
 1 

Παρθενώνας, το λαµπρότερο µνηµείο της Αθηναϊκής 

πολιτείας 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ 
Στις 18 Απριλίου επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ακρόπολης και 

τον Αρχαιολογικό χώρο. Από τα θαυμάσια εκθέματα που 

είδαμε, επιλέξαμε κάποια που μας εντυπωσίασαν και τα 

υιοθετήσαμε. Σας τα παρουσιάζουμε!!! 

Η πεπλοφόρος 
Είναι μία από τις κόρες της Ακρόπολης. Οι περισσότερες 

χαμογελούν ελαφρά και κρατούν στο χέρι τους στεφάνι, ρόδι ή 

πουλί. Είναι είτε ακίνητες, είτε έχουν το ένα πόδι απλωμένο 

μπροστά σαν να θέλουν να περπατήσουν.  

Την πεπλοφόρο, την αποκαλούν έτσι γιατί είναι ντυμένη με 

ένα απλό φόρεμα, που ονομάζεται πέπλος. Έχει κυματιστά 

μαλλιά με έντονο κόκκινο χρώμα και πλεξίδες, φωτεινά μάτια 

και λαμπερό χαμόγελο.  Ήταν βαμμένη με κοραλλί, μπλε, και 

καφέ χρώμα και στο κεφάλι είχε το μηνίσκο ένα μεταλλικό 

δίσκο,  που την προστάτευε από τις ακαθαρσίες των πουλιών.  

             Η συνέχεια του άρθρου στη σελ.4       

 Φωτεινή Σαμαντά   

Επιμέλεια πρωτοσέλιδου, Σαμαντά Φωτεινή 

   

  

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

� Τι είναι από όλα αυτά το  σκάκι, σελ.2 

� Το σκάκι θέλει το  διαιτητή του, σελ. 2 

� Μουσείο Ακρόπολης, σελ.  1 -4 

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ 

�  Ταξίδι στον κόσμο της φύσης, σελ.5 

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ 

� Η κυρία Ανακύκλωση, σελ.6 

� Ανακύκλωση απορριμμάτων, σελ. 6 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

� Στο πλατανόδασος, σελ. 7 

� Στα Σπήλαια Λιμνών, σελ. 7 

Η ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΣ 

� Εκφράσεις για τους γονείς, σελ. 8 

� Αχ αυτές οι μαμάδες! Σελ. 8 

� Μπαμπά μου, χρόνια πολλά! Σελ. 9 

ΑΘΛΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΑΜΑ 

� Θοδωρής Αποσκίτης, ένας μεγάλος 

αθλητής, σελ. 10 

Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΓΩΝΙΑ 

� Παραμύθια να τα φας στο πιάτο  σ. 12 

� Τα παράξενα τετράγωνα, σελ.12   

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ 

� Στην κουζίνα μάνι μάνι σελ.13 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

� Βιβλία που μας ταξίδεψαν, σελ. 14 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ  

� Ακροστιχίδα, Αινίγματα, Ανέκδοτα,  

σελ.15 
ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ 

� Ανασκόπηση, σελ.16     
Μπορείτε να διαβάσετε «Τα Χελιδονίσµατα» Μπορείτε να διαβάσετε «Τα Χελιδονίσµατα» Μπορείτε να διαβάσετε «Τα Χελιδονίσµατα» Μπορείτε να διαβάσετε «Τα Χελιδονίσµατα» 
στην ιστοσελίδα του σχολείου µας, στη στην ιστοσελίδα του σχολείου µας, στη στην ιστοσελίδα του σχολείου µας, στη στην ιστοσελίδα του σχολείου µας, στη 

διεύθυνση διεύθυνση διεύθυνση διεύθυνση dim-kalavr.ach.sch.gr. Ευχαρισούµε!Ευχαρισούµε!Ευχαρισούµε!Ευχαρισούµε! 

Αριθμός φύλλου 5 
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Άθληµα, χόµπι,  τέχνη, επιστήµη, 

παιχνίδι; 
 

Είµαι  χόµπι και παιχνίδι 
τώρα θα κοκορευτώ, 

σας χαρίζω εξυπνάδα και µυαλό. 
Άθληµα  είµαι σοβαρό, 
άθληµα  σκεπτικό 

και για τους ανθρώπους 
αγαπητό. 

 
Φορώ ρούχα άσπρα και µαύρα 

µε τετραγωνάκια 64. 
Έχω και 32 πιονάκια, 
άσπρα µαύρα και αυτά. 

 
Ένας βασιλιάς µε την κυρά του, 
τη γλυκιά βασίλισσά του, 
ζει στον πύργο τον τρανό 
και έχει άλογα και στρατό, 
µε αξιωµατικούς πολλούς. 

 
Εγώ το σκάκι που σας λατρεύω, 
δώρα θα σας δώσω πολλά. 
Ορίστε µερικά από αυτά: 
γερό µυαλό, εξυπνάδα, 
υποµονή και χαρά. 

 
Για αυτό, ας διασκεδάσουµε µαζί, 
το σκάκι δεν χρειάζεται την τύχη. 
 

Μεγαλώνει τη φαντασία, 
δυναµώνει το µυαλό 
και τη µνήµη εξασκεί. 
Και µε µία χειραψία 

και στο τέλος και στην αρχή 
στην φιλία προπονεί. 

 
Όσοι τη µόρφωση αγαπάτε 

και τον πολιτισµό, 
ζήστε την ευχαρίστηση 

στα 64 
πλακάκια που 
φορώ. 

