
 

  

 
 

 

 

ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 

ΙΕΡΑΡΧΩΝ 

    Η γιορτή των Τριών 

Ιεραρχών γιορτάζεται κάθε 

χρόνο στις 30 Ιανουαρίου. 

Οι Τρεις Ιεράρχες είναι ο 

Μέγας Βασίλειος, ο 

Γρηγόριος ο Θεολόγος και 

ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος.       

Είναι η γιορτή των 

δασκάλων, των σχολείων, 

των γραμμάτων, των 

βιβλίων και της μάθησης, 

γι’ αυτό και τα σχολεία την 

ημέρα αυτή είναι κλειστά. 

Ήλια , Αργύρης, Ερίνα Γ. 

 

 

 

ΤΤΑΑ   ΔΔΥΥΝΝΑΑΤΤΑΑ   

ΜΜΟΟΛΛΥΥΒΒΙΙΑΑ !!   

  

Δημοτικό Σχολείο 

«Οδυσσέας 
Ελύτης» 

Κηφισιά 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2013  

Έτος 3
ο
,  φύλλο  4

ο
 

Εκδότης :  Β1και  η  

δασκάλα της  τάξης 

Μπλιάτκα Εύη  

 

Ο διευθυντής μας κάτι έχει να μας 

πει… 

     Τα  δυνατά μολύβια του Σχολείου μας,  μεγάλωσαν!  Κλείνουν φέτος 

τα τρία  τους χρόνια. Εμπνεύστρια της  ξεχωριστής μαθητικής  

εφημερίδας, η αεικίνητη συνάδελφος,  κ. Εύη Μπλιάτκα.  Οι μικροί 

μαθητές μας  ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην ιδέα της δασκάλας 

τους και συνεχίζουν να μας ενημερώνουν, μέσα από τις σελίδες της, για 

τα νέα της σχολικής μας κοινότητας  αλλά και της όμορφης πόλης μας. 

Πρόκειται για μια αξιόλογη προσπάθεια, που συγκινεί τους αναγνώστες 

και επιβεβαιώνει τη θέση του στοχαστή, που ισχυρίζεται, πως δεν έχουν 

σημασία τα μεγέθη, αρκεί να αναλογιστεί κανείς το μέγεθος ενός ιού και 

τις δυνατότητές του ... Ένα μεγάλο μπράβο στους μαθητές της Β1 τάξεως 

και στη δασκάλα τους.  

 Ο Διευθυντής του Σχολείου 

                                             Κορδονούρης  Παναγιώτης 

 

 

Στην ενημέρωση για 

το δάσος, μαζί με τον 

διευθυντή μας και 

τους υπαλλήλους του 

δασαρχείου, 

αρμόδιους για τα 

εκπαιδευτικά 

προγράμματα. 

Δευτέρα  18/2,  μας 

επισκέφτηκαν υπάλληλοι του 

δασαρχείου και μας 

ενημέρωσαν για την προσφορά 

του δάσους στον άνθρωπο,  

αλλά και για την προστασία 

που θα πρέπει να του 

παρέχουμε. Επίσης, μοίρασαν 

στον καθένα μας από τρία 

πολύ όμορφα βιβλιαράκια με 

θέμα το δάσος, τα πουλιά του 

δάσους , αλλά  και ένα για τους 

εθνικούς δρυμούς της 

Ελλάδας.  Με τις πολύ 

όμορφες αφίσες που μας 

έφεραν,  στολίσαμε την τάξη 

μας.  

Τους ευχαριστούμε πολύ! 

«Εις το βουνό ψηλά εκεί…» 

 

Η 

γνώση 

είναι 

δύναμη 

    Αυτό είναι το θέμα του  περιβαλλοντικού 

προγράμματος,  που με πολύ ενθουσιασμό 

εκπονούμε.  

Στα πλαίσια της γνωριμίας μας με το δάσος,  τη 

Δευτέρα  18/2,  μας επισκέφτηκαν 



 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 

ΗΜΕΡΑ ΑΣΦΑΛΟΥΣ 

ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

    Γιορτάζεται κάθε 

χρόνο στις 9 

Φεβρουαρίου. Την 

ημέρα αυτή 

θυμόμαστε ότι 

πρέπει να 

χρησιμοποιούμε το 

διαδίκτυο με 

σωστό και ασφαλή 

τρόπο, ώστε να 

προφυλασσόμαστε 

από τους κινδύνους 

που αυτό 

ορισμένες φορές 

κρύβει και να 

κερδίζουμε από τις 

πληροφορίες που 

μας δίνει. 

Ήλια , Αργύρης, 

Ερίνα Γ. 

 

 

Παγκόσμιες ημέρες Φεβρουαρίου 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΣΚΕΨΗΣ 

Η Παγκόσμια Ημέρα Σκέψης είναι 

γιορτή του Προσκοπισμού. 

Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 

Φεβρουαρίου σε ανάμνηση του 

ιδρυτή του Προσκοπισμού Λόρδου 

Μπέιντεν – Πάουελ. Την ημέρα 

αυτή οι πρόσκοποι συλλογίζονται 

τις αξίες των οργανώσεών τους, 

αποστέλλουν ευχές και 

πραγματοποιούν εράνους, για να 

βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη. Ο 

Προσκοπισμός στην Ελλάδα 

ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο 

Λευκαδίτη το 1907 (φωτογραφία). 

Οι Έλληνες πρόσκοποι  έδωσαν το 

παρόν στους αγώνες του Έθνους. 

 

Ήλια , Αργύρης, Ερίνα Γ. 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ 

ΥΔΡΟΒΙΟΤΟΠΩΝ 

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε 

στις 2 Φεβρουαρίου κάθε 

χρόνο. Υδροβιότοποι ή 

υγρότοποι είναι περιοχές που 

καλύπτονται από ρηχά νερά ή 

το έδαφός τους είναι υγρό για 

μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα 

στο έτος, και εκεί 

συγκεντρώνονται πολλά είδη 

ζώων και αναπτύσσονται πολλά 

είδη φυτών. Οι πιο γνωστοί 

υδροβιότοποι στην Ελλάδα 

είναι η Λιμνοθάλασσα 

Μεσολογγίου, η Λίμνη Κερκίνη, 

το Δέλτα Έβρου, η Λίμνη Μικρή 

Πρέσπα. Σήμερα πρέπει να 

προστατεύουμε με όλες μας τις 

δυνάμεις τους υδροβιότοπους, 

διότι είναι πολύ σημαντικοί για 

το περιβάλλον μας, για τη 

διατήρηση της χλωρίδας και της 

πανίδας του τόπου μας. 

Ήλια , Αργύρης, Ερίνα Γ. 
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Κόκκινη κλωστή δεμένη.. 
 

