους και όταν ο Νίκος προσπάθησε να ξαναπαί-
ξει ακούστηκε μια υπέροχη μελωδία.   

Το παραμύθι μας διδάσκει ότι όλοι είμαστε διαφορετικοί, αλλά ίσοι μεταξύ μας και θα πρέπει να συ-
νεργαζόμαστε και να μη μαλώνουμε. 

Δήμητρα Γρηγοροπούλου ΣΤ1 

Το βιβλίο αυτό είναι ένα πολύ ωραίο. 

Μιλάει για την μουσική που είναι είναι 

όμορφη να την έχεις στην ζωή σου ως 

φίλη σου. Ακόμα και κάποιους που δεν 

τους αρέσει η μουσική νομίζω ότι τα πλή-

κτρα θα βοηθήσουν να μπες λίγο στον 

τόνο της και να μάθεις να μην μαλώνεις 

με τους φίλους σου. Όταν μπερδευτήκαν 

η νότες βγήκε μια φανταστική μελωδί-

α!!!!! Το βιβλίο ήταν απλά φανταστικό  

       Είναι ένα από το καλύτερο 

παραμύθι που έχω διαβάσει ποτέ. Γεωρ-

γία Μαρβάκη ΣΤ1 

Είναι ένα πανέμορφο παραμύθι 

και σίγουρα θα μου άρεσε άμα 

έβγαινε σε θεατρικό!!!! Κων-

σταντίνα Καφεστίδου ΣΤ1 

τέλειο παραμύθι!!!Ηρακλής 

Μπακάλης 

Το πανέμορφο αυτό παραμύθι 

μας έκανε πολλή εντίποση διότι 

ήταν κάτι  το διαφορετικό . Κορί-

να Μούρτζιου και Δανάη Κω-

σταίου ΣΤ1  

Είναι ένα φανταστικό παραμύθι 

που μας μαθαίνει ότι ο εγωισμός 

δεν είναι καλό πράγμα!   

Ανδριάνα  Σιδηροπούλου-

Κρυσταλένια Θεοχαρίδου ΣΤ1 

Το παραμύθι αυτό είναι πάρα 
πολύ καλό.  Ιωάννης Λωρίδας 

Είναι ένα τέλειο παραμύθι!!!

Μαρία Τσιρίκα ΣΤ1 

Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο 
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=576  

Πέρσι στο μάθημα πληροφορικής είχαμε προγραμματίσει ένα πιά-
νο στο Scratch. Φέτος,  με αφορμή το παραμύθι ΣΙ ΣΟΥ ΝΤΟ, 
καταφέραμε με χρήση τεχνολογίας να φτιάξουμε ένα ανθρώπινο 
πιάνο! Ναι καλά διαβάσατε, τα πλήκτρα του πιάνου είμαστε εμείς 
οι μαθητές/τρεις  του ολοημέρου. Αυτό το λέμε και physical com-
puting!  

Οι μαθητές/τριες της ΣΤ1 γράφουμε σενάριο στον υπολογιστή σε 
συνεργατικό έγγραφο, το οποίο  θα γίνει θεατρικό έργο. Αν καταφέρουμε να το τελειώσουμε μέχρι τον Δεκέμβριο, 
θα πάρουμε αργότερα μέρος στη δράση «Μαθαίνοντας Επιστήμη μέσα από το Θέατρο»!! Εμείς τα παιδιά του ολοη-
μέρου νιώθουμε ενθουσιασμένοι για το αν καταφέρουμε να κάνουμε το έργο μας πραγματικότητα και έχουμε και 
πολύ αγωνία  για τους ρόλους μας που θα τους πάρουμε άμα παίξουμε στο θεατρικό μας.    

Μαρία Τσιρίκα  ΣΤ1 

https://media.voog.com/0000/0039/7511/files/si_sou_do_GRE.pdf
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=576
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Από την Δήμητρα Φώτη, μαθήτριας Γ1 τάξης 

Μια φορά κι έναν καιρό κάπου ψηλά στο ουρανό υπήρχε η Μαγικούπουλη μια υπέροχη 
πόλη που κανείς μα κανείς δεν στεναχωριόταν ποτέ του[...]Εκτός από τον Γκριζούλη 
γιατί κανείς δεν τον έκανε παρέα επειδή φορούσε γυαλιά και είχε αρκετά σπυράκια. Κάθε 
μέρα στο σχολείο τον κορόιδευαν για τα γυαλιά του και τα σπυράκια του. 

 Μια μέρα στο σχολείο το Γκριζούλη ήρθε ένα καινούριο κορίτσι που το ‘λέγαν Συννεφού-
λα. Η Συννεφούλα πήγαινε στην ίδια τάξη με τον Γκριζούλι. Στα διαλείμματα έβλεπε πως 
φέρονταν οι συμμαθητές της στο Γκριζούλι. Δεν άντεξέ άλλο όσπου μια μέρα τον υπερα-
σπίστηκε!!! 

Οι συμαθητές της δεν άρθρωσαν λέξη όταν την είδαν να βοηθάει το Γκριζούλι. 

Άπο τώρα και για πάντα η Συννεφούλα και ο Γκριζούλης είναι φίλοι και όταν μεγαλώσουν 
μάλλον σύζυγοι. 

                                       ΑΓΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ 

  Γεννημένος το 1410 στο Περαχώρι της Ιθάκης, 
Ο Άγιος Ραφαήλ είχε γονείς τον Διονύσιο και τη 
Μαρία που του έδωσαν χριστιανική ανατροφή 
Εκεί σπούδασε δυτική και ελληνική φιλοσοφία 
και ιατρική, κάτι που τον ευχαριστούσε πολύ. 
Κατατάχθηκε με μεγάλο βαθμό αξιώματος 
στον βυζαντινό στρατό και αργότερα, σε ηλικία 
35 ετών, έγινε κληρικός. Ο Ο Άγιος Ραφαήλ διέ-
φυγε μαζί με άλλους από το λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης και κατέφυγε στη Λέσβο (14 Μαρτί-
ου 1454), η οποία θεωρούταν ασφαλές νησί. Ο 

Άγιος λειτούργησε για τελευταία φορά τη Μεγάλη Πέμπτη. Τη Με-
γάλη Παρασκευή έβρεχε πολύ. Κάποια στιγμή, ο Άγιος βγήκε έξω 
και είδε τους εισβολείς να πλησιάζουν στην πόρτα της μονής. Με 
σθένος τους φώναξε ότι η ψυχή του ανήκει στον Θεό, όμως το 
σώμα του μπορούν να το κάνουν ό,τι θέλουν. Τράβηξε και ένα 
μεγάλο σταυρό που είχε στον λαιμό του και τους είπε: "Εμείς αυ-
τόν προσκυνούμε και ποτέ δε θα τον εγκαταλείψουμε". Το μαρτύ-
ριο του είχε αρχίσει. Ο ίδιος διηγήθηκε το μαρτύριό του σε πι-
στούς, μετά τον θάνατό του ως εξής: «Οι Τούρκοι μου έκαναν 
πολλά μαρτύρια. Πρώτα με χτύπησαν με τα ρόπαλα τους και με 
έριξαν κάτω παράλυτο. Έπειτα με κεντούσαν με τα κοντάρια τους, 
με τραβούσαν από τα γένια και με έσερναν καταγής. Ύστερα με 
έδεσαν σε μια καρυδιά και με χτυπούσαν απάνθρωπα επί ένα ει-
κοσιτετράωρο. Όταν με βασάνιζαν, είπα «θα αντέξω τα πάντα για 
το θέλημα του Κυρίου, μέχρι την τελευταία μου πνοή». Κρεμασμέ-
νος, έβλεπα που κλωτσούσαν και κτυπούσαν τους άλλους καλό-
γηρους, αλλά έλεγα: «Εδώ, στον αγώνα μέχρι την τελευταία μου 

πνοή». Γι’ αυτό είχα και έχω αυτές τις δυνάμεις».Ο Αγιος Ραφαήλ 
έζησε (1410 - 1463). 