 
Πύργος = µου 
αρέσει να 

πηγαίνω οριζόντια και κάθετα. 
Βασίλισσα = µου αρέσει να 
πηγαίνω διαγώνια, οριζόντια και 
κάθετα. 

Βασιλιάς = πάω µόνο ένα τετράγωνο µπροστά, πίσω και διαγώνια. 
Αξιωµατικός = µου αρέσει να πηγαίνω διαγώνια. 
Πιόνι = µου αρέσει να πηγαίνω µπροστά και να τρώω διαγώνια. 
Άλογο = µου αρέσει να κάνω Γ    κεφαλαίο. 

Άρης Ντόϊ, Άγγελος Χαλμούκης  

 

 

 
 

Ο κύριος Τάκης 

Νικολόπουλος, παγκόσμιος δι-

αιτητής στο σκάκι βρέθηκε 

στην πόλη μας για να 

συμμετάσχει στο σεμινάριο 

διαιτησίας που οργανώθηκε 

από τον ΣΕΠΟΚΕ. Στα πλαίσια 

αυτού του σεμιναρίου 

επισκέφτηκε και το  σχολείο 

μας την Παρασκευή 5 

Απριλίου, μίλησε στους 

μαθητές για το σκάκι και με χαρά τους παραχώρησε την παρακάτω 

συνέντευξη. Τον ευχαριστούμε πολύ. 
 

Κύριε Νικολόπουλε  πως ξεκινήσατε να  ασχολείστε με το σκάκι;  

Όταν ήμουν 8 χρονών, η μητέρα μου αγόρασε μία  χλωρίνη, που 

είχε δώρο ένα επιτραπέζιο σκάκι με πλαστικά πιόνια και οδηγίες. 

Ήταν κάποια Κυριακή, το 1965 περίπου. Έτσι άρχισα να μαθαίνω 

σκάκι μόνος μου, διαβάζοντας βιβλία και παίζοντας με τον πατέρα 

μου και τα  ξαδέρφια μου τα  σαββατοκύριακα. Στις μέρες  μου 

δυστυχώς, δεν υπήρχαν ούτε κομπιούτερ, ούτε δάσκαλοι. 

Πότε ξεκινήσατε να παίζετε αγωνιστικό σκάκι; 

Όταν ήμουν 24 χρονών, αρκετά μεγάλος. Τότε γράφτηκα στον 

σκακιστικό σύλλογο Κορυδαλλού και εκεί άρχισα να παίζω  

επαγγελματικά σκάκι. 

Γιατί διαλέξατε το σκάκι;  

Μου αρέσει πολύ, είναι ένα χόμπι που αγαπώ. Επίσης μου άρεσε 

πολύ και το μπάσκετ, αλλά με κέρδισε το σκάκι. Μικρός, έπαιζα 

μπάσκετ σε ένα χωμάτινο γήπεδο στους Αμπελοκήπους. 

Η διαιτησία είναι  το κανονικό σας επάγγελμα ; 

Όχι, έχω σπουδάσει στο Πολυτεχνείο και το κανονικό μου 

επάγγελμα είναι πολιτικός μηχανικός. Δουλεύω στην πολεμική 

αεροπορία Τατοϊου. Φροντίζω τα κτίρια και τους διαδρόμους του 

αεροδρομίου για τους σμηνίτες. 

Πως σας ήρθε η ιδέα να ασχοληθείτε επαγγελματικά και  με τη 

διαιτησία;  

Το σκάκι απαιτούσε διαρκή ενημέρωση και συνεπώς χρειαζόταν να 

συνεχίζω τη μελέτη. Ο χρόνος όμως δεν επαρκούσε και έτσι 

σταμάτησα να παίζω και ασχολήθηκα με τη διαιτησία. 

Συνεχίζετε όμως να παίζετε σκάκι; 

Ναι, παίζω ακόμα. Δύο, τρεις φορές το χρόνο γίνεται αυτό. 

Από πότε είστε διαιτητής; 

Από το 1989 είμαι διαιτητής της Ελληνικής Ομοσπονδίας και από το 

1993 διεθνής διαιτητής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. 
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Έχετε πάρει βραβεία; 

Ναι έχω κερδίσει πολλά κύπελλα 

και  μετάλλια σε τουρνουά. 

Ταξιδεύετε συχνά; Σε πόσες χώρες 

έχετε ταξιδέψει για να  

διαιτητεύσετε σε αγώνες σκάκι; 

Ναι, πολύ συχνά. Έχω ταξιδέψει 

σε πάνω από 45 χώρες τόσο ως 

παγκόσμιος διαιτητής, όσο και ως 

καθηγητής διαιτησίας σε 

σεμινάρια. Για παράδειγμα τον 

Απρίλιο θα βρίσκομαι σε μια 

σύσκεψη στην Ταϊλάνδη, στη 

συνέχεια σε ένα τουρνουά στη 

Ζυρίχη, σε ένα σεμινάριο και το 

Πάσχα στο Ντουμπάι.  

Ποιο από τα παιχνίδια που 

συμμετείχατε σας έμεινε στη 

μνήμη; 

Ήταν σε ένα Παγκόσμιο Πρωτά-

θλημα Νέων στη Χαλκιδική όπου 

συμμετείχαν 20.000 παιδιά από 

όλο τον κόσμο, ηλικίας 8-18 ετών. 