 Τρεις παράξενοι φίλοι 

Μια  φορά και έναν καιρό, ένα βραδάκι ο 

υπάλληλος που μετέφερε τις βαλίτσες στο 

αεροδρόμιο του Παρισιού, παρατήρησε ένα 

κουτί που έβγαζε παράξενους θορύβους. Του 

κίνησε  πάρα πολύ την περιέργεια και δεν 

αντιστάθηκε στον πειρασμό να το ανοίξει.   

Όταν το άνοιξε είδε  ότι είχε   δύο παράξενα 

γατάκια. Ένα κατάμαυρο και  ένα χρυσαφί. Ο 

υπάλληλος  αυτός  όμως  μισούσε τις γάτες. 

Από την  άλλη  μεριά πάλι σκέφτηκε ότι θα 

βρει τον μπελά του που άνοιξε το κουτί και 

έτσι αποφάσισε να το ξεφορτωθεί. Όταν 

σχόλασε το πήρε μαζί του, σταμάτησε   σε 

ένα  σκοτεινό σημείο σε μια γέφυρα πάνω από 

τον ποταμό Σηκουάνα και πέταξε τα γατάκια 

στο νερό. 

 Το κουτί βρέθηκε μέσα στα μαύρα νερά που 

σιγά-σιγά άρχισαν   να μπαίνουνε στο 

εσωτερικό του. Τα γατάκια κατάλαβαν ότι σε 

λίγο θα  πνιγόντουσαν και άρχισαν να 

χτυπιούνται μανιασμένα. Κατάφεραν να 

ανοίξουν μια τρύπα στο κουτί, να βγουν από 

αυτό και παρασύρθηκαν   από τα νερά του 

ποταμού. 

  

Την ώρα που παλεύανε  είδαν διπλά τους, 

ένα κατακόκκινο  χρυσόψαρο με μακριά πλαϊνά 

πτερύγια,  τη  Ρούμπυ, που κολυμπούσε 

αμέριμνη.  

- Βοήθεια! Βοήθεια!  ζήτησαν  τα γατάκια. 

- Θα ‘θελα να  σας βοηθήσω αλλά πολύ  

φοβάμαι ότι μετά θα με φάτε, γιατί  είστε 

γάτες, απάντησε η Ρούμπυ. 

-  Δεν είμαστε γάτες, απάντησε  το χρυσαφί 

γατάκι. Εγώ λέγομαι Λίο και είμαι  λιονταράκι 

κι από δω ο φίλος  μου ο Νέρο που είναι  ένα 

μικρό πούμα. 

- Να ‘σαι  σίγουρη ότι δεν τρώμε  ψάρια.  Σε 

παρακαλώ, βοήθησε μας είπε  ο Νέρο.  

- Και πως βρεθήκατε  εδώ βρε  κουτούλια; 

- Σου φαίνεται η στιγμή  για συζητήσεις 

τώρα; 

- Σωστά !! Πάρτε  μια βαθιά ανάσα και 

ακολουθήστε  με. 

Έτσι η  Ρούμπι τους  οδήγησε στην 

κρυστάλλινη πόλη. Μια μαγική πόλη,  μέσα 

στα βαθιά νερά του  Σηκουάνα, που τα ζώα  

του νερού έσωζαν τα ζώα  της γης, όταν 

κινδύνευαν  να πνιγούνε. 

Όλα κυλούσαν  ήρεμα στην κρυστάλλινη 

πόλη και  ο Λίο με τον Νέρο  κάθε μέρα 

μεγάλωναν και  πιο πολύ. Περνούσαν  υπέροχα 

στο βάθος του Σηκουάνα,  μαζί με τους φίλους  

τους, τα ψάρια του  ποταμού.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

     

 

Η εφημερίδα της πρώτης τάξης 
 

 

 

Πασχαλινά έθιμα στο Βυζάντιο  
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Μια μέρα έγινε μια μεγάλη καταστροφή στην 

κρυστάλλινη πόλη και ενώ όλοι οι κάτοικοι 

προσπαθούσαν να ξαναφτιάξουν την πόλη η 

Ρούμπυ είπε στους φίλους της:  

- Tόσο καιρό  ζούμε όλοι στο νερό, τι θα λέγατε 

αν ζούσαμε και λίγο στη ξηρά; 

- Καλή η ιδέα σου! Μπορούμε  να γυρίσουμε 

στην πατρίδα μας; ρώτησε ο  Νέρο. 

- Ας προσπαθήσουμε,  απάντησε η Ρούμπιυ. 

- Πάμε  λοιπόν, είπε ο Λίο  και ξεκίνησαν. 

Το  ταξίδι ήταν μεγάλο και  δύσκολο. Πρώτα 

διασχίσανε  τον ποταμό   Σηκουάνα  και  μετά 

τον απέραντο  ωκεανό.  

 

Επιτέλους μια  μέρα αντίκρισαν την Αφρική, 

κολύμπησαν  όλοι μαζί προς την  στεριά, ο Λίο  

και ο Νέρο βγήκαν έξω  και κατάλαβαν ότι ένα 

καινούργιο  πρόβλημα τους περίμενε. Η 

Ρούμπυ  δεν  μπορούσε να βγει στη  στεριά 

για να συνεχίσουν το  ταξίδι τους μέχρι να 

βρουν  τις  οικογένειες τους. Σκέφτηκαν να 

σκάβουν  ένα αυλάκι για να  περνάει  η 

Ρούμπυ. Με  αυτό τον τρόπο κατάφεραν να 

προχωρήσουν βαθιά  μέσα στη ζούγκλα όλοι  

μαζί. Όταν  ο Λίο και  ο Νέρο βρήκαν τις 

οικογένειες τους έσκαψαν  μια μεγάλη λίμνη 

για να  ζει η Ρούμπυ.   

   Οι τρεις  φίλοι έζησαν ευτυχισμένοι μέσα 

στην  απέραντη ομορφιά της Αφρικής.    

Ήλια Ρεουλλά 

 

 

Ο Δαρείος ένας κομψότατος γάτος ζει με το 

αφεντικό του  τον κύριο Τίτο, διάσημο διαιτολόγο – 

μουσικολόγο. Κάθε εβδομάδα τρώνε από όλες τις 

ομάδες τροφών και είναι γεροί και όμορφοι.  

Μια μέρα όμως ο Τίτος φεύγει για δουλειές κι 

αφήνει το Δαρείο μόνο του. Τότε αυτός βρίσκει την 

ευκαιρία να περάσει μια βδομάδα στο δρόμο. 

Το αποτέλεσμα είναι ο Δαρείος να παχύνει και να 

γίνει αγνώριστος. Προσπαθεί να αδυνατήσει αλλά 

δεν τα καταφέρνει.  

Όταν γυρίζει ο Τίτος τον βρίσκει σε κακά χάλια και 

αρχίζει την υγιεινή και σωστή διατροφή για να 

ξαναβρεί τη φόρμα του! 