                                  Ραφαήλ Γεωργιτζίκης ΣΤ1 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B9_%CE%99%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CF%82_%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
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«Όσιος Πορφύριος Ο Καυσοκαλυβίτης» 
 Ο Διορατικός καί Θαυματουργός Εορτάζει 2 Δεκεμβρίου εκάστου 
έτους . 
Ο Όσιος Γέρων Πορφύριος, κατά κόσμον Ευάγγελος Μπαϊρακτάρης, γεν-
νήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 1906 μ.Χ., στην Εύβοια, στο χωριό Άγιος Ιω-
άννης της επαρχίας Καρυστίας.  
Ο μικρός Ευάγγελος ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Φύλαγε πρό-
βατα στο βουνό και είχε παρακολουθήσει μόνο την πρώτη τάξη του δη-
μοτικού, όταν αναγκάστηκε και αυτός λόγω της μεγάλης φτώχειας να πάει 
στη Χαλκίδα για να δουλέψει.  
Έγινε μοναχός σε ηλικία δεκατεσσάρων ετών και πήρε το όνομα Νικήτας. Μετά από δύο χρόνια έγινε με-
γαλόσχημος. Λίγο αργότερα ο Θεός του δώρισε το διορατικό χάρισμα. 
Στα δεκαεννέα του χρόνια ο Γέροντας αρρώστησε πολύ σοβαρά, γεγονός που τον ανάγκασε να εγκαταλεί-
ψει οριστικά το Άγιον Όρος. Επέστρεψε τότε στην Εύβοια, όπου εγκαταβίωσε στη Μονή του Αγίου Χα-
ραλάμπους Λευκών. Ένα χρόνο αργότερα, το έτος 1926 μ.Χ., σε ηλικία είκοσι ετών, χειροτονήθηκε ιερέ-
ας στον Άγιο Χαράλαμπο Κύμης από τον Πορφύριο Γ’ , Αρχιεπίσκοπο Σινά, ο οποίος του έδωσε το 
όνομα Πορφύριος. Στα είκοσι δύο του έγινε πνευματικός-εξομολόγος και λίγο αργότερα αρχιμανδρίτης. 
Για ένα διάστημα εργάστηκε ως εφημέριος στους Τσακαίους, χωριό της Εύβοιας. 
  Στην Εύβοια, στην Ιερά Μονή Αγίου Χαραλάμπους, έζησε δώδεκα χρόνια, διακονώντας τους ανθρώ-
πους ως πνευματικός και εξομολόγος, και τρία χρόνια στην Άνω Βάθεια, στην εγκαταλελειμμένη Μονή 
του Αγίου Νικολάου. 
  Άγιε τού Θεού Πρέσβευε Υπέρ ημών, 
 Ελέησον καί Σώσον τας ψυχάς ημών 
Χρόνια Πολλά κι Ευλογημένα ! Αμήν !!!  

                                           Ευάγγελος Μαργαρίτης  ΣΤ'1 Τάξη 
 

Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα 
 
Ο ύμνος «Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα» είναι ένας μη λειτουργικός ύμνος, που συνέθεσε ο Άγιος Νεκτάριος 
Αιγίνης τον 19ο αιώνα μ.Χ., κατά τη διάρκεια της θητείας του ως διευθυντής της Θεολογική Σχολής στην 
Ριζάρειο της Αθήνας. 
 
Η παράδοση θέλει την Παρθένο να εμφανίζεται ενώπιον του Αγίου Νεκταρίου στο μοναστήρι της Αίγινας, 
και να του ζητάει να καταγράψει σε χαρτί έναν ιδιαίτερο ύμνο, όπου οι αγγελικές χορωδίες ήταν έτοιμες να 
το ψάλλουν.  
Αυτός ο Ύμνος ήταν ο «Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα». 
 
(Ἀπὸ Ὠδὴ β') Ἦχος πλ.α΄ 
Ἁγνὴ Παρθένε Δέσποινα, Ἄχραντε Θεοτόκε, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Παρθένε Μήτηρ Ἄνασσα, Πανένδροσέ τε πόκε, Χαῖρε Νύμφη 
Ἀνύμφευτε. 
 
Ὑψηλοτέρα οὐρανῶν, ἀκτίνων λαμπροτέρα, Χαῖρε Νύμφη Ἀνύμφευτε. 
Χαρὰ Παρθενικῶν Χορῶν, Ἀγγέλων ὑπερτέρα, Χαῖρε Νύμφη 
Ἀνύμφευτε.  
 
Διαβάστε περισσότερα στο https://www.saint.gr/236/texts.aspx 
                                                Ευάγγελος Μαργαρίτης ΣΤ1 
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Γεια σας! Εγώ η Μαρία Φώτη, και η φίλη μου Νεκταρία Παπουτσή, αποφασίσαμε να 
κάνουμε μερικές ερωτήσεις σε διάφορους δασκάλους του σχολείου μας. Οι ερωτή-
σεις για σχεδόν όλους τους δασκάλους που ρωτήσαμε ήταν ίδιες. Να μην πολυλο-
γώ. Παρακάτω θα δείτε τις ερωτήσεις που τους κάναμε και τις απαντήσεις τους. 

Ποργιόπουλος Γεώργιος 

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; 

Είμαι εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής. Από μικρός συμμετεί-
χα σαν παίχτης σε ομάδες μπάσκετ, ποδοσφαίρου και στί-
βου. Ο αθλητισμός ήταν και είναι για έμενα στάση ζωής. Με 
ξεκουράζει και τελικά κατάφερα να κάνω το χόμπι μου ε-
πάγγελμα. Σαν δ/ντης σχολείου αποφάσισα να γίνω μετά 
από τις σπουδές μου στην διοίκηση εκπαιδευτικών μονά-
δων.  Μου αρέσει να ασχολούμαι με παιδιά και μου δίνουν 
ζωή και ικανοποίηση όταν τα βλέπω χαρούμενα.  

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δασκάλος; 

Ναι, δούλεψα σαν αρτοποιός στην επιχείρηση του πατέρα 
μου, επίσης έκανα διάφορες δουλειές του ποδαριού. Που-
λούσα κουλούρια, μάζευα φρούτα από οπωρώνα για να 
έχω δικά μου χρήματα και να είμαι ανεξάρτητος. Επίσης 
ασχολήθηκα αρκετά χρόνια με την προπόνηση στο μπάσκετ 
σε διάφορες ομάδες. 

Έχετε δουλέψει σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή μόνο σε 
πρωτοβάθμια? 

Έχω δουλέψει σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης από πρω-
τοβάθμια μέχρι και την ανώτατη εκπαίδευση σε πανεπιστή-
μιο. 

Είστε ικανοποιημένος/η με το επάγγελμά σας? 

Ναι ,είμαι πολύ ικανοποιημένος και αισθάνομαι πολύ γεμά-
τος γιατί μου αρέσει να ασχολούμαι με μικρά παιδιά και 
παίρνω από αυτό χαρά αλλά και αν μπορώ δίνω. 

Βαθμολογήστε το επάγγελμά σας από το 1 έως το 10 

Θα έβαζα 9 γιατί το 10 το θεωρώ τέλειο. Επίσης δεν θα 
έλεγα επάγγελμα αλλά λειτούργημα γιατί έτσι βλέπω τον 
εκπαιδευτικό. 

Αναγνώστου Μαρία    

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελ-

μα; 

Ήταν για εμένα όνειρο ζωής από την εποχή που ήμουν 

παιδί  . 

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δάσκαλος? 

Έχω κάνει πολλές άλλες δουλειές πριν γίνω δασκάλα. Η 

τελευταία ήταν βοηθός λογιστή. 

Ποια είναι η πιο δύσκολη και εύκολη τάξη του δημοτι-

κού κατά την γνώμη σας; 

Όλες οι τάξεις είναι εύκολες όταν υπάρχουν σχέσεις α-

γάπης μεταξύ δασκάλων και μαθητών. 

Είστε ικανοποιημένος/η με το επάγγελμά σας; 

Παρά τις πολλές δυσκολίες, δε θα μπορούσα να φαντα-

στώ να κάνω κάτι άλλο. 

Βαθμολογήστε το επάγγελμα σας. 