Κατά τη διάρκεια της διοργά-

νωσης, όλα αυτά τα παιδιά 

άγνωστα μεταξύ τους, έδιναν τα 

χέρια, αντάλλασαν σημαιάκια και 

ήταν ιδιαίτερα σιωπηλά, φανε-

ρώνοντας τη σύμπνοια, τη ευγέ-

νεια και την άμιλλα με την οποία 

θα αγωνίζονταν. Ήταν κάτι μονα-

δικό και ιδιαίτερα συγκινητικό! 

Πως γεννήθηκε το σκάκι;   

Κατά μια παράδοση, γεννήθηκε 

στην Ινδία από το Σίσσα, που 

έφτιαξε ένα έξυπνο πνευματικό 

παιχνίδι μετά από απαίτηση του 

βασιλιά του, ο οποίος βαριόταν 

πολύ. Έτσι εφεύρε το σκάκι, το 

οποίο ενθουσίασε το βασιλιά, 

που προσφέρθηκε να του δώσει, 

ότι ζητούσε. Ο Σίσσα λοιπόν, 

ζήτησε για κάθε τετραγωνάκι της 

σκακιέρας ένα κόκκο ρυζιού, που 

θα αύξανε κατά γεωμετρική 

πρόοδο, το δεύτερο τετραγωνάκι 

διπλάσιους κόκκους, το τρίτο τριπλάσιους κτλ. Ο βασιλιάς νόμισε 

πως αυτό ήταν κάτι εύκολο, αλλά, όταν άρχισαν τους 

υπολογισμούς, διαπίστωσαν πως για να τον ξεπληρώσουν δεν 

έφτανε το σιτάρι που βρίσκονταν στις αποθήκες του παλατιού. 

Φυσικά ο Σίσσα έζησε πλουσιοπάροχα σε όλη του τη ζωή. 

Τι προσφέρει το σκάκι στους σε όσους το αγαπούν; 

Βοηθάει στη μνήμη, αναπτύσσει την αντίληψη και τη φαντασία. Το 

σκάκι διδάσκει στρατηγικές, πειθαρχία και αυτοσυγκέντρωση, και 

βοηθά στη λήψη σωστών αποφάσεων. Διδάσκει ακόμα το σεβασμό 

στον αντίπαλο, την υπομονή και την προσπάθεια. Μαθαίνει τον 

άνθρωπο να κερδίζει, αλλά και να χάνει στη ζωή. Επιπλέον, 

αυξάνει την ευφυΐα, εξασκεί τη σκέψη, προφυλάσσει από το 

Αλτσχάιμερ, γεμίζει δημιουργικά το χρόνο μας, και γιατί όχι δίνει 

και μόρια για το πανεπιστήμιο. 

Πώς βλέπετε το σκάκι στα Καλάβρυτα, πως πιστεύετε ότι θα 

εξελιχθεί;  

Γνωρίζω το σκάκι στα Καλάβρυτα από παλιά. Αυτή τη στιγμή 

βρίσκεται σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Πιστεύω πως το μέλλον για 

τα Καλάβρυτα θα είναι πάρα πολύ σπουδαίο και ότι θα εξελιχθεί 

με πολλά βραβεία και κύπελλα. 

Ποιος είναι ο κορυφαίος σκακιστής στον κόσμο; 

Είναι ο Γκάρι Κασπάροφ. Είχε έρθει και στην Ελλάδα, στην Πάτρα 

το 2009 και έπαιξε με τον Έλληνα πρωταθλητή 6 παρτίδες  (η μία 

ισοπαλία και οι υπόλοιπες ήταν δυστυχώς 5 ήττες). 

 Σε ποιες χώρες κατά τη γνώμη σας βρίσκονται οι καλύτεροι παίκτες 

στο σκάκι; 

Σήμερα καταπληκτική σκακιστική παιδεία έχει η Ρωσία, η οποία τα 

δύο τελευταία χρόνια έχει και σκακιστική σχολή, αλλά τον 

ισχυρότερο παίκτη, με το πιο μεγάλο ΕΛΟ στον κόσμο, κατέχει η 

Νορβηγία. Γενικότερα, οι βόρειες χώρες παίζουν καλύτερο σκάκι, 

ακολουθεί η  Ινδία.  

Σε ότι αφορά την Ελλάδα; 

Στην Ελλάδα το σκάκι βρίσκεται σε καλό επίπεδο. 

Ποιοι είναι οι καλύτεροι σκακιστές στην Ελλάδα; 

Η Ελλάδα έχει πολλούς καλούς σε κορυφαίο επίπεδο που είναι 

μέτρ, γκράντ μέτρ, και διεθνείς μέτρ. 

Κύριε Νικολόπουλε, χαρήκαμε πολύ για τη γνωριμία και σας 

ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη, καλά ταξίδια και καλούς 

αγώνες!  

Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά και να παίζετε σκάκι! 
Υπεύθυνη συνέντευξης Τοπουζίδου Χριστίνα. 

 

Σας ενημερώνουμε 

ότι κάθε Δευτέρα και 

Πέμπτη στις 2:00μ.μ. 

γίνονται μαθήματα σκάκι 

στο σχολείο μας από τον 

κ. Νίκο Ραζή. Προσεχώς, 

διοργανώνεται και 

ενδοσχολικό πρωτάθλη- 

μα  σκάκι. 
 