 

 

 

    

                          

 

Τίτλος: «Ο ωραίος Δαρείος» 

Συγγραφέας: Ζαραμπούκα Σοφία 

Εκδόσεις: Πατάκη 

 

Νεφέλη - Βίκυ 

 

Θέμα: Διατροφή 
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NASA: Ο αστεροειδής 

Άποφις δεν θα πέσει 

στη Γη 

 

από τους "ανιχνευτές 3000" 

   Το πόσο ανακουφιστήκαμε δεν 

λέγεται… 

Το πέρασμα του τεράστιου 

αστεροειδούς Άποφι σε μικρή 

απόσταση από τη Γη στις 9 

Ιανουαρίου, έδωσε την ευκαιρία 

στους αστρονόμους της NASA να 

κάνουν νέους υπολογισμούς και 

ουσιαστικά να εκμηδενίσουν τις 

πιθανότητες να πέσει πάνω στον 

πλανήτη μας το 2036.  Ο Άποφις, 

που έχει το μέγεθος περίπου... 

τριάμισι ποδοσφαιρικών 

γηπέδων, ανακαλύφθηκε το 2004 

και έγινε διάσημος, επειδή οι 

αρχικές εκτιμήσεις ήταν ότι 

υπάρχει μία όχι αμελητέα 

πιθανότητα (2,7%) να πέσει στη 

Γη στις 13 Απριλίου 2029, όταν 

θα πλησιάσει μόλις στα 31.220 

χιλιόμετρα, πιο κοντά και από 

τους γεωστατικούς δορυφόρους 

που κινούνται σε ύψος 36.000 
χλμ. 

  

 

Επιστημονικά θέματα 

    Επόμενες μετρήσεις, όμως, 

ουσιαστικά απέκλεισαν αυτή 

την πιθανότητα, αλλά άφησαν 

ανοιχτό το ενδεχόμενο 

πρόσκρουσης για τις 13 

Απριλίου 2036 - κάτι που 

πλέον επίσης έρχονται να 

αποκλείσουν οι νέες 

καθησυχαστικές μετρήσεις.  

   Ένας άλλος μικρότερος και 

λιγότερο γνωστός αστεροειδής, 

ο 2012DA14, διαμέτρου 40 

μέτρων, αναμένεται να περάσει 

ακόμα πιο κοντά από τη Γη, 

στα μέσα του επόμενου μηνός, 

από ότι ο Άποφις το 2029, 

αλλά και σε αυτή την 

περίπτωση δεν συντρέχει 

κίνδυνος, σύμφωνα με τους 

αστρονόμους που έχουν 

υπολογίσει την τροχιά του. 

Γιώργος Π. 
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Ο Ήλιος είναι αστέρας του Ηλιακού μας συστήματος και 

το λαμπρότερο σώμα του ουρανού. Είναι σχεδόν μια 

τέλεια σφαίρα και 333.000 φορές μεγαλύτερος από τη 

Γη (δηλαδή αν ο Ήλιος ήταν ένα καρπούζι, η Γη θα ήταν 

η κεφαλή μιας καρφίτσας). Στο κέντρο του Ηλίου η 

θερμοκρασία φθάνει τους 20 εκατομμύρια βαθμούς 

Κελσίου, δηλαδή τόσο μεγάλη ώστε τα μέταλλα γίνονται 

ατμός (εξαερώνονται). Αποτελείται από υδρογόνο 

(74%), ήλιο (24%) και άλλα στοιχεία (1%). 

Η σημασία του Ήλιου στην εξέλιξη και διατήρηση της 

ζωής στη Γη είναι σπουδαία, καθώς προσφέρει την 

απαραίτητη ενέργεια για να διατηρείται η θερμοκρασία 

της Γης στα σωστά επίπεδα για τη ζωή. Η σημασία του 

ήταν γνωστή από τα προϊστορικά χρόνια, με 

αποτέλεσμα ο Ήλιος να λατρεύεται ως θεότητα. 

Επειδή τα τελευταία χρόνια ο άνθρωπος έχει μολύνει την 

ατμόσφαιρα της Γης, έχει καταστραφεί η στοιβάδα του 

όζοντος που μας προστατεύει από τις επιβλαβείς ακτίνες 

του ηλίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο 

να καθόμαστε πολλές ώρες στον Ήλιο χωρίς προστασία 

(μπλούζες, αντηλιακές κρέμες, καπέλα), ειδικά το 

καλοκαίρι. 

Γιώργος Ρ. 

 

 

Ο Ήλιος                                                                 

Ηλιακή έκρηξη 

  

Φωτογραφίες του 

Ήλιου με διάφορα φωτογραφικά φίλτρα 

όπως λήφθηκαν από επιστημονικό 

δορυφόρο. 

 

 

 

Επιστημονικά θέματα 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9A%CE%B5%CE%BB%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85
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    Η Πάρος είναι ένα από τα ωραιότερα νησιά 

του κόσμου. Έχει πολύ ωραίες παραλίες, 

ταβερνάκια και τοπία. Στην Πάρο υπάρχουν 

πολλές παραλίες και  καλύτερες από αυτές είναι ο 

Λολαντώνης, οι Κολυμπήθρες και, όταν δε 

φυσάει, η Χρυσή Ακτή.  

Υπάρχουν και πολλά μονοπάτια, όπως το 

Βυζαντινό μονοπάτι από τον Πρόδρομο ως τις 

Λεύκες, την παλιά  Χώρα της Πάρου, ψηλά στο 

βουνό. Γύρω από το μονοπάτι, λουλούδια, 

μυρωδάτοι θάμνοι και αιωνόβιες ελιές γεμίζουν 

τον αέρα με άρωμα εξοχής. Ο πιο ενδιαφέρον 

όμως περίπατος είναι στα αρχαία λατομεία 

μαρμάρου στο Μαράθι. Από εκεί έβγαινε το λευκό 

μάρμαρο της Πάρου. Με αυτό φτιάχτηκαν στην 

αρχαιότητα τα πιο γνωστά αγάλματα.  

Οι ταβέρνες με το πιο νόστιμο καλομαγειρεμένο 

φαγητό είναι το «Κύμα», η «Θέα» και ακόμα 

περισσότερο η «Άγκυρα». Αν και κρυμμένη σ 

'ένα μικρό οικισμό, η «Άγκυρα» είναι εξαιρετική!   

ΝΑΤΑΛΙΑ 

 

 

Όμορφη που ’ναι η πατρίδα μου! 

 

  

Ποιο είναι το μέσο 

μεταφοράς που: 

 δε ρυπαίνει 

 

 δεν κολλάει στην 

κίνηση 

 

 δεν κοστίζει 

 

 παρκάρει παντού 

 

 φθάνει ακριβώς εκεί 

που θες 

 

 είναι αθόρυβο 

 

 αναζωογονεί το 

σώμα 

ΡΑΝΙΑ 

Θεέ μου, τι μπλε 

ξοδεύεις για να μη σε 

βλέπουμε! 