Είναι το τελειότερο επάγγελμα του κόσμου Άριστο 10!!! 

Αποστολάκης Κων/νος 

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; 

Από πάντα μου άρεσε η σχέση με τους ανθρώπους. 

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δάσκαλος? 

Όχι. 

Ποια είναι η πιο δύσκολη και εύκολη τάξη του δημοτικού 
κατά την γνώμη σας; 

Πιο δύσκολη η Α’ 

Πιο εύκολη η Δ’ 

Είστε ικανοποιημένος/η με το επάγγελμά σας; 

Ναι 

Βαθμολογήστε το επάγγελμα σας. 

8 

Βελίκη Άννα Θεοδωρα 

Πώς αποφασίσατε μα ακολουθήσετε αυτό το επάγγελ-

μα; 

Αποφάσισα να ακολουθήσω αυτό το επάγγελμα γιατί α-

γάπησα την αγγλική γλώσσα από τον τρόπο που διδασκό-

ταν στο σχολείο. 

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δασκάλα/ος-

καθηγητής/τρια; 

Δούλεψα από την αρχή σαν καθηγήτρια αγγλικών σε φρο-

ντιστήριο και περιστασιακά έκανα μεταφράσεις. 

Έχετε δουλέψει σε δευτεροβάθμια  εκπαίδευση εκτός 

από πρωτοβάθμια; 

Ναι, έχω δουλέψει μια χρονιά στην δευτεροβάθμια σαν 

αναπληρώτρια και 5 χρόνια στην τριτοβάθμια- στα Τ.Ε.Ι. 

Σερρών. 

Είστε ικανοποιημένος/η  με αυτό το επάγγελμα; 

Είμαι σχετικά ικανοποιημένη γιατί κάνω το επάγγελμα 

που ήθελα αλλά μερικές φόρες νιώθω ότι απαξιώνεται το 

μάθημα των Αγγλικών στο δημόσιο σχολείο. 

Βαθμολογήστε  το  επάγγελμα σας  από  το  1 έως  το   

10. 
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Γκουτουλούδη Μαρία 

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; 

Δούλευα ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός για να βγάλω τα 

έξοδα του μεταπτυχιακού μου. Έπειτα ήρθε ο διορισμός μου 

ως εκπαιδευτικός. 

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δάσκαλος/α-

καθηγητής/τρια; 

Μέσα από την δουλειά αποκτά κανείς πολύτιμες εμπειρίες. 

Από τον λύκειο δούλευα τα καλοκαίρια σε λογιστήριο, σε 

ταπητουργείο, σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. Έπειτα ως 

φοιτήτρια σε θέση δημιουργίας εποπτικού υλικού διδασκα-

λίας και σε φροντιστήριο  ως εκπαιδευτικός πληροφορικής 

ECDL. 

Έχετε δουλέψει σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός από 

πρωτοβάθμια; 

Ναι. ‘Έχω δουλέψει σε όλες της βαθμίδες εκπαίδευσης, 

πρωτοβάθμια , δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια. Επίσης έχω 

διδάξει σε ΙΕΚ και σε πρόγραμμα διδασκαλίας ενηλίκων σχε-

τικά με πληροφορική. 

Είστε ικανοποιημένος/η με το επάγγελμα σας; 

Είναι πλέον δύσκολο επάγγελμα αλλά μου αρέσει πολύ . Η 

ηθική ανταμοιβή από τους ίδιους τους μαθητές/τριες  μου 

δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση. 

Βαθμολογήστε το επάγγελμά σας από το 1 έως το 10. 

10 

Της Μαρίας Φώτης και της Νεκταρίας Παπουτσής 

Καντζόγλου Αλέξανδρος  

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγ-

γελμα; 

Πολύ μικρός άρχισα να αθλούμαι και να ασχολούμαι 

με τον πρωταθλητισμό. Ήταν μια εύκολη απόφαση – 

επιλογή να σπουδάσω Φυσ. Αγωγή στο ΤΕΦΑΑ Σερ-

ρών 

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δάσκαλος/

α-καθηγητής/τρια; 

Σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην Ελλάδα ως συμβασιού-

χος σε Δήμους, σερβιτόρος, πωλητής, προπονητής. 

Στο εξωτερικό εργάτης κλωστοϋφαντουργίας, προπο-

νητής, γυμναστής θεραπευτικής γυμναστικής σε κλινι-

κή αποκατάστασης. 

Έχετε δουλέψει σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός 

από πρωτοβάθμια; 

Ναι στην Αθήνα σε γυμνάσιο αλλά και στον Νομό Σερ-

ρών. 

Είστε ικανοποιημένος/η με το επάγγελμα σας; 

Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με αυτό που διάλεξα 

γιατί είναι το χόμπι μου που διάλεξα ως “επάγγελμα’’. 

Βαθμολογήστε το επάγγελμά σας από το 1 έως το 10. 

Είναι ευλογία να βρίσκομαι ανάμεσα στα παιδιά και 

να τα βοηθάω να εξελιχθούν στην ζωή τους. Βαθμολο-

γία 10! 

Καραμανλάκη Κρυσταλλία  

Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα; 

Αγαπούσα πάντα την γυμνάστριά μου, ήταν τόσο καλή. Ήθελα και εγώ να της μοιάσω. 

Είχατε δουλέψει κάπου αλλού πριν γίνετε δάσκαλος/α-καθηγητής/τρια; 

Δούλευα πάντα από το 1987 σαν γυμνάστρια. 

Έχετε δουλέψει σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός από πρωτοβάθμια; 

Τα περισσότερα χρόνια υπηρεσίας μου είναι στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

Είστε ικανοποιημένος/η με το επάγγελμα σας; 

Είναι η δύναμη της ζωής μου 

Η παρηγοριά της ψυχής μου. 

Όσο δουλεύω με τα παιδιά μου δεν έχω ανάγκη κανένα. 

Βαθμολογήστε το επάγγελμά σας από το 1 έως το 10. 

10’ 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΑΓΡΟΤΗ-ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ 

Πώς είναι η ζωή στο χωριό: 

Η ζωή στο χωριό δεν έχει το άγχος της πόλης και είναι πιο ήρεμα. 

Τι ώρα πρέπει να ξυπνάς:                      

Μόλις ξημερώσει, κατά της 7:00 

Γιατί λένε ότι η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη: 

Γιατί έχει πολλές εργασίες και δουλεύει όλη την μέρα 

Το χειμώνα είναι δύσκολη η ζωή του αγρότη και του κτηνοτρόφου: 

Το χειμώνα είναι δύσκολα γιατί έχει πολύ κρύο και δεν μπορείς να φροντίσεις τα ζώα εύκολα. 

Τι άλλα προϊόντα καλλιεργείς: 

Οπωροκηπευτικά (ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες,  αγγούρι, μαρούλι, 

κρεμμυδάκια, μπάμιες, φασολάκια) 

Η δημοσιογράφος Νικολέτα Ρούλη.Ε1 

Ως μικρή δημοσιογράφος αποφάσισα να πάρω συνέντευξη από τη γιαγιά μου Ε.Τ. για να μου δώσει ορισμέ-

νες πληροφορίες για το πώς περνούσαν, την εποχή που ήταν αυτή παιδί, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-

νιά. 

Γιαγιά, θα ήθελα να μου δώσεις μια συνέντευξη για το πως περνούσατε τότε τα Χριστούγεννα. 

-Αρχικά πες μου από πόσα μέλη αποτελούνταν η οικογένειά σου. 

- Η οικογένειά μου αποτελούνταν από 4 μέλη. 

-Ποιες ετοιμασίες κάνατε πριν έρθουν τα Χριστούγεννα; 

-Πριν έρθουν τα Χριστούγεννα σφάζαμε ένα γουρούνι για να έχουμε το φαγητό μας τις γιορτές και καθαρίζα-

με το σπίτι για να είναι καθαρό. 

- Στολίζατε Χριστουγεννιάτικο δέντρο; 

-Ναι, στολίζαμε. 