 

Επιμέλεια σελίδας 1, 2, Άρης Ντόϊ, Χριστίνα Τοπουζίδου 
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Συνέχεια από σελ.1 

Είσοδος–επίπεδο ανασκαφής 

Όταν πρωτομπαίνουμε στο 

Μουσείο, βλέπουμε κάτω από το 

κτίριο του μουσείου τα ερείπια μιας 

αρχαίας 

γειτονιάς 

της Αθή-

νας με την 

αγορά της 

και τις 

βάσεις 

των σπι-

τιών, όπως ήταν τότε. Ο χώρος 

αυτός βρίσκεται κάτω από την 

είσοδο και είναι καλυμμένος με 

τζάμι για να φαίνεται και να 

περπατάς πάνω. Βέβαια όταν κοιτάς 

κάτω,  φοβάσαι μη πέσεις. 

 Τσεντούρος Κων/νος 
 

Καρυάτιδες 

Είναι μαρμάρινα αγάλματα 

νεαρών γυναικών από τις Καρυές 

της Λακωνίας, που χόρευαν στη 

γιορτή της Άρτεμης κρατώντας 

καλάθια στο κεφάλι τους. 

Βρίσκονταν στο Ερεχθείο, αντί για 

κίονες και στήριζαν την οροφή του 

εξώστη. Σήμερα εκεί βρίσκονται 

αντίγραφά τους, καθώς τα 

αυθεντικά αγάλματα φυλάσσονται 

στο μουσείο για συντήρηση με 

λέιζερ, προκειμένου να προστα-

τευτούν από την μόλυνση. 

 Δυστυχώς, λείπει η μία από τις 

6 «αδερφές» γιατί βρίσκεται στο 

Βρετανικό Μουσείο, ως λάφυρο,  

από τη λεηλασία που προκάλεσε το 

1801 ο λόρδος Ελγιν. Οι Καρυάτιδες 

διαφέρουν μεταξύ τους στα 

χτενίσματα, στα φορέματα και στα 

χρώματα και έχουν το αρχαϊκό 

χαμόγελο.        Χριστίνα Τοπουζίδου  
 

Ο ιππέας πάνω στο άλογο 

Ο Ιππέας έχει φωτεινό 

πρόσωπο, γελαστό και στέκεται 

περήφανος στο άλογό του. Φορά 

ένα στεφάνι και στα χέρια του έχει 

ένα άνοιγμα για να κρατάει το 

σκοινί που ιππεύει τα άλογα. Ο 

ιππέας στα ρούχα του είχε διάφορα 

σχήματα, τετράγωνα, τρίγωνα και 

ρόμβους με διαφορετικά χρώματα, 

όπως το κόκκινο, το μαύρο και το 

πορτοκαλί.         Άγγελος Χαλμούκης 
 

Τα μικρά αγγεία 

       Στο πρώτο όροφο, σε προθήκες,  

είδαμε πολλά μικρά αγγεία, όπως 

ειδώλια, κουτιά για καλλυντικά και 

κοσμήματα ακόμα και παιδικά 

παιχνίδια. Τα μικρά αγγεία ήταν 

πολύ ωραία ζωγραφισμένα. Αυτά τα 

αγγεία είχαν μέσα κρασί, κολόνια 

κ.τ.λ.! Ήταν φτιαγμένα από χρυσό, 

πηλό, γυαλί ή μπρούντζο. Είδαμε 

ψιλόλιγνα αγγεία,τις λουτροφόρους 

με τις οποίες μετέφεραν νερό για το 

λουτρό της νύφης και του γαμπρού, 

από την πηγή Καλλιρρόη. Ήταν ένα 

έθιμο στην αρχαία Αθήνα, την 

παραμονή του γάμου η 

νύφη, και ο γαμπρός να 

πλένονται με το νερό 

από τη βρύση αυτή. 

Παπαβασιλοπούλου 

Χαρά 

 

Ο Μοσχοφόρος 

Είναι ένας από τους κούρους. Ο 

Μοσχοφόρος είναι ένας 

γενειοφόρος άνδρας, που έχει 

στους ώμους του ένα μοσχαράκι και 

το προσφέρει στη θεά Αθηνά. Τα 

μαλλιά του είναι περιποιημένα και 

όμορφα. Είναι γυμνός, γεροδεμένος  

αλλά δυστυχώς τα πόδια του είναι 

σπασμένα. Έχει 

ένα όμορφο 

πρόσωπο, χρυσό 

χαμόγελο, φωτει-

νό που ονομάζε-

ται αρχαϊκό χαμό-

γελο. Είναι μαρμά 

ρινο και έχει 

ύψος 1,65μ. 

Λεντιόνα Λούπου 
 

Η Αθηνά της Γιγαντομαχίας 

Η θεά Αθηνά φορούσε τη 

βασιλική στολή. Είχε επάνω της 8-

10 φίδια. Φορούσε περικεφαλαία, 

και κρατούσε στο ένα χέρι της την 

αιγίδα (την 

ασπίδα της 

με τα φίδια) 

και στο άλλο 

το δόρυ με το 

οποίο 

σκότωσε τον 

Εγκέλαδο. 

Και ο Εγκέλαδος είχε πέσει στη 

θάλασσα.  

Ο Εγκέλαδος ήτανε ένας 

γίγαντας, που πάλεψε με την Αθηνά 

στην Γιγαντομαχία. Εκείνη τον 

νίκησε και τον έθαψε κάτω από την 

Σικελία. Έτσι η Σικελία έχει πολλά 

ηφαίστεια και σεισμούς, όταν ο 

Εγκέλαδος κουνάει την γη πάνω 

του. Και τότε λέμε ότι ξύπνησε ο 

Εγκέλαδος.   Τζένη Τσουρουφλή 
 

 

Η κόρη με το περιστέρι 

Το άγαλμα που με ενθουσίασε 

είναι μία κόρη που κρατάει στο δεξί 

της  χέρι  ένα κάτασπρο περιστέρι, 

προσφορά στην Αθηνά. 