Ελύτης 



 

 

«Μια κυριακάτικη βόλτα στο Άλσος Συγγρού»  

Ράνια  

Την περασμένη Κυριακή πήρα το ποδήλατό μου και πήγα 

σε ένα πολύ όμορφο δάσος που βρίσκεται κοντά στην 

πόλη μας, την Κηφισιά. Μιλάμε για το ‘Aλσος ή αλλιώς 

Kτήμα Συγγρού. Μέσα στο άλσος βρίσκεται η έπαυλη του 

Ανδρέα Συγγρού, τα Ανάβρυτα, που κτίσθηκε τα έτη 1872-

1873 και βασίστηκε στην μελέτη του Γερμανού 

αρχιτέκτονα Ernst Ziller.  Αποτελεί κληροδότημα της 

Ιφιγένειας Συγγρού προς την τότε Γεωργική Εταιρεία 

Αθηνών (1926) µε σκοπό την εκπαίδευση «καλών 

γεωργών και κηπουρών». 

 Στο Kτήμα Συγγρού υπάρχουν 

μεγάλες εκτάσεις πευκοδάσους, μικρά ελατάκια, και 

αμυγδαλιές, αλλά και καλλιεργήσιμα φυτά (π.χ. αμπέλια). 

Είναι γεμάτο πεύκα και έχει πολλά μονοπάτια για 

περπάτημα ή ποδήλατο.  Ακόμα, υπάρχουν  γήπεδα 

μπάσκετ και ποδοσφαίρου όχι βέβαια σε πολύ καλή 

κατάσταση παρόλα αυτά πολλά παιδιά παίζουν σε αυτά. 

Ζωή ποδήλατο 

Όχημα που κάνει τον οδηγό του να ιδρώνει ενώ 

εκείνος χαμογελά…. 

‘Όχημα που στις ανηφοριές  χρησιμοποιεί την 

καρδιά του οδηγού του… 

Πάρε ποδήλατο! Η ζωή είναι όμορφη και απλή! 

από το ημερολόγιο ενός αυτοκινητιστή πόλης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το πάρκο μου φάνηκε καθαρό αλλά ένα σπιτάκι 

που συνάντησα ήταν πολύ βρώμικο! 

Την ημέρα που πήγα είχε και μια λίμνη που 

δημιουργήθηκε  απ’ το νερό της βροχής!  

Σας το προτείνω να πάτε με τους γονείς σας και 

το ποδήλατό σας! Θέλει όμως προσοχή, ειδικά 

στα μονοπατάκια επειδή έχει κόσμο που κάνει 

βόλτα.   

 

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία: 

 Σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 30 

χρόνια,  το ποσοστό των παιδιών 

που περπατούν ή πηγαίνουν στο 

σχολείο με ποδήλατο έχει μειωθεί 

από 82% σε 14%. 

 ‘Ενας ποδηλάτης που διανύει 

απόσταση 8 χλμ για να πάει στη 

δουλειά του, 4 ημέρες την 

εβδομάδα,  γλυτώνει 3.220 χλμ 

οδήγησης  το χρόνο! 

 Σηματοδότης 
για….ποδήλατα! 

 

http://www.ecf.com (Ευρωπαϊκή Ποδηλατική 

Ομοσπονδία) 

http://www.filoi-podilatou.gr 

http://www.copenhagenize.com/ 

http://bicycledesign.net 

http:// bicyclemuseum.com 

 

Μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα 

ποδηλατικά sites: 

 

 

Σηματοδότης 

για….ποδήλατα

! 
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 Λερναία Ύδρα 

Τίτλος: Μυθικά πλάσματα 

Το λεξικό των μυθικών πλασμάτων  

Μυθικά πλάσματα του αέρα 

Πήγασος, φτερωτό άλογο,  

Ροκ, ένα τεράστιο δυνατό πουλί που με τα 
νύχια του σήκωνε ακόμα και έναν 
ελέφαντα  

Ιππόγρυπες, έτρωγαν άλογα και 
διέσχιζαν τον ουρανό σαν αστραπή. 

Μυθικά πλάσματα της γης 

Μονόκεροι, οι άνθρωποι πίστευαν ότι 
έχουν μαγικές ιδιότητες,  

Λυκάνθρωποι, από άνθρωποι 
μεταμορφώνονταν σε λύκο κάθε 
Πανσέληνο,  

Γέτι των Ιμαλαίων 

Τσουπακάμπρα, ζούσαν στην Νότιο 
Αμερική  

Βεεμώθ ,έμοιαζε με μαμούθ. 

Μυθικά πλάσματα της φωτιάς 

Φοίνικας, σπάνιος αετός 

Εξάποδη, Σαλαμάνδρα,  

Χίμαιρα, είχε  τρία κεφάλια λιονταριού, 
φιδιού, κατσίκας 

Βασιλίσκος, είχε κεφάλι και πόδια 
κόκορα, φτερά νυχτερίδας και ουρά φιδιού 
Μπόνακον, γιγάντιος βίσωνας  

 

 Μυθικά πλάσματα της θάλασσας 

Θαλάσσιο φίδι, με κεφάλι δράκου και 
πτερύγια μεγάλα 

 Κράκεν ,τεράστιο καλαμάρι 

 Λερναία Ύδρα, ένα ερπετό με πολλά 
κεφάλια και δηλητηριώδη ανάσα  

Λεβιάθαν, ερπετό σαν κροκόδειλος και ψάρι 

     

             Πήγασος                                Μονόκερος 

 

Περίληψη βιβλίου 
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"Το πρώτο μου ψάρεμα" 

  Πέρσι το καλοκαίρι στους Παξούς, πήγαμε 

με τον μπαμπά μου για απογευματινό 

ψάρεμα.  

  Αφού κάναμε μπάνιο, ο μπαμπάς μου 

έπιασε με τη μάσκα σκαρτσιμάδες, που είναι 

σαν καβουράκια μέσα σε κοχύλι. Αυτά 

βάλαμε για δόλωμα στην πετονιά και μέσα σε 

μία ώρα πιάσαμε δύο πέρκες, δύο σκάρους, 

ένα γύλο και ένα λυθρίνι. Όταν ψαρεύαμε 

έπρεπε να κάνουμε πολλή ησυχία γιατί θα 

διώχναμε τα ψάρια.  

  Το βράδυ στο σπίτι τα τηγανίσαμε και τα 

φάγαμε με σκορδαλιά. 

 

Με τι ασχολείστε, παρακαλώ; 

Παναγιώτης 
Ζ. 

 

Βαγγέλης 



 

 

 

Πήρα την Παρασκευή ένα βιβλίο από τη 

βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Ο τίτλος είναι 

«ΚΑΤΕΡΙΝΑ». Το έχει γράψει η συγγραφέας 

Γαλάτεια Γρηγοριάδου – Σουρέλη.  