-Την παραμονή λέγατε τα κάλαντα; Τι θυμάσαι απ’ αυτά; 

-Ναι τα λέγαμε. Μια παρέα παιδιών μαζευόμασταν και λέγαμε τα κάλαντα. Όλοι κρατούσαμε από ένα καλα-

θάκι και μαζεύαμε τα δώρα των νοικοκυραίων. 

-Κάνατε ρεβεγιόν; 

-Ναι, κάναμε. 

-Τι περιείχε το Χριστουγεννιάτικο τραπέζι; 

-Περιείχε χοιρινή τηγανιά, λουκάνικα χοιρινά που τα φτιάχναμε εμείς και παστό λίπος απ’ το γουρούνι. 

-Γράφατε  γράμμα στον Άι-Βασίλη; 

-Ναι γράφαμε. 

-Σας έφερνε δώρα; Τι δώρα;  

-Ναι, μας έφερνε σύκα, ξυλοκέρατα και καραμέλες. 

-Είχατε κάποιο έθιμο;  

-Ναι, είχαμε. Η γιαγιά έπαιρνε στάχτη από την θερμάστρα με ξύλα, έβγαινε στην πόρτα την Πρωτοχρονιά και 

έφτιαχνε έναν σταυρό με την στάχτη. 

-Πώς ένιωθες τότε που ήσουν παιδί, αυτές τις μέρες; Περνούσες ωραία;    Τι θυμάσαι με νοσταλγία;  

-Ένιωθα χαρούμενη. Περνούσαμε πολύ ωραία. Φτωχά χρόνια αλλά όμορφα. Θυμάμαι με νοσταλγία όλα τα 

Χριστουγεννιάτικα έθιμα που είχαμε. 

-Γιαγιά, σ’ ευχαριστώ για τη συνέντευξη.  

Ελπίζω και φέτος να περάσουμε τα Χριστούγεννα με υγεία και να έχουμε όμορφες αναμνήσεις. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  ΧΑΤΖΗΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΟΥ Γ2 
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Ποντικάκι, ποντικάκι με την 

μεγάλη ουρά έλα έξω απ' το 

σπιτάκι να σε δω και μια φορά. 
 

Σε φοβάμαι βρε γατάκι μη 

με κάνεις μεζεδάκι. 

Μη φοβάσαι ποντικάκι θα 

σε κάνω φιλαράκι. 
 

Πασχάλης Σιάπκας Ε1 

Π-Γατουλα: μην με κυνηγάς βρες 
κάτι άλλο για να φας. Ψάξε κανέ-
να πουλί αν είσαι τόσο ικανή, να 
ψάξω και εγώ για λίγο τυρί. 

Γ-Ποντικάκι: δεν σε συμπαθώ και 
θα σε φάω όταν σε βρω. Οι γάτες 
με τα ποντικάκια δεν είναι φιλα-
ράκια. 

Άγγελος Παναγιωτίδης Ε1 

Π: Γιατί γατάκι μου νιαου-
ρίζεις; 

Γ: Γιατί μπαίνεις σπίτι μου και 
με εκνευρίζεις . 

Π: Εγώ θέλω να παίξουμε ,να 
γίνουμε φίλοι … 

Γ: Μη μου φωνάζεις μου έρχεται 
ο ουρανός σφοντύλι. 

Μα γίνεται να παίζουνε ο πο-
ντικός με τη γάτα; 

Γ: Εχθροί δεν είμαστε εμείς έτσι 
δεν ήταν πάντα; 

Π: Έτσι μας μάθανε θαρρώ αλ-
λά εμείς μπορούμε να συγκατοι-
κούμε. 

 

μεταξύ γάτας και ...ποντικιού 

Η γάτα με τον ποντικό 

Έστησαν τρελό χορό. 

Γίναν φίλοι κολλητοί 

Και αγαπήθηκαν πολύ. 

Η χαρά τους ήταν μεγάλη 

Και μας πήραν το κεφάλι. 

 
Σοφία - Αλεξάνδρα Παπα-
νίκου Ε1 

Γιατί φυσάς και ξεφυσάς 

Τα νύχια σου ετοιμάζεις 

Μήπως θέλεις να με φας 

Γι’ αυτό και με τρομάζεις 

 

Έλα να παίξουμε μαζί 

Να γίνουμε δύο φίλοι 

Να κάτσουμε πάνω στο σκαμνί 

Να φάμε το σταφύλι 

 

Άγγελος Νάσκος Ε1 

Γάτα: Πήγες έφαγες και το τυ-
ρί κι έμεινα εγώ νηστική! 
 

Ποντίκι: Νόμιζα ήτανε για μέ-
να και δεν άφησα για σένα! 
 

Γάτα: Δεν πειράζει θα τ’ αντέ-
ξω και την πείνα θα παλέψω! 
 

Ποντίκι: Φίλοι είμαστε καλοί κι 
ας ξαφνιάζονται πολλοί! 
 

Νικόλας Κυριάκου Ε1 

Γάτα: Ποντικέ μην χώνεσαι 
όπου βρεις 
 στη φάκα θα πιαστείς. 

Ποντίκι: Κι εσύ μην τρως πολύ 
φαΐ 
Θα χοντρύνεις στο πι και φι. 

Γάτα: Δεν θα προλάβεις να 
πεις α 
Θα σε κάνω μια χαψιά 

Ποντίκι: Στα όνειρά σου τα 
βλέπεις όλα αυτά 
Δεν θα με κάνεις μια χαψιά 

Σοφία Καπετάνη Ε1 

-Είμαι ένα ποντικάκι 

πεινασμένο για τυρί, 

Μα η γάτα κάθε μέρα 

έξω από την φωλιά μου παραμονεί. 

-Μα τι να κάνω και εγώ? 

Με ποιόν να τσακωθώ? 

Όλη μέρα κάθομαι 

Και βαριέμαι σαν τρελό. 

Βγες έξω ποντικάκι 

Σου `χω νόστιμο φαγάκι 

-Νομίζεις δεν κατάλαβα 

ότι με κοροϊδεύεις? 

Εδώ θα μείνω πονηρή, 

Μη με πιλατεύεις. 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ 
Ε1 
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ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΑΤΙΝΙΑ – ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

Τα ηλεκτρικά πατίνια (e-scooters), τα ηλεκτρικά τροχοπέδιλα (e-rollers), οι ηλεκτρι-
κές τροχοσανίδες (e-skateboards), τα αυτοεξισορροπούμενα μονόκυκλα ή δίκυκλα 
(hoverboards, segways), τα ηλεκτροκίνητα αμαξίδια ατόμων με αναπηρία (scooters, 
handbikes ατόμων με αναπηρία) αναγνωρίζονται ως νέα κατηγορία ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων και ονομάζονται Ελαφριά Προσωπικά Ηλεκτρικά Οχήματα (Ε.Π.Η.Ο). 
 
Τα Ε.Π.Η.Ο. χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες: 
1) Αν η μέγιστη ταχύτητα τους είναι έως 6 χλμ./ώρα, Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως πεζοί. Η χρήση τους επι-
τρέπεται σε άτομα άνω των 12 ετών. 
2) Αν η μέγιστη ταχύτητα τους είναι από 6 χλμ./ώρα έως και 25 χλμ./ώρα, Θεωρούνται και κυκλοφορούν ως ποδή-
λατα. Η χρήση τους επιτρέπεται σε άτομα άνω των 15 ετών. 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ: 
-Τα Ε.Π.Η.Ο., με μέγιστη ταχύτητα από 6 έως και 25 χλμ./ώρα, υποχρεούνται να κυκλοφορούν σε ποδηλατόδρο-
μους, όπου υπάρχουν. 
-Διαφορετικά, οι οδηγοί υποχρεούνται να χρησιμοποιούν το δεξί άκρο του οδοστρώματος Σε οδούς με όριο ταχύ-
τητας άνω των 50 χλμ./ώρα απαγορεύεται να κυκλοφορούν. 
-Απαγορεύεται να χρησιμοποιούν εν κινήσει ακουστικά ή κινητά τηλέφωνα και συσκευές (κινητά τηλέφωνα επι-
τρέπονται μόνο εάν είναι τοποθετημένα σε ειδική θέση για ανοικτή ακρόαση). 
-Απαγορεύεται να μεταφέρουν επιπλέον επιβάτες στα οχήματά τους. Η χρήση είναι αυστηρά προσωπική. 
-Απαγορεύεται να κινούνται παράλληλα ανά δύο ή περισσότεροι. 
-Οι οδηγοί όλων των Ε.Π.Η.Ο. είναι υποχρεωμένοι να κρατούν με τα δυο τους χέρια το τιμόνι (εφ’ όσον υπάρχει), 
εκτός από όταν δίνουν σήμα πριν την αλλαγή κατεύθυνσης και να φορούν κατάλληλο κράνος πάντα δεμένο. 
-Σε χώρους που κυκλοφορούν πεζοί, οι οδηγοί των Ε.Π.Η.Ο. υποχρεούνται να κινούνται με ταχύτητα ανάλογη των 
πεζών και να τους παραχωρούν προτεραιότητα. 
-Όταν δημιουργείται εμπόδιο ή κίνδυνος οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να οδηγούν τα ηλεκτρικά οχήματα Βαδίζο-
ντας 
 

ΚΑΛΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΒΟΛΤΕΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΟΓΡΑΙΑΚΗΣ ΣΤ2 

 

Στη πόλη των Σερρών λειτουργεί πάρκο κυκλοφο-
ριακής αγωγής. Άραγε είναι χρήσιμη η επίσκεψη σε 
ένα τέτοιο πάρκο; Τα παιδιά του Δ1 του 19ο Δημο-
τικού Σχολείου Σερρών που το 
επισκέφτηκαν μας είπαν  ότι η 
επίσκεψη είναι πάρα πολύ σημα-
ντική. 

 Μας τόνισαν  ότι πηγαίνο-
ντας  στο πάρκο Κυκλοφοριακή 
Αγωγής γνώρισαν τους κανόνες 
του Κ.Ο.Κ., τι σημαίνουν τα πρά-
σινα και τα κόκκινα φανάρια, αλλά 
και το πως να περνούν τους δρό-
μους από τις διαβάσεις. 

 Στη συνέχεια μπήκαν στη θέση του οδηγού οδηγώ-
ντας ειδικά αυτοκινητάκια και ποδήλατα.         

Οι μαθητές/τριες της  Δ1 τάξης 

Επιμέλεια: Βαλεντίνος Λουκίδης 

Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας υπάρχουν Πάρκα Κυ-
κλοφοριακής Αγωγής. Ένα τέτοιο υπάρχει και στην 
πόλη μας τις Σέρρες.  

Δυστυχώς ο COVID-19 δε μας επέ-
τρεψε να το επισκεφθούμε αν και το 
θέλαμε πολύ. Μια τέτοια επίσκεψη 
είναι πολύ χρήσιμη για τους μαθητές, 
ακόμη και για τους γονείς, γιατί μέσα 
σ’ αυτό μαθαίνουμε με παιχνίδια και 
δραστηριότητες κανόνες οδικής συ-
μπεριφοράς και τα σήματα του Κ.Ο.Κ. 
Η γνώση αυτή είναι χρήσιμη όχι μόνο 
για τώρα που είμαστε παιδιά αλλά και 

για την υπόλοιπη ζωή μας ως ενήλικες. Αν όλοι απο-
κτήσουμε σωστή συμπεριφορά στο δρόμο ίσως μια 
μέρα σταματήσουν να συμβαίνουν τόσα ατυχήματα και 
να χάνονται ανθρώπινες ζω-
ές.                                               

Οι μαθητές/τριες της Δ2 τάξης 

Επιμέλεια: Μαρία Ανεσιάδου 

http://schoolpress.sch.gr/
tamagikamolivia/?p=542  

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=542
http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=542
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Χριστουγεννιάτικα Μπισκότα 
Συστατικά 
Για τα gingerbread cookies 
• 900 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 
• 2 κ.σ. κανέλα 
• 1/2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ 
• 1 κ.σ. γαρίφαλο 
• 1 κ.γ. σόδα μαγειρική 
• 2 κ.σ. τζίντζερ, σε σκόνη 
• 1 κ.γ. πιπέρι 
• 1 κ.γ. αλάτι 
• 225 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου 
• 200 γρ. ζάχαρη καστανή 
• 2 αβγά, μεσαία 
300 γρ. μέλι 
Για το royal icing 
• 2 ασπράδια, από μεσαία αβγά 
• 480 γρ. ζάχαρη άχνη 
• 35 γρ. χυμό λεμονιού 
1/2 κ.γ. κόκκινο χρώμα ζαχ/κης σε πάστα 
1/2 κ.γ. 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : 
Για τα gingerbread cookies 
• Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, την κανέλα, το μπέικιν πάουντερ, το γαρίφαλο, τη σόδα, το τζίντζερ, το πιπέρι, 
το αλάτι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι. Αφήνουμε στην άκρη. 
• Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη και χτυπάμε με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα για 5-6 λε-
πτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα. 
Ανά διαστήματα σταματάμε το μίξερ, παίρνουμε το μείγμα που έχει μείνει στα τοιχώματα με μία σπάτουλα σιλι-
κόνης με ξύλινη λαβή και συνεχίζουμε να χτυπάμε. 
• Προσθέτουμε ένα αυγό και μόλις απορροφηθεί τότε θα προσθέσουμε και το επόμενο. Τέλος, βάζουμε το μέλι 
και χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. 
• Στη συνέχεια, προσθέτουμε το μείγμα με τα στερεά υλικά και χτυπάμε σε χαμηλή ταχύτητα για 1-2 λεπτά. 
• Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ και πλάθουμε για λίγο τη ζύμη με τα χέρια μας. Κόβουμε σε τέσσερα ίσα 
κομμάτια, τυλίγουμε σε λαδόκολλα το κάθε ένα ξεχωριστά και τα βάζουμε στο ψυγείο για 1-2 ώρες. 
• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα. 
Αφαιρούμε τη μία ζύμη από το ψυγείο και τη μεταφέρουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια. Πασπαλίζουμε τη ζύμη με 
αλεύρι και ανοίγουμε με έναν πλάστη μέχρι το πάχος της ζύμης να είναι 1-2 χιλιοστά. 
Κόβουμε μπισκότα με τα χριστουγεννιάτικα κουπ πατ και μεταφέρουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα. 
• Ψήνουμε για 10-12 λεπτά. Αφαιρούμε και αφήνουμε 30 λεπτά να κρυώσουν. Όταν τα αφαιρέσουμε από τον 
φούρνο θα είναι ακόμα μαλακά. Όση ώρα κρυώνουν θα γίνονται πιο σκληρά και τραγανά. 
Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία για όλα τα ζυμάρια. 
Για το royal icing 
• Στον κάδο του μίξερ βάζουμε τα ασπράδια και χτυπάμε για 1-2 λεπτά μέχρι να γίνουν μαρέγκα. 
• Προσθέτουμε την άχνη, αφού πρώτα την έχουμε περάσει από σίτα, τον χυμό λεμόνι και συνεχίζουμε να χτυπά-
με για 1-2 λεπτά. 
Χωρίζουμε σε τρία μπολ και βάζουμε στο ένα το κόκκινο χρώμα, στο δεύτερο το πράσινο χρώμα και ανακατεύου-
με. Το τρίτο το αφήνουμε λευκό. 
Βάζουμε κάθε μείγμα σε μία σακούλα ζαχαροπλαστικής και στολίζουμε τα μπισκότα με τα χριστουγεννιάτικα δια-
κοσμητικά γλάσου και ζαχαρόπαστας της αρεσκείας μας. 
Πασπαλίζουμε με τα χριστουγεννιάτικα toppings, αφήνουμε να στεγνώσουν και αποθηκεύουμε σε γυάλινο βάζο. 
Πηγή: https://akispetretzikis.com/recipe/565/gingerbread-cookies 

Κωσταίου Δανάη ΣΤ1 

https://akiseshop.com/el/products/xroma-pasta-kokkino
https://akiseshop.com/el/products/spatoyla-silikonis-me-ksylini-lavi
https://akiseshop.com/el/products/spatoyla-silikonis-me-ksylini-lavi
https://akiseshop.com/el/products/plastis-gia-zaxaropasta-megalos
https://akiseshop.com/el/products/xmas-cookie-cutter-3-pcs
https://akiseshop.com/el/products/xroma-pasta-kokkino
https://akiseshop.com/el/products/xroma-pasta-prasino
https://akiseshop.com/el/products/sakoyla-korne-32ek
https://akiseshop.com/el/products/xristoygenniatika-agio-vasilakia-glasoy
https://akiseshop.com/el/products/xristoygenniatika-agio-vasilakia-glasoy
https://akiseshop.com/el/products/perles-leykes
https://akiseshop.com/el/products/gyalino-vazo-me-xrysa-asterakia-mikro
https://akispetretzikis.com/recipe/565/gingerbread-cookies
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Συστατικά 

Για τα cupcakes 

150 γρ. ζάχαρη καστανή 

150 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου 

2 αβγά 

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας 

2 κ.σ. σάλτσα καραμέλας 

50 γρ. γάλα 

150 γρ. αλεύρι γ.ο.χ. 