Φοράει ένα λευκό φόρεμα και από 

πάνω το πέπλο. Στο κάτω μέρος του 

πέπλου φαίνεται 

μια κόκκινη 

κορδέλα και το 

υπόλοιπο φόρεμα 

είναι μπλε. Στο 

κεφάλι φοράει 

στεφάνι ζωγραφι-

σμένο με λωτούς. 

Είναι πανέμορφη! 

Μάρω Τζούδα 
 

 

Τα χρώματα στην αρχαιότητα 

Οι αρχαίοι Έλληνες 

χρησιμοποιούσαν το λευκό, το 

μαύρο, το κόκκινο και την ώχρα στις 

καλλιτεχνίες τους, γιατί πίστευαν 

ότι σχετίζονται με το τέσσερα 

στοιχεία της φύσης: τη γη, τον αέρα, 

το νερό, τη φωτιά. Οι Θεοί είχαν 

ξανθή κόμη που ακτινοβολούσε τη 

δύναμή τους, οι πολεμιστές και οι 

αθλητές φαιόχρωμη επιδερμίδα ως 

ένδειξη αρετής και ανδρείας, οι 

κόρες λευκό δέρμα, που δήλωνε τη 

χάρη και τη λάμψη της νεότητας.  

Αλεξία Παπασπυροπούλου, 

Φένια Τζηρίτη 

Επιμέλεια σελίδας,  

Λεντιόνα Λούπου 
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ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 

Στις 15 Απριλίου επισκεφτήκαµε το Φορέα 
∆ιαχείρισης Χελµού-Βουραικού και αντλήσαµε 
πολλές πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον 
στο όποιο ζούµε και τις δράσεις του Φορέα. 
Ακούσαµε από τον κ. Γ. Παπαγεωργίου και 
είδαµε πολλά ενδιαφέροντα πράγµατα και κάποια 
από αυτά επιλέξαµε να σας παρουσιάσουµε. 
Το Εθνικό Πάρκο Χελµού-Βουραίκού 

περιλαµβάνει τα εξής µέρη:  
� το Αισθητικό δάσος Καλαβρύτων  
� το Σπήλαιο των Καστριών και τις πηγές του 
Αροάνιου 

� το φαράγγι του Βουραικού 
� το όρος Χελµός και τα Ύδατα της Στυγός  
� τις λίµνες Τσιβλού και ∆όξα. 
Το αισθητικό δάσος αποτελείται από κεφαλ- 

ληνιακή ελάτη, µαύρη πεύκη, αριά, πουρνάρι, 
θάµνους και φρύγανα. Αποτελεί την αντιπληµ- 
µυρική προστασία των Καλαβρύτων, γιατί τα 
δέντρα αυτά συγκρατούν το χιόνι και τη βροχή.  
Από το Χελµό πηγάζουν 4 ποτάµια: ο Αρο-  

άνιος, ο Λάδωνας, ο Βουραϊκός και ο Κράθις. Οι 
πηγές του Αροάνιου δηµιουργούνται από τις 
υπόγειες καταβόθρες των Λουσών και τα νερά 
τους είναι πεντακάθαρα, απόδειξη για αυτό είναι 
η βίδρα. 
∆υστυχώς όµως στην περιοχή µας υπάρχει 

µια αρρώστια, που ονοµάζεται µεταχρωµατικό 
έλκος και προσβάλει τα πλατάνια µε αποτέλεσµα 
να ξεραίνονται. Ο ιός αυτός µεταδίδεται µε τα 
πριόνια των ξυλοκόπων και απειλεί να 
καταστρέψει ολόκληρο το οικοσύστηµα. Για το 
λόγο αυτό χρειάζεται ενηµέρωση και όσοι κόβουν 
ξύλα να απολυµαίνουν τα εργαλεία τους.  

 
Ενδιαφέροντα πράγµατα που ακούσαµε για τη 
χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής 
Στην περιοχή µας ζουν ψάρια του γλυκού νερού, 

όπως  ο χαµοσούτης και η πέστροφα, και αµφίβια, 
όπως ο λιµνοβάτραχος, ο ελληνοβάτραχος και ο 
τρίτωνας. 
Ένα από τα πιο δηλητηριώδη φίδια στην περιοχή  

µας και σε όλη την Ελλάδα είναι η οχιά. Όµως δεν 
είναι όλα τα φίδια δηλητηριώδη. 
Όποια έχουν µάτια στρογγυλά, όταν 
πάνε να τσιµπήσουν το δηλητήριο 
τους µένει στο λαιµό και  δεν 
µπορούν να το βγάλουν από το 
στόµα τους. Αλλά όποια  έχουν 
σχιστά µάτια, τσιµπάνε µε δηλη- 
τήριο. Όµως υπάρχει ένα φίδι που 
το έχουµε όλοι στις αποθήκες µας 

και είναι άκακο. Ονοµάζεται σπιτόφιδο, 
σκοτώνει όλα τα ποντίκια και καθαρίζει 
το χώρο µας. Για το λόγο αυτό, δεν 
πρέπει να το σκοτώνουµε.  
Αλήθεια, ξέρατε ότι τα φίδια δεν 

έχουν ακοή; Καταλαβαίνουν µόνο µε τα µάτια, γιαυτό 
και επιτίθενται, όταν ανιχνεύουν έντονη ή ξαφνική 
κίνηση. Γιαυτό ποτέ µην τρέχετε όταν δείτε φίδι, θα 
σας επιτεθεί σίγουρα.  