Ήταν δύο παιδιά, η Κατερίνα και το μικρό της 

ξαδελφάκι, ο Γιωργής.  Τα παιδιά αυτά, έχοντας 

ακούσει στην Εκκλησία ότι χρειάζεται να κάνει 

κάποιος   καλές πράξεις για να πάει στον 

Παράδεισο, αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις 

καλές πράξεις.  

Το πρώτο πράγμα που έκαναν, ήταν να κόψουν 

τις τριανταφυλλιές του κήπου τους και να τις 

φυτέψουν στη θάλασσα για να πάρει 

τριανταφυλλί χρώμα. Όμως έκαναν λάθος, 

επειδή στη θάλασσα οι τριανταφυλλιές δεν 

άντεξαν και μαράθηκαν. 

Το δεύτερο που έκαναν ήταν να προσπαθήσουν 

να κολλήσουν με κόλλα ένα ανοιχτό όστρακο. 

Το όστρακο δεν άντεξε και πέθανε. 

Μετά, έριξαν το χρυσόψαρό τους στη θάλασσα 

για να το ελευθερώσουν, χωρίς να ξέρουν πως 

τα χρυσόψαρα είναι ψάρια που ζουν στο γλυκό 

νερό και όχι στη θάλασσα.  

Στην παραλία βρήκαν μικρά καβουράκια. 

Νομίζοντας ότι είχαν χάσει τους καβουρογονείς 

τους, τα παιδιά  αποφάσισαν να μετατρέψουν 

ένα παλιό παπούτσι σε ορφανοτροφείο για 

καβούρια. Τα καβουράκια δεν άντεξαν μακριά 

από τη θάλασσα και γρήγορα πέθαναν. 

 

 

Και τέλος πήγαν στο τσίρκο. Εκεί άνοιξαν 

τις πόρτες στα ζώα του τσίρκου και έγινε 

χαμός !!! Τα ζώα βγήκαν από τα κλουβιά, 

τρόμαξαν τον κόσμο και η παράσταση 

του τσίρκου καταστράφηκε... 

 

Στο τέλος της ημέρας και ύστερα από 

όλες αυτές τις περιπέτειες, τα δύο 

παιδάκια ήταν σίγουρα πως είχαν κάνει 

πολλές καλές πράξεις. Όμως στην 

πραγματικότητα οτιδήποτε είχαν 

προσπαθήσει να κάνουν είχε το αντίθετο 

αποτέλεσμα, μάλλον γιατί σε ό,τι δεν 

ξέρεις είναι καλό να ρωτάς και να 

μαθαίνεις χωρίς να βιάζεσαι.  

Διαβάζοντας το βιβλίο, σκέφτομαι ότι 

εμείς τα παιδιά πάντα θέλουμε να 

κάνουμε το καλό, μερικές φορές όμως 

δεν ξέρουμε πώς να το κάνουμε. Έτσι, 

κάνουμε  ζημιές που, χωρίς να το 

θέλουμε, στενοχωρούν τους γύρω μας. Γι’ 

αυτό πρέπει πάντα να είμαστε έτοιμοι 

και πρόθυμοι να ακούσουμε τους 

μεγαλύτερους, που ξέρουν περισσότερα 

από εμάς τα παιδιά και μπορούν να μας 

καθοδηγήσουν. 

Γιάννης  
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Θησέας και Αριάδνη 

στο νησί των Ταύρων 

Την περασμένη Κυριακή με την 

μαμά μου παρακολουθήσαμε την 

παράσταση: Θησέας και Αριάδνη 

στο νησί των Ταύρων .Η αίθουσα 

του θεάτρου Βadminton, όπου 

παίζεται ήταν γεμάτη κόσμο. 

Η παράσταση βασίζεται στην 

ιστορία του Θησέα, ενός 

θεανθρώπου που είχε πατέρα 

τον Αιγέα και τον Απόλλωνα. Ο 

Θησέας με πολύ τόλμη  και με 

την βοήθεια των θεών του 

Ολύμπου, αποφασίζει να σώσει 

τους ανθρώπους από τον 

Μινώταυρο, που είναι 

φυλακισμένος στην Κρήτη, στο 

λαβύρινθο που έφτιαξε ο 

Δαίδαλος.                                                      

Έπειτα από πολλές δοκιμασίες, 

νικώντας τον Προκρούστη, τον 

Περιφήτη και τον Σίνη, 

δαμάζοντας τρικυμίες και 

θαλάσσια τέρατα, μαζί με τους 

συντρόφους του, φτάνει στο νησί 

του Μίνωα και με την βοήθεια 

της κόρης του Αριάδνης, που του 

δίνει τον μίτο, καταφέρνει να  

 
 

σκοτώσει τον Μινώταυρο και να 

βρει την έξοδο από τον λαβύρινθο. 

Μετά παίρνει την Αριάδνη μαζί του 

και ξεκινά για την Αθήνα….   

Τελικά γίνεται βασιλιάς της Αθήνας 

και βασιλεύει δίκαια και σοφά για 

πολλά, πολλά χρόνια. 

Παναγιώτης Ζ. 

 

Σηματοδότης 

για….ποδήλατα! 

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία: 

 Σε όλο τον κόσμο τα τελευταία 30 χρόνια,  το 

ποσοστό των παιδιών που περπατούν ή 

πηγαίνουν στο σχολείο με ποδήλατο έχει 

μειωθεί από 82% σε 14%. 

 ‘Ένας ποδηλάτης που διανύει απόσταση 8 

χλμ για να πάει στη δουλειά του, 4 ημέρες 

την εβδομάδα,  γλυτώνει 3.220 χλμ οδήγησης  

το χρόνο! 

 

Ποιο είναι το μέσο μεταφοράς που: 

 δε ρυπαίνει 
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πολιτισμός Θέατρο Σκιών 

 

 

 

 

 

 

Την προηγούμενη Κυριακή 

παρακολούθησα μια αστεία 

παράσταση από το Θέατρο 

Σκιών. Ήταν ο Καραγκιόζης στο 

Λούνα Παρκ. Πήγα με τον φίλο 

μου τον Στέλιο και γέλασα 

πολύ. Το θέατρο ήταν γεμάτο 

με πολλά παιδιά. Η ιστορία 

ήταν αστεία με ωραίες 

φιγούρες και εικόνες. Μου 

άρεσε πολύ που την είδα. 

Σέργιος 

 

 

    Με την τάξη μας 

παρακολουθήσαμε την 

πολύ καλή παράσταση με 

τα παραμύθια του 

Αισώπου .  

     Μπροστά μας 

ζωντάνεψαν αρκετοί 

μύθοι του Αισώπου που 

όλοι τους κάτι έχουν να 

μας πουν .  