1 κ.σ. μπέικιν πάουντερ 

1 πρέζα αλάτι 

Για το frosting 

400 γρ. ζάχαρη άχνη 

240 γρ. βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου 

1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας 

2 κ.σ. σάλτσα καραμέλας 

Για το σερβίρισμα 

σάλτσα καραμέλας 

κηρήθρα 

 

Μέθοδος Εκτέλεσης 
Για τα cupcakes 

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα. 
Βάζουμε στον κάδο του μίξερ τη ζάχαρη, το βούτυρο και χτυπάμε 
με το σύρμα σε δυνατή ταχύτητα για 5-6 λεπτά για να αφρατέψει 
το μείγμα. 
Προσθέτουμε ένα ένα τα αβγά. Περιμένουμε να απορροφηθεί το 
πρώτο για να βάλουμε το επόμενο. 
Βάζουμε τη βανίλια, την καραμέλα, το γάλα και συνεχίζουμε να 
χτυπάμε. 
Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το αλεύρι μια το μπέικιν και τα βάζου-
με στο μίξερ. Προσθέτουμε το αλάτι και χτυπάμε για λίγα δευτε-
ρόλεπτα να ομογενοποιηθούν τα υλικά. 
Μεταφέρουμε σε κορνέ και μοιράζουμε το μείγμα στα ειδικά χαρ-
τάκια για cupcakes που τα έχουμε τοποθετήσει σε φόρμα για 
muffin 12 θέσεων. 
Ψήνουμε για 20-25 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσουν. 

Για το frosting 
Στον κάδο του μίξερ βάζουμε την άχνη, το βούτυρο, τη βανίλια, 
την καραμέλα και χτυπάμε με το σύρμα σε χαμηλή ταχύτητα για 4-
5 λεπτά. 
Μεταφέρουμε σε σακούλα ζαχαροπλαστικής με κορνέ. 
Στολίζουμε τα cupcakes με το frosting και σερβίρουμε με καραμέ-
λα και κηρήθρα. 

Cupcakes Καραμέλας 

Πηγή: https://akispetretzikis.com/recipe/5213/cupcakes-karamelas 

Κορίνα Μούρτζιου ΣΤ1  

Μηλόπιτα  
Υλικά: 
 4 αυγά 
 1 φλυτζάνα ζάχαρη 
 1 baking powder  (κοσκινισμένο με το αλεύρι) 
1 φλυτζάνα καλαμποκέλαιο «Φλώρα»  
3 κουταλιές της σούπας κονιάκ  
 ξύσμα από 1 λεμόνι  
1 φλυτζάνα γάλα πλήρες  
3  φλυτζάνες κοσκινισμένο αλεύρι για όλες τις χρήσεις  
4 μήλα τριμμένα στον τρίφτη  
2 χούφτες ζάχαρη 
λίγη  κανέλα  
 
Εκτέλεση:  
Χτυπάω 7 λεπτά τα αυγά στο μίξερ μόνα τους. Στη συνέχεια προσθέτω τη ζάχαρη. 
Ρίχνω το λάδι σιγά-σιγά και μετά το γάλα. Ρίχνω τα υπόλοιπα υλικά και στο τέλος το αλεύρι. Βάζω στο ταψί 
(νούμερο 30) το μίγμα αφού προηγουμένως το έχω λαδώσει ή έχω στρώσει λαδόκολλα. 
Τρίβω τα μήλα και τα ρίχνω πάνω από το μείγμα. Πασπαλίζω με ζάχαρη  και κανέλα. 
Ψήνω στον φούρνο για 55 λεπτά στους 175 βαθμούς στις αντιστάσεις. 

Καλή επιτυχία! 
Ευδοκία Χατζηευστρατιάδου Γ2  

https://akispetretzikis.com/el/categories/glyka/ekxylisma-vanilias
https://akispetretzikis.com/el/categories/saltses-marinades/saltsa-karamelas-se-3-lepta
https://akispetretzikis.com/el/categories/glyka/ekxylisma-vanilias
https://akispetretzikis.com/el/categories/saltses-marinades/saltsa-karamelas-se-3-lepta
https://akispetretzikis.com/el/categories/saltses-marinades/saltsa-karamelas-se-3-lepta
https://akispetretzikis.com/el/categories/glyka/spitikh-khrhthra-honeycomb
https://akiseshop.com/el/products/tapsi-12-theseon-antikollitiko-gia-muffin-mayro
https://akiseshop.com/el/products/tapsi-12-theseon-antikollitiko-gia-muffin-mayro
https://akispetretzikis.com/recipe/5213/cupcakes-karamelas
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                Banoffee με σοκολάτα    
                           Για τη βάση 
    250 γρ. μπισκότα τύπου digestive 
    50 γρ. βούτυρο 
    50 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη 
                Για την γέμιση  
    800 γρ. dulce de leche 
    1 πρέζα αλάτι 
     100 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη 
             Για τη σαντιγί 
    500 γρ. κρέμα γάλακτος 35% 
    1 κ.σ. ζάχαρη άχνη 
    1 κ.γ. εκχύλισμα βανίλιας 
             Για το στήσιμο 
     3 μπανάνες, ώριμες 
    1 κ.σ. χυμό λεμονιού 
   Ετοιμάζουμε το dulce de leche. 
Χτυπάμε πολύ καλά στο μηχάνημα με τα μαχαίρια τα μπισκότα να γίνουν σκόνη. 
Βάζουμε το βούτυρο να λιώσει σε ένα βαθύ τηγάνι, σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά.  
Όταν είναι έτοιμο, ρίχνουμε μέσα το τριμμένο μπισκότο. Ανακατεύουμε καλά με μια σπάτουλα.  
Όταν το μείγμα πάρει τη μορφή βρεγμένης άμμου αφαιρούμε από τη φωτιά και προσθέτουμε τα 50 γρ. κουβερτού-
ρα. Συνεχίζουμε το ανακάτεμα εκτός φωτιάς μέχρι η σοκολάτα να λιώσει και να πάει παντού.  
Στρώνουμε το μείγμα του μπισκότου στη βάση μιας στρογγυλής φόρμας διαμέτρου 26 εκ. ή σε μια ορθογώνια φόρμα 
10x35 εκ. με τη βοήθεια ενός ποτηριού. Είναι απαραίτητο να κάνουμε χείλος γύρω γύρω και θέλει και πολύ καλό πά-
τημα. 
Βάζουμε τη φόρμα στο ψυγείο και αφήνουμε να δέσει και να κρυώσει το μπισκότο, για 15-20 λεπτά.  
Καθαρίζουμε το τηγάνι και το βάζουμε ξανά, σε χαμηλή φωτιά. Αδειάζουμε τα ζαχαρούχα (dulce de leche) που πια θα 
έχουν πάρει ωραία καρεμελένια γεύση και χρώμα. Ρίχνουμε 1 πρέζα αλάτι και τα 100 γρ. κουβερτούρα, αφαιρούμε 
από τη φωτιά και ανακατεύουμε, μέχρι το μείγμα να ομογενοποιηθεί.  
Βγάζουμε το μπισκότο από το ψυγείο, ρίχνουμε το μείγμα της καραμέλας πάνω στη βάση και το βάζουμε ξανά στο 
ψυγείο μέχρι να κρυώσει καλά, για περίπου 2-3 ώρες.  
Λίγο πριν σερβίρουμε, ετοιμάζουμε τις μπανάνες κόβοντάς τες σε φέτες και ανακατεύοντας τες με τον χυμό λεμο-
νιού, για να μη μαυρίσουν.  
Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με τη ζάχαρη άχνη σε σαντιγί μαζί με το εκχύλισμα βανίλιας. 
Βάζουμε τις μπανάνες πάνω στο γλυκό και από πάνω βάζουμε τη σαντιγί.  
Σερβίρουμε με τριμμένα μπισκότα. 
Πηγή: https://akispetretzikis.com/recipe/695/banoffee-me-sokolata 

      ΜΑΡΒΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤ1 

Σοκολατόπιτα  
Υλικά για το παντεσπάνι:  
μισή πλάκα Βιτάμ σε θερμοκρασία δωματίου ( το 
χτυπάμε με τη ζάχαρη  ) 
1 ποτήρι ζάχαρη  
6 αυγά 
2 ποτήρια  αλεύρι που φουσκώνει μόνο του  
μισή φλυτζάνα γάλα  
4 κόφτες κουταλιές της σούπας κακάο  
μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα  
1 βανίλια 
λίγη κανέλα 
Υλικά για το σιρόπι: 
2,5 ποτήρια νερό 
2 ποτήρια ζάχαρη  
1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού 
Υλικά για το γλάσο: 
2 συσκευασίες σοκολάτα γάλακτος  

Εκτέλεση: 
Χτυπάμε το βιτάμ με τη ζάχαρη. Σε ένα άλλο μέρος χτυπάμε τα 
αυγά μόνα τους για 5 λεπτά. Ενώνουμε τα αυγά με το βιτάμ. 
Λιώνουμε τη σόδα  στο γάλα και τη ρίχνουμε στο μείγμα. Προ-
σθέτουμε τη βανίλια, το κακάο, την κανέλα και στο τέλος το 
αλεύρι. 
Αδειάζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένο ταψί νούμερο 32 και 
ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 30-40 λεπτά στις αντιστάσεις. 
Μετά από τα 30 λεπτά δοκιμάζουμε με το μαχαίρι για να δούμε 
αν έχει ψηθεί. Δεν την ψήνουμε περισσότερο από 40 λεπτά. 
 
Αφού τη βγάλουμε από το φούρνο αφήνουμε να περάσουν 20 
με 25 λεπτά και ετοιμάζουμε το σιρόπι. Βράζουμε το σιρόπι για 
5 με 7 λεπτά. Τη σιροπιάζουμε με ζεστό σιρόπι ρίχνοντας λίγο-
λίγο. Προσοχή δεν τη σκεπάζουμε. Αφού περάσουν άλλα 25 
λεπτά ετοιμάζουμε το γλάσο σοκολάτας .Λιώνουμε σε μπεν 
μαρί τις σοκολάτες με την κρέμα γάλακτος και περιχύνουμε το 
γλυκό. Αφήνουμε να κρυώσει. 

 
Καλή επιτυχία! 

Ευαγγελία Χατζηευστρατιάδου Γ2  

https://akispetretzikis.com/recipe/695/banoffee-me-sokolata
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1. Μικρή Τοτίνα: Μπαμπά Μπορείς να μου δανείσεις 30 ευ-

ρώ; 

Μπαμπάς: Όχι... τι νομίζεις ότι τα λεφτά φυτρώνουν στα δέ-

ντρα; 

Μικρή Τοτίνα: Τα χρήματα από τι είναι φτιαγμένα; 

Μπαμπάς: Από χαρτί.  

Μικρή Tοτίνα: Και το χαρτί απ’ το δέντρο δεν έρχεται; 

 

2.Μιλάνε στην τάξη για την εκκλησία και ρωτάει η κυρία τα 

παιδιά αν έχουν δει καλόγερο. Πετάγεται ο Τοτός και λέει: 

-Εγώ κυρία, έχω δει, έχουμε σπίτι μας! 

-Τον φιλοξενείτε ; 

-Όχι! Κρεμάμε τα μπουφάν μας!!!  

3.Λέει ο Τοτός στον Μπόμπο: 

-Ξέρεις το ανέκδοτο με το ασανσέρ; 

- Όχι. 

-Ούτε και εγώ. Πήγα απ’ τις σκάλες. 

 

4. Ο Τοτός μόλις πήγε σπίτι του: 

Μαμά:  Τοτέ, έλα να φας! 

Τοτός:  Μαμά έχω φάει … 

Μαμά: Τι; 

Τοτός: Ξύλο απ’ το δάσκαλο .. 

 

5. Δάσκαλος: Ποιος ξέρει να μας πει τι σημαίνει     

                       “ψηλάφισα”;  

   Τοτός:   Έπιασα έναν ψύλλο και τον άφησα;  

Ευδοκία Χατζηευστρατιάδου Γ2 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
1)Πολλοί άνθρωποι ρωτάνε πώς στο καλό είμαστε σίγουροι ότι ο Αϊ Βασίλης είναι άντρας; Είναι α-
πλό, μια γυναίκα, ποτέ δεν θα φορούσε, γιορτινές μέρες, κάθε χρόνο τα ίδια ρούχα. 
 
2)Άγιος   Βασίλης. Ποιος  ήταν  καλό παιδί  φέτος  και άκουγε  την μαμά ; 
Παιδί.  O μπαμπάς    
 
3) Η ξανθιά κόρη γίνεται 18 και η μαμά της αποφασίζει να της μιλήσει για τον Άγιο Βασίλη: «Κόρη 
μου, τώρα που γίνεσαι 18 ήρθε η ώρα να σου πω την αλήθεια για τον Άγιο Βασίλη». «Ναι μαμά, τι 
θες να μου πεις;» «O Άγιος Βασίλης δεν υπάρχει, και τα δώρα που σου φέρνει τόσα χρόνια….» «To 
ξέρω μαμά… κάθε χρόνο μου φέρνει ακριβώς o,τι του ζητάω! Ο τύπος απλά δεν υπάρχει…!!! 

Πηγή: https://www.poly-gelio.gr/ 

Παυλίνα Βούλγαρη ΣΤ2 

                                                                                                                                                              

ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ 7 ΜΕΡΟΣ 1 
ΚΑΙ 2 

Η ταινία της ΤΖ.Κ.ΡΟΟΥΛΙΝΚ είναι πολύ ωραία διότι μαθαίνου-
με ότι γίνετε ένας πόλεμος μεταξύ του 

ΧΟΓΚΟΥΑΡΤΣ και των θανατοφάγων.Σε αυτόν τον πόλεμο ο 
Χάρι θα νικήσει τον Βόλντεμορτ.  

Γεωργία Μπαμπλά Γ1 

https://www.poly-gelio.gr/xanthia-kori-agios-vasislis/
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Η ΥΛΟΤΟΜΙΑ 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=563  

Υλοτομία είναι το κόψιμο δέντρων από το δάσος για την ξυλεία τους. 

Είναι η διαδικασία κοπής, αρχικής επεξεργασίας και μεταφοράς των δέ-

ντρων -σε μορφή κορμών- από το δάσος σε μια τοποθεσία για την πε-

ραιτέρω αξιοποίησή τους. Μπορεί να περιλαμβάνει τη σύρση των κορ-

μών, την  επεξεργασία τους και τη φόρτωση των κορμών σε φορτηγά ή 

άλλα μεταφορικά μέσα.  

Ως διαδικασία, η υλοτομία (ή υλοτόμηση) αποτελεί την αρχή μιας αλυσίδας εφοδιασμού που παρέχει την 

πρώτη ύλη της ξυλείας για πολλά προϊόντα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη, λ.χ. ξύλο 

για κατοικίες, κατασκευές, θερμική ενέργεια και πολλά προϊόντα ξύλου, χαρτιού και χαρτονιού. Τα συστήματα 

υλοτομίας χρησιμοποιούνται επίσης για την ορθή διαχείριση των δασών, τη μείωση του κινδύνου των πυρκαγιών 

και την αποκατάσταση των λειτουργιών του δασικού οικοσυστήματος. 