Άλλα ζώα είναι η αγριόγατα, η νυχτερίδα 
µικροµωτίδα και η βίδρα. Η βίδρα τρέφεται µε µικρά 
ψάρια και ζει αποκλειστικά και µόνο σε καθαρά νερά, 
γιατί διαφορετικά το δέρµα της κάνει πληγές και 
µετά από λίγο πεθαίνει. 
Υπάρχουν και πτηνά αρπακτικά  ο κραυγαετός, ο 

φιδαετός  και ένα και µοναδικό  ζευγάρι χρυσαετών 
µε άνοιγµα φτερών 2,13 µέτρα. Υπάρχουν ακόµα 
µπούφοι, δρυοκολάπτες και άλλα. 
      Συναντάµε και ενδηµικά είδη πεταλούδας, όπως η 
µπλε πεταλούδα (agrodiaetus 
Iphigenia), που ζει την άνοιξη µόνο 
στο Χελµό, η νυχτοπεταλούδα, που 
ζει στη Στύγα µόνο για 15 µέρες, 
τον Ιούλιο  και άλλες. Αυτά τα είδη 
είναι σπάνια και για το λόγο αυτό µερικοί άνθρωποι 
έρχονται το  βράδυ µε απόχες και φακούς και πιάνουν 
τις πεταλούδες και τις πουλάνε  στο εξωτερικό πολλά 
λεφτά!!! 
         Ο Χελµός είναι  ένας βοτανικός παράδεισος. Η 
χλωρίδα χαρακτηρίζεται από πολλά ενδηµικά φυτά, 
27 της Πελοποννήσου και 90 της Ελλάδος. Μοναδικά 
και ιδιαίτερα σηµαντικά είναι η γκλοµπουλάρια της 

Στύγας (Globularia stygia) και η 
ακουιλέγια του Όθωνα (Aquilegia 
ottonis), η ασπερούλα η αρκαδική, η 
αλχεµίλλα η αροάνιος (Anchemilla 

aroanica), το αγριογαρύφαλλο, η 
καµπανούλα των βράχων, ο κόκκινος 
κρίνος  και άλλα.  

 

Οι κύριες απειλές του Χελµού είναι :  
 η άναρχη οικιστική ανάπτυξη 

 οι καινούργιοι  δρόμοι στα δάση 

 η ρύπανση των υδάτινων πόρων 

 η ανάπτυξη τουρισμού  

 η βόσκηση σε ευαίσθητα  οικοσυστήματα 

 η συλλογή ζωικών και φυτικών ειδών. Για το λόγο 

αυτό δεν κόβουμε λουλούδια ούτε καταστρέφουμε 

τα φυτά στο δάσος! 

 η παράνομη υλοτομία. Η κοπή να γίνεται μόνο με 

άδεια δασαρχείου και μόνο ξερά δέντρα και  

 το παράνομο κυνήγι. Να 

αναφέρουμε περιπτώσεις όπου 

ασυνείδητοι κυνηγοί ρίχνουν 

ειδικά φώτα τη νύχτα στις 

φωλιές των λαγών για να τους 

σκοτώσουν με ευκολία. 

Κείμενα και επιμέλεια σελίδας, 

Μάρω Τζούδα 
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Η ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Γεια σας, είμαι η κυρία Ανακύκλωση. Ήρθα 

και στα Καλάβρυτα. Από τις 22 Απριλίου 2013 τα 

Καλάβρυτα, η Κλειτορία, η Δάφνη, τα Τριπόταμα, 

το Σκεπαστό και τα άλλα χωριά του Δήμου 

Καλαβρύτων συμμετέχουν στην Ανακύκλωση. 
 

ΚΟΥΒΑΛΑΩ ΛΟΙΠΟΝ ΜΑΖΙ ΜΟΥ 

 200 μπλε κάδους  που βρίσκονται σε κεντρικά 

σημεία  για να βάζετε εσείς τα σκουπίδια  σας 

που δεν είναι σκουπίδια,  αλλά ανακυκλώσιμα 

υλικά, 

  και ένα καινούργιο και σύγχρονο απορριμμα- 

τοφόρο για να μεταφέρω τα υλικά αυτά στην 

Πάτρα, στο κέντρο Διαλογής και Ανακύκλωσης.  
    

ΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ:  Δώστε μου ότι 

έχετε, αρκεί να είναι κατασκευασμένο από: 

 Αλουμίνιο : κονσέρβες μπύρας, αναψυκτικά…. 

 Χαρτί: χαρτόνια, υλικά συσκευασίας, 

συσκευασίες γάλακτος και χυμών τετραπάκ….. 

 Λευκοσίδηρο: κουτιά από γάλα εβαπορέ, 

συσκευασίες ζωοτροφών, κονσέρβες…. 

 Γυαλί: χυμοί σε γυάλινα μπουκά- 

λια, ποτά, αναψυκτικά…. 

 Πλαστικό: συσκευασίες από βού- 

τυρο, γιαούρτι, λάδι….. 
    

ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ: 

 Καθαρότερο περιβάλλον 

 Οικονομία στις πρώτες ύλες: πετρέλαιο, 

λιγνίτης, φυσικό αέριο και άλλα ορυκτά 

καύσιμα.  