Μέσα τους διακρίνεται 

το παρατηρητικό του 

πνεύμα κι η ικανότητά 

του να διδάσκει με 

μικρές, απλές ιστορίες, 

που πάντα έχουν στο 

τέλος κάποιο ηθικό 

δίδαγμα 
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 Ποίημα 

« Ο ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ»       

 

Ήρθε ο Φεβρουάριος με γέλια 

πολλά 

 και κάνω μια βόλτα στην 

εκκλησιά. 

O Φεβρουάριος έχει χιόνια 

πυκνά 

και τα παιδιά μπορούν να 

γίνουν χαρούμενα ξανά. 

Οι μεγάλοι  γιορτάζουν τον 

Άγιο Βαλεντίνο με χαρά 

και  πάλι ερωτεύονται τρελά. 

Αργύρης Κ. 

 

 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ 

   Στους πρόποδες του Υφαντείου λόφου 
βρίσκεται το αρχαίο θέατρο του 
Ορχομενού.  

   Αν οι πέτρες είχαν στόμα, ποιος ξέρει 
πόσα θα είχαν να μας πουν , να μας 
διηγηθούν. Πόσα ποιήματα άκουσαν , 
πόσα γλυκά τραγούδια σε εκείνες τις 
γυναικείες γιορτές, τα « Χαριτίσια»!  

Ποιος ξέρει πόσα χρυσά σανδάλια  
χόρεψαν ανάλαφρα πάνω σ εκείνες τις 
πλάκες σκορπίζοντας χαρά και 
αγαλλίαση! 

 

Στέφη 

 

 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%B8%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%AF%CE%B4%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
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πολιτισμός 

ΤΟ  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΗΣ   ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 

 

  Το  Σάββατο  που  μας   πέρασε   επισκέφτηκα   το   

μουσείο   της   Ακρόπολης. Το νέο κτήριο του μουσείου 

άνοιξε για το κοινό στις 21 Ιουνίου 2009.  

   Το Mουσείο της Ακρόπολης είναι αρχαιολογικό 

μουσείο, κτίσθηκε για να στεγάσει διάφορα αντικείμενα 

που βρέθηκαν πάνω στον ιερό βράχο της Ακρόπολης. 

    Εκεί   είδα  αρχαία αγάλματα,  όμως   περισσότερο  

μου  άρεσε  που το πάτωμα ήταν γυάλινο και κάτω από 

τα πόδια μας  ήταν  η  αρχαία  πόλη. Το   κτίριο  ήταν  

μοντέρνο  και ωραίο. Είχε   θέα στην Ακρόπολη  και τα  

αγάλματα ήταν σαν ζωντανά. Πιο  πολύ  μου άρεσαν οι 

Καρυάτιδες που είναι αγάλματα γυναικών. 

  Επίσης σε μια Αίθουσα στο ισόγειο του Μουσείου είδα 

μια ταινία με τίτλο: «Η Ακρόπολη στην Αρχαιότητα». H 

ταινία αυτή δείχνει τα σπουδαία μνημεία της 

Ακρόπολης και είναι πολύ εντυπωσιακή. 

  Μία κυρία μας ξενάγησε και  έμαθα πολλά 

ενδιαφέροντα πράγματα για τον αρχαίο μας πολιτισμό.  

Ερίνα Λ. 

     

 Τη γλώσσα μου έδωσαν ελληνική. 

το σπίτι φτωχικό στις αμμουδιές του Ομήρου...  

Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου στις αμμουδιές του 

Ομήρου...                                                       Έλύτης 
                                                          

Η αλήθεια βγαίνει χυτή σαν το νιόκοπο άγαλμα, μόνον 

μέσ’ από τα καθάρια νερά της μοναξιάς.        Ελύτης 

 

 

 
 

 

 

Να βοηθάμε πάντα αυτούς που μας 

χρειάζονται. 

Βέρα 

 

Εκκλησία "Παντάνασσας", Σίκινος Κυκλάδες 

 

 

 

 

Σίκινος Κυκλάδες      Ηλιοβασίλεμα Σίκινος 

 

 

 

 

 

Σίκινος 

 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος 

Φωτορεπορτάζ 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ένα καγκουρό δραπέτευε συνέχεια απ’ το ειδικά περιφραγμένο δώρο του 

στο ζωολογικό κήπο. Οι αρμόδιοι, ξέροντας ότι μπορεί να πηδάει πολύ 

ψηλά, βάζουνε έναν φράχτη 3 μέτρα ψηλό. Το επόμενο πρωί το καγκουρό 

έκανε τις βόλτες του στον ζωολογικό κήπο, έξω από τον περιφραγμένο 

χώρο του. Οι αρμόδιοι σηκώνουν το φράχτη στα 6 μέτρα, αλλά το επόμενο 

πρωί, πάλι έξω το καγκουρό. Συνεχίζουν την ίδια ιστορία, κάθε μέρα πιο 

ψηλό φράχτη, κάθε πρωί έξω το καγκουρό. Ο φράκτης τώρα είναι στα 20 

μέτρα ύψος. Τελικά, μια καμήλα από το διπλανή περίφραξη ρωτάει το 

καγκουρό:  

- Πόσο ψηλά πιστεύεις ότι θα τον φτάσουνε το φράχτη; 

 - Πιθανόν 50 μέτρα, εκτός αν κάποιος σκεφτεί να κλειδώνει την πόρτα τα 

βράδια. 

       Ήταν ένας ελέφαντας και ένα μυρμήγκι και είχαν μόνο ένα εισιτήριο 

για το σινεμά. 

- Μην σε νοιάζει,  λέει ο ελέφαντας, θα σε κρύψω πίσω από το αυτί μου για να 

μην σε δουν. 

Πάει ο ελέφαντας να μπει στο σινεμά: 

- Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισιτήρια. 

- Γεια σας,  λέει ο ελέφαντας. 

- Μόνος σας είστε; 

- Ναι, είμαι μόνος μου. 

- Και αυτός πίσω από το αυτί σας ποιος είναι; 

Πάνε πάλι πίσω. 

- Θα σε κρύψω στην προβοσκίδα μου,  λέει ο ελέφαντας. 

Ξαναπηγαίνουν στο σινεμά: 

- Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισιτήρια. 

- Γεια σας, λέει ο ελέφαντας. 

- Μόνος σας είστε; 

- Ναι, είμαι μόνος μου. 

- Και  αυτός  στην προβοσκίδα  σας  ποιος  είναι; 

Πάνε πάλι πίσω. 

- Να δοκιμάσουμε να σε κρύψω εγώ κάπου;  ρωτάει ο μυρμήγκι. 

- Ναι,  αλλά δεν νομίζω να πετύχει, λέει ο ελέφαντας. 

Πιάνει τα ο μυρμήγκι  και τυλίγει  τον ελέφαντα με αλουμινόχαρτο. 