Η παράνομη υλοτομία αναφέρεται στη συγκομιδή, μεταφορά, αγορά ή πώληση ξυλείας κατά παράβαση των νό-

μων. Η ίδια η διαδικασία συγκομιδής μπορεί να είναι παράνομη, στην περίπτωση που γίνεται  χρήση εντελώς πα-

ράνομων μέσων για την πρόσβαση στα δάση. Δηλαδή την χωρίς άδεια υλοτόμηση,  την υλοτομία σε μία προστα-

τευόμενη δασική περιοχή,  την παράνομη κοπή προστατευόμενων δασοπονικών ειδών, ή τέλος την κοπή και επε-

ξεργασία ξυλείας πέραν των συμφωνημένων ορίων. 

Για πολλούς ανθρώπους η υλοτόμηση είναι κάτι παραπάνω από μία απλή δουλεία, είναι τρόπος ζωής... 

 

Γεώργιος Παπαδόπουλος Ε2 

<<Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ>> 

Η θάλασσα είναι πραγματικός πλούτος της φύσης. 

Κι όμως οι άνθρωποι φαίνεται να το έχουμε ξεχάσει . 

Αυτό τουλάχιστον δείχνουν  οι τόνοι σκουπιδιών που έχουν μαζευτεί σ’ αυτήν και 

σε πολλές περιοχές του κόσμου. 

Δυστυχώς, τα σκουπίδια γίνονται η τροφή για τα ψάρια, που με αυτόν τον τρόπο 

πεθαίνουν. 

Αλλά και τα νερά των θαλασσών μολύνονται και περνούν έτσι στην τροφή μας. 

Καθώς η θάλασσα καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη μας, η μόλυνσή της αποτελεί σοβαρή οικολο-

γική καταστροφή με τραγικές συνέπειες για τη ζωή μας. 

  Είναι λοιπόν ευθύνη μας και υποχρέωσή μας να βάλουμε τέλος σε όλο αυτό και να την προστατεύσουμε όπως 

μπορούμε. 

Αν θέλουμε η Γη να επιβιώσει οφείλουμε να αλλάξουμε τη στάση και τη συμπεριφορά μας. 

Δημήτρης Καρελάκης Γ1 

http://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=563
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«Η Καταστροφή του Περιβάλλοντος» 
 Η φύση είναι ένα πολύτιμο δώρο που μας δίνει ζωή. Είναι ένας παράγοντας ποιότητα ζωής και δικαίωμα κάθε 
ανθρώπου είναι να ζει σε αρμονία με αυτή. Εμείς όμως οι άνθρωποι την καταστρέφουμε με αποτέλεσμα να 
έχουμε μεγάλη κλιματική αλλαγή όπως η υπερθέρμανση του πλανήτη, η τρύπα του όζοντος, το λιώσιμο των πά-
γων, η μόλυνση του εδάφους, του αέρα και της θάλασσας. 
 Ποιοι είναι όμως οι λόγοι που οδηγούν τον άνθρωπο στην καταστροφή αυτή; Αρχικά η ανάπτυξη της τεχνολογί-
ας που οδήγησε στις βιομηχανίες που ρυπαίνουν το περιβάλλον με τα απόβλητά τους ή με τα πυρηνικά ατυχή-
ματα. Στη συνέχεια η υπερκατανάλωση που οδηγεί στην ανάγκη συνεχώς αυξανόμενης παραγωγής και αυτή με 
τη σειρά της στην αύξηση των βιομηχανικών λυμάτων, στην αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και στον πολλα-
πλασιασμό του όγκου απορριμμάτων. Επίσης το συμφέρον και η κερδοσκοπία οδηγούν σε εμπρησμούς και κα-
ταστροφή των δασών με αρνητικές συνέπειες στα ζώα και στους ανθρώπους. Τέλος η έλλειψη οικολογικής συ-
νείδησης και η αποκοπή του ανθρώπου από τη φύση οδηγούν τον άνθρωπο στην αδυναμία συνειδητοποίησης 
της σημασίας που έχει η φύση για τον ίδιο. 
Οι επιπτώσεις από την καταστροφή του περιβάλλοντος μέρα με τη μέρα γίνονται όλο και πιο ορατές από όλους 
μας. Όγκοι  σκουπιδιών, πληθώρα πλαστικών στις θάλασσες και τις ακτές, βιομηχανικά απόβλητα στις θάλασ-
σες, πετρελαιοκηλίδες από θαλάσσια ατυχήματα, πλημμύρες από την αλόγιστη υλοτομία, νέφος από τη ρύπαν-
ση της ατμόσφαιρας λόγω των καυσαερίων των εργοστασίων, των κατοικιών και των αυτοκινήτων. Επιπτώσεις 
στην υγεία των ανθρώπων, διαταραχή της τροφικής αλυσίδας και απειλή με εξαφάνιση πολλών ειδών ζώων και 
ψαριών. 
Επειδή το πρόβλημα αυτό όμως δεν αφορά μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι οικουμενικό πρόβλημα, απαιτείται δια-
κρατική συνεργασία. Η πολιτεία καλόν είναι να προβάλλει την αξία του φυσικού περιβάλλοντος μέσα από δια-
φημίσεις, ομιλίες, να εφαρμόσει αυστηρά μέτρα για τους παραβάτες των νόμων που αφορούν την προστασία 
του περιβάλλοντος και να προωθήσει την αντιρρυπαντική τεχνολογία. Ακόμη φορείς όπως η οικογένεια, το σχο-
λείο, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης να καλλιεργήσουν σε όλους τους πολίτες την οικολογική συνείδηση. Δεν 
αρκεί όμως μόνο η πολιτεία και οι φορείς να προσπαθήσουν, αλλά και το ίδιο το άτομο έχει χρέος να δείξει σε-
βασμό στο περιβάλλον και να μην το ρυπαίνει. Να συμμετέχει στην ανακύκλωση και σε οικολογικές οργανώσεις 
γιατί «Σεβασμός στη φύση σημαίνει σεβασμό στον άνθρωπο».  
 

Παύλος Χατζηευστρατιάδης, Ε2 
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https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=579 
Για τα φετινά Χριστούγεννα του 2021, το σχολείο μας γέμισε από χριστουγεννιάτικα δέντρα, στο-

λίδια και δημιουργίες μας! Έτσι, ευχόμαστε με το δικό μας μοναδικό τρόπο  
Καλά Χριστούγεννα και Καλή Χρονιά με υγεία, αγάπη, πρόοδο και χαρές!! 

τις ψηφιακές δημιουργίες μας 

στο TuxPaint εκτυπώσαμε, κό-

ψαμε, κολλήσαμε και φτιάξαμε 

τα στολιδάκια μας 

Το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο στην είσοδο του 

σχολείου με χειροποίη-

τα στολιδάκια που 

φτιάξανε οι μαθητές/

τριες του σχολείου μας. 

Το Χριστουγεννιάτικο 

δέντρο στο εργαστή-

ριο της πληροφορικής. 

Τα στολίδια του είναι 

φτιαγμένα με μεράκι 

απο τους μαθητές/

τριες του σχολείου 

Δείτε στο padlet μας τις 
χριστουγεννιάτικες 
δημιουργίες μας και τα 6 
Χριστουγεννιάτικα Δέντρα 
του σχολείου μας 

https://padlet.com/mgoutouloudi/xmas2021 

Το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στην 

πίσω αυλή του σχολείου  που 

στολίσανε μαθητές/τριες με τους 

γονείς τους στο άναμμα του δέ-

ντρου. 

https://padlet.com/mgoutouloudi/xmas2021
https://schoolpress.sch.gr/tamagikamolivia/?p=579
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/185051805/be46126f2b48db3c6524846a45768fac/VID_20211215_114003.mp4
https://padlet.com/mgoutouloudi/xmas2021