 Μείωση της κατανάλωσης ρεύματος. 

 Ενίσχυση της εθνικής μας οικονομίας. 

 Και το σπουδαιότερο: υψηλότερο βιοτικό 

επίπεδο, δηλ. ΘΑ ΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ! 
    

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ! 

 Για να αποσυντεθεί ένα πλαστικό μπουκάλι 

χρειάζονται πάνω από 500 ΧΡΟΝΙΑ!!! 

 Αν ανακυκλώσουμε έναν τόνο γυαλιού 

εξοικονομούνται 135 ΛΙΤΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ. 

 Αν ανακυκλώσουμε ένα τόνο χαρτιού 17 

ΔΕΝΤΡΑ ΣΩΖΟΝΤΑΙ. 

 Αν ανακυκλώσουμε 1 τόνο «άχρηστων» 

σκουπιδιών από γυαλί εξοικονομούμε 12 

ΤΟΝΟΥΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ……. και άλλα πολλά. 
Από την αφίσα της τΑπό την αφίσα της τΑπό την αφίσα της τΑπό την αφίσα της τάξης, Χαρά Παπαβασιλοπούλουάξης, Χαρά Παπαβασιλοπούλουάξης, Χαρά Παπαβασιλοπούλουάξης, Χαρά Παπαβασιλοπούλου    

    

    

ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ: 

    
 Ανακυκλώνουµε τα «σκουπίδιαΑνακυκλώνουµε τα «σκουπίδιαΑνακυκλώνουµε τα «σκουπίδιαΑνακυκλώνουµε τα «σκουπίδια    »πάντα, δεν τα »πάντα, δεν τα »πάντα, δεν τα »πάντα, δεν τα 
ββββάζουµε στην µπάντα. άζουµε στην µπάντα. άζουµε στην µπάντα. άζουµε στην µπάντα.     Φωτεινή ΣαµαντάΦωτεινή ΣαµαντάΦωτεινή ΣαµαντάΦωτεινή Σαµαντά    
 Τα «σκουπίδια» είναι ένας µεγάλος θησαυρός!!! Πετάτε Τα «σκουπίδια» είναι ένας µεγάλος θησαυρός!!! Πετάτε Τα «σκουπίδια» είναι ένας µεγάλος θησαυρός!!! Πετάτε Τα «σκουπίδια» είναι ένας µεγάλος θησαυρός!!! Πετάτε 
ποτέ ένα θησαυρό; Όχι! Ε! λοιπόν µην πετάτε ποτέ ποτέ ένα θησαυρό; Όχι! Ε! λοιπόν µην πετάτε ποτέ ποτέ ένα θησαυρό; Όχι! Ε! λοιπόν µην πετάτε ποτέ ποτέ ένα θησαυρό; Όχι! Ε! λοιπόν µην πετάτε ποτέ 
όσα ανακυκλώνονται,όσα ανακυκλώνονται,όσα ανακυκλώνονται,όσα ανακυκλώνονται, γιατί τα «σκ γιατί τα «σκ γιατί τα «σκ γιατί τα «σκουπίδια» είναι ουπίδια» είναι ουπίδια» είναι ουπίδια» είναι 
ΘΗΣΑΥΡΟΣ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ. ΘΗΣΑΥΡΟΣ.                 Μάρω ΤζούδαΜάρω ΤζούδαΜάρω ΤζούδαΜάρω Τζούδα    
 Τα «σκουπίδια» δεν είναι σκουπίδια! Τα «σκουπίδια» Τα «σκουπίδια» δεν είναι σκουπίδια! Τα «σκουπίδια» Τα «σκουπίδια» δεν είναι σκουπίδια! Τα «σκουπίδια» Τα «σκουπίδια» δεν είναι σκουπίδια! Τα «σκουπίδια» 
είναι πολύτιµαείναι πολύτιµαείναι πολύτιµαείναι πολύτιµα. . . .                                     Τζένη  ΤσουρουφλήΤζένη  ΤσουρουφλήΤζένη  ΤσουρουφλήΤζένη  Τσουρουφλή    
 Τα «σκουπίδια» είναι για τα Τα «σκουπίδια» είναι για τα Τα «σκουπίδια» είναι για τα Τα «σκουπίδια» είναι για τα παιδιά υλικό για  παιδιά υλικό για  παιδιά υλικό για  παιδιά υλικό για  
υπέροχες κατασκευές. υπέροχες κατασκευές. υπέροχες κατασκευές. υπέροχες κατασκευές.                         Φένια ΤζηρίτηΦένια ΤζηρίτηΦένια ΤζηρίτηΦένια Τζηρίτη 

 Ευχαριστούµε για τα «Ευχαριστούµε για τα «Ευχαριστούµε για τα «Ευχαριστούµε για τα «σκουπίδια» που ρίξατε. Με σκουπίδια» που ρίξατε. Με σκουπίδια» που ρίξατε. Με σκουπίδια» που ρίξατε. Με 
αυτά µπόρεσα να αυτά µπόρεσα να αυτά µπόρεσα να αυτά µπόρεσα να φτιάξω πολλές ωραίες κατασκευές. φτιάξω πολλές ωραίες κατασκευές. φτιάξω πολλές ωραίες κατασκευές. φτιάξω πολλές ωραίες κατασκευές.     