Πάνε πάλι στο σινεμά: 

- Γεια σας, λέει ο τύπος που ελέγχει τα εισιτήρια. 

- Γεια σας,  λέει το μυρμήγκι. 

- Μόνος σας είστε; 

- Ναι, είμαι μόνος μου. 

- Και αυτό εδώ τι είναι; 

- Μυστήριος είσαι, φίλε μου! λέει το μυρμήγκι. Να μην φέρω και ένα 

σαντουιτσάκι για το διάλειμμα;              ΠΑΝΟΣ 

 

Οδός Πανδώρας 

Η Πανδώρα είναι η μητέρα όλων των 

γυναικών σύμφωνα με την 

μυθολογία μας. 

Ήταν η πρώτη γυναίκα και οι 

θεοί την έπλασαν πολύ όμορφη 

και την στόλισαν με θαυμάσια 

ρούχα και κοσμήματα. 

Έχει γίνει γνωστή γιατί από την 

περιέργεια της άνοιξε ένα κουτί 

που είχε μέσα του όλες τις 

συμφορές και τις αρρώστιες του 

κόσμου. Οι συμφορές 

σκορπιστήκαν στον αέρα και από 

τότε ταλαιπωρούν όλους τους 

ανθρώπους. Δεν  μπόρεσε να  τις 

ξαναμαζέψει  κανείς ποτέ.       

ΙΩΑΝΝΑ 
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Ο δρόμος έχει τη 

δική του ιστορία 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Pandora_-_John_William_Waterhouse.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Pandora_-_John_William_Waterhouse.jpg
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ 

CΗRISTIANO RONALDO 
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ΤΡΥΦΩΝΑΣ  1 Φεβρουαρίου 

ΥΠΑΠΑΝΤΗ  2 Φεβρουαρίου 

ΣΤΑΜΑΤΗΣ  3 Φεβρουαρίου 

ΣΥΜΕΩΝ (1)  3 Φεβρουαρίου 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10 Φεβρουαρίου 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ  10 Φεβρουαρίου 

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ  10 Φεβρουαρίου 

ΒΛΑΣΣΗΣ  11 Φεβρουαρίου 

ΘΕΟΔΩΡΑ  11 Φεβρουαρίου 

ΧΛΟΗ  17 Φεβρουαρίου 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ  17 Φεβρουαρίου 

ΦΙΛΟΘΕΗ  19 Φεβρουαρίου 

ΡΗΓΙΝΟΣ Ρεγγίνα 25 Φεβρουαρίου 

ΜΑΡΙΑΝΝΑ  28 Φεβρουαρίου 

 

Και λίγα μαθηματικά! 
Ένωσε τις πράξεις με τις λύσεις τους : 

 Χρόνια σου 

πολλά! 
 

      Το εορτολόγιο του Φεβρουαρίου 

45+25+36+27 

96-32-8 

(22Χ4)+(18Χ2) 

(88-45)+(24Χ2) 

(100:2)+(25Χ2) 

(81:9)+27 

(33Χ3)+(5Χ11)-9 133 

124 

100 

36 

57 

56 

Φίλιππος 

Στέλιος 

 Γεια σας κύριε Christiano Ronaldo. 

Ονομάζομαι Στέλιος Γιατράκος και θέλω να σας πάρω 

μια συνέντευξη επειδή σας θαυμάζω πάρα πολύ. 

Ερ. Έχετε πάρει ποτέ κύπελλο? 

Απ. Ναι βεβαίως. 

Ερ. Έχετε κάνει ποτέ τάκλιν? 

Απ. Είναι η ειδικότητα μου. 

Ερ. Έχετε πάρει ποτέ σας κόκκινη κάρτα? 

Απ. Έχω πάρει στην αρχή της καριέρας μου. 

Ερ. Σε ποια ακαδημία πηγαίνατε? 

Απ. Δεν πήγαινα σε καμία ακαδημία γιατί ήμουν 

φτωχός. 

Ερ. Και μια τελευταία ερώτηση. 

Έχετε δώσει ποτέ αυτόγραφο? 

Απ. Ναι έχω δώσει. 

 Εύχομαι να μην πεθάνετε ποτέ. 

 

 

 

 

Ζωγραφιά 

του Πάνου, 

για τα 

ανέκδοτά 

του (σελ 11) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωτάθλημα Μπάσκετ Euroleague. Αυτή την 

εποχή πραγματοποιείται το τουρνουά μπάσκετ 

Euroleague 2012-2013.  Από ελληνικές ομάδες 

συμμετέχουν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. 

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει λίγο καλύτερα από τον 

Παναθηναϊκό, αφού έχει κερδίσει 4 στα 5 

παιχνίδια, ενώ ο Παναθηναϊκός 3 στα 5. 

Απομένουν, όμως, δύο αγωνιστικές ακόμη, οπότε 

τα πράγματα μπορεί και να αλλάξουν. Ευχόμαστε 

ό, τι καλύτερο για τις ελληνικές ομάδες μας. 
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Μετά τις τρεις Χρυσές Μπάλες που έχει ήδη στο 

σαλόνι στο σπιτιού του, ο Αργεντινός 

ποδοσφαιριστής Μέσι κέρδισε και την τέταρτη 

Χρυσή Μπάλα για το έτος 2012. Με τα 91 γκολ 

που έβαλε τη χρονιά που μας πέρασε, 

ανακηρύχθηκε άσος των άσων. 

 

 

 

Ο Πανερυθραϊκός είναι η ομάδα της Νέας 

Ερυθραίας. Είναι μία μικρή ομάδα, αλλά με μεγάλη 

ιστορία, αφού ιδρύθηκε το 1931 από τους 

πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία στην 

Αθήνα και εγκαταστάθηκαν στη Νέα Ερυθραία. Ο 

Πανερυθραϊκός έχει ομάδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ 

και βόλεϋ, όχι μόνο για μεγάλους, αλλά  και  για 

μικρούς παίκτες. Ευχόμαστε να πηγαίνει καλά και 

να κερδίζει πολλούς  αγώνες. Εμείς στεκόμαστε 

πάντα στο πλευρό του.               

 

 

 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 

Παναγιώτης Σ. και Αργύρης Κ. 

 



 

 

 

 

 

Κάθε μέρα στο σχολειό μου 

φέρνω το κολατσιό μου. 

Τρώω φρούτα, κουλουράκι 

κι είμαι εγώ γερό παιδάκι! 

Ότι φτιάχνει η μαμά 

είναι πεντανόστιμο παιδιά! 

Είναι όλα υγιεινά, νόστιμα και θρεπτικά! 

Δεν θα τρώω πατατάκια, 

καραμέλες και γλυκάκια, 

δόντια για να ‘χω γερά 

και...να μη γίνω εκατό κιλά!!!! 

Τρώω υγιεινά, μεγαλώνω σωστά!!!!!!! 

 

Νεφέλη - Βίκυ 
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Νηστικό αρκούδι δε χορεύει!!! 

 

 

 

 Ο οργανισμός είναι μια «μηχανή», όπως το 

αυτοκίνητο. Για να λειτουργήσει σωστά και να είναι 

δραστήριος χρειάζεται καλά «καύσιμα». Ποια είναι 

αυτά; Οι υδατάνθρακες, οι πρωτεΐνες, τα λίπη, οι 

βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που 

παίρνουμε με τις τροφές. Άλλες τροφές είναι φτωχές 

και άλλες πλούσιες σε θρεπτικά συστατικά, αλλά 

καμία τροφή δεν περιέχει όλα τα συστατικά γι’ αυτό 

και χρειάζεσαι μια ποικιλία τροφών. 

 Πρωτεΐνες: Βοηθάνε το σώμα μας να αναπτυχθεί 

σωστά και να διορθώνει τις βλάβες του. Θα τις 

βρούμε στο κρέας, στο κοτόπουλο, στα ψάρια , στα 

αυγά, στα  όσπρια, στα γαλακτοκομικά και στους 

ξηρούς καρπούς. 

 Υδατάνθρακες: Μας δίνουν ενέργεια και δύναμη. 

Θα τους βρούμε στις πατάτες, στα καρότα, στα 

φασόλια, στα μακαρόνια και στο ψωμί. 

 Λίπη: Ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο σώμα μας και 

αποθηκεύονται, ώστε να τα χρησιμοποιήσει όταν τα 

χρειάζεται. Τα βρίσκουμε στο ελαιόλαδο, στο 

βούτυρο και στα γλυκά. 

 Νερό: Ρυθμίζει την θερμοκρασία του σώματος και 

βοηθά την πέψη της τροφής. Κάθε μέρα πίνουμε 

πολύ νερό!!!!!!! 

 Βιταμίνες: Χωρίς τις βιταμίνες ο οργανισμός μας δε 

θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει κανένα από τα 

άλλα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων. Γι’ αυτό 

είναι απαραίτητες! Θα τις βρούμε στα 

γαλακτοκομικά, στα αυγά, στο κρέας, στα ψάρια, 

στα δημητριακά και στα φρούτα.  

Βίκυ - Νεφέλη  

 

 

Πρόταση για κολατσιό 
 

 

 

Ζωγραφιά του Πάνου για τα ανέκδοτά του (σελ 11) 
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Η γωνιά μας 
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• Παιδιά, θα σας δείξουμε την πυραμίδα των τροφών. 

Τη λέμε έτσι γιατί ξεκινά από μια πλατιά βάση και 

καταλήγει σε μια μυτερή κορυφή. Στη βάση της 

βρίσκονται οι τροφές που πρέπει να τρώμε 

καθημερινά, οι πιο σημαντικές δηλαδή. Στην κορυφή 

της βρίσκονται αυτές που ομορφαίνουν το φαγητό 

μας, αλλά δεν τις χρειαζόμαστε πάντα!!! 

1. Βίκυ - Νεφέλη  

 

Η πυραμίδα των τροφών 

λιπαρά
βούτυρο

γλυκίσματα
πατατάκια
γαριδάκια

όσπρια
άσπρο  κρέας

αυγά
κόκκινο  κρέας

ψάρια

φρούτα   λαχανικά   ψωμί

ελαιόλαδο   γάλα   τυρί   μακαρόνια

δημητριακά   γιαούρτι   ξηροί   καρποί

ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ
ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

Δεν ξεχνώ 
να πίνω άφθονο νερό!
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Τι καλό θα 

φάμε; 

Άριστα στη 

μαγειρική! 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΚΡΕΜΑ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 

 

Θα χρειαστούμε : 

250γρ. φρέσκο γάλα 

1 φακελάκι άνθος αραβοσίτου Γιώτη στιγμής με 

γεύση σοκολάτα. 

  

Εκτέλεση  

Ρίχνουμε σε ένα μπολ το φρέσκο γάλα και σιγά σιγά 

ανακατεύουμε την σκόνη από το φακελάκι μέχρι το 

μείγμα να γίνει πηχτό. 

Γεμίζουμε 3 μικρά μπολ και αφήνουμε στο ψυγείο να 

κρυώσει για 1 ώρα. 

Η κρέμα μας είναι έτοιμη !!! 

 

Νικόλ 

 

Κόκκινα Βελούδινα Brownies   

 Υλικά  

 3 κουταλάκια κακάο 

 30 γρ. κόκκινο υγρό για γλυκά 

 2 κουτ. υγρό βανίλια 

 1 1/2 κούπες ζάχαρη 

 56 γρ βούτυρο 

 2 αυγά 

 1 1/4 κούπες αλεύρι 

 1/4 κουτ αλάτι 

 Οδηγίες 

 Ανακατεύουμε το κακάο την βανίλια και το 

κόκκινο υγρό για γλυκά έως να γίνει μια πάστα 

 Σε ένα μπολ ανακατεύουμε τη ζάχαρη και το 

βούτυρο 

 Χτυπάμε τα αυγά και τα ρίχνουμε στην κόκκινη 

πάστα 

 Προσθέτουμε το αλεύρι και τη ζάχαρη 

 Βουτυρώνουμε ένα ταψάκι για Brownies 20 εκ Χ 

20 εκ και το ψήνουμε για 30 με 40 λεπτά στους 

175 βαθμούς Κελσίου.           Φίλιππος 

Μακαρόνια με  

άσπρη σάλτσα 

Θα χρειαστούμε 

• 1 πακέτο μακαρόνια  

• 1 κρέμα γάλακτος  

• 5 φέτες γαλοπούλα 

• 5 φέτες κασέρι μαλακό 

• 100 γρ. φέτα 

• λίγο ελαιόλαδο 

• λίγη ρίγανη 

Εκτέλεση 

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα το νερό να βράσει για τα 
μακαρόνια, αφού βράσει ρίχνουμε αλάτι, λίγο λάδι και 
τα μακαρόνια για 10 λεπτά περίπου. 

Κόβουμε σε κυβάκια τη γαλοπούλα και τα κασέρι και 
θρυμματίζουμε την φέτα. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι 
ρίχνουμε λίγο λαδάκι και τσιγαρίζουμε τη γαλοπούλα 
για 1-2 λεπτά και έπειτα χαμηλώνουμε τη φωτιά και 
ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, το κασέρι και τη φέτα. 
Ανακατεύουμε καλά ώσπου να λιώσει το κασέρι. 

Περιμένουμε λίγο να πήξει η σάλτσα και 

σερβίρουμε.        Νικόλ 

 

 

 

 

 

 

Zumba,  ένας νέος 

τρόπος που συνδυάζει 

γυμναστική, 

διασκέδαση και χορό!!! 

Βέρα 

       Η άθληση μας κάνει καλό 

Νικόλ 