Κων/νος ΤσεντούροςΚων/νος ΤσεντούροςΚων/νος ΤσεντούροςΚων/νος Τσεντούρος    

 Βάλτε τα «σκουπίδια»µέσαΒάλτε τα «σκουπίδια»µέσαΒάλτε τα «σκουπίδια»µέσαΒάλτε τα «σκουπίδια»µέσα, µη µας τα πάρουν. , µη µας τα πάρουν. , µη µας τα πάρουν. , µη µας τα πάρουν.     
Άγγελος ΧαλµούκηςΆγγελος ΧαλµούκηςΆγγελος ΧαλµούκηςΆγγελος Χαλµούκης    

 Αυτοί που πετούν, («σκουπίδια»)Αυτοί που πετούν, («σκουπίδια»)Αυτοί που πετούν, («σκουπίδια»)Αυτοί που πετούν, («σκουπίδια»)     συνέχεια απαιτούν. συνέχεια απαιτούν. συνέχεια απαιτούν. συνέχεια απαιτούν.    
Αυτοί που δεν πετούν, («σκουπίδια»)Αυτοί που δεν πετούν, («σκουπίδια»)Αυτοί που δεν πετούν, («σκουπίδια»)Αυτοί που δεν πετούν, («σκουπίδια»)    
 από χαρά  από χαρά  από χαρά  από χαρά πετούν.πετούν.πετούν.πετούν.    
ΚΚΚΚαι τα πουλιά τους χαιρετούναι τα πουλιά τους χαιρετούναι τα πουλιά τους χαιρετούναι τα πουλιά τους χαιρετούν,,,,        
κκκκαι τα ζαι τα ζαι τα ζαι τα ζώα τους ευγνωµονούν!!!!ώα τους ευγνωµονούν!!!!ώα τους ευγνωµονούν!!!!ώα τους ευγνωµονούν!!!!    Άρης ΝτόϊΆρης ΝτόϊΆρης ΝτόϊΆρης Ντόϊ        

 Τα «σκουπίδια» δεν είναι πάντα Τα «σκουπίδια» δεν είναι πάντα Τα «σκουπίδια» δεν είναι πάντα Τα «σκουπίδια» δεν είναι πάντα 
άχρηστα!!άχρηστα!!άχρηστα!!άχρηστα!!    
ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ!ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ!ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ!ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΝΤΑΙ!!!!!     
Η θέση τους δεν είναι η Η θέση τους δεν είναι η Η θέση τους δεν είναι η Η θέση τους δεν είναι η 

ΧΩΜΑΤΕΡΗ!!!ΧΩΜΑΤΕΡΗ!!!ΧΩΜΑΤΕΡΗ!!!ΧΩΜΑΤΕΡΗ!!!     
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν Μπορούν να χρησιµοποιηθούν Μπορούν να χρησιµοποιηθούν Μπορούν να χρησιµοποιηθούν 
ξανάξανάξανάξανά    .... Μάρω ΤζούδαΜάρω ΤζούδαΜάρω ΤζούδαΜάρω Τζούδα 
 
    

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
    

ΕΕΕΕίνίνίνίναι η διαδικασία µε την αι η διαδικασία µε την αι η διαδικασία µε την αι η διαδικασία µε την 
οποία επαναχρησιµοποιείται οποία επαναχρησιµοποιείται οποία επαναχρησιµοποιείται οποία επαναχρησιµοποιείται 
οτιδήποτε αποτελεί έµµεσα ή οτιδήποτε αποτελεί έµµεσα ή οτιδήποτε αποτελεί έµµεσα ή οτιδήποτε αποτελεί έµµεσα ή 
άµεσα αποτέλεσµα της άµεσα αποτέλεσµα της άµεσα αποτέλεσµα της άµεσα αποτέλεσµα της 
ανθρώπινης δραστηριότητας και ανθρώπινης δραστηριότητας και ανθρώπινης δραστηριότητας και ανθρώπινης δραστηριότητας και 
το οποίο στη µορφή που είναιτο οποίο στη µορφή που είναιτο οποίο στη µορφή που είναιτο οποίο στη µορφή που είναι,,,, δεν  δεν  δεν  δεν 
αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. αποτελεί πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. ΈτσιΈτσιΈτσιΈτσι τα  τα  τα  τα 
απορρίµµατα µετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τιαπορρίµµατα µετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τιαπορρίµµατα µετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τιαπορρίµµατα µετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις ς ς ς 
οποίες παράγονται νέα αγαθά. οποίες παράγονται νέα αγαθά. οποίες παράγονται νέα αγαθά. οποίες παράγονται νέα αγαθά. ΑκόµαΑκόµαΑκόµαΑκόµα ανακύκλωση είναι  ανακύκλωση είναι  ανακύκλωση είναι  ανακύκλωση είναι 
και η µετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε και η µετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε και η µετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε και η µετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον υλικών σε 
λιγότερο ή και καθόλου βλλιγότερο ή και καθόλου βλλιγότερο ή και καθόλου βλλιγότερο ή και καθόλου βλαβερά και η οµαλότεραβερά και η οµαλότεραβερά και η οµαλότεραβερά και η οµαλότερη η η η 
επανένταξεπανένταξεπανένταξεπανένταξήήήή τους στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο  τους στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο  τους στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο  τους στο φυσικό περιβάλλον, το οποίο 
ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης µε φυσικό ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης µε φυσικό ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης µε φυσικό ολοκληρώνει τη διαδικασία της ανακύκλωσης µε φυσικό 
τρτρτρτρόπο.όπο.όπο.όπο.    

Ανακυκλώσιµα υλικά: Ανακυκλώσιµα υλικά: Ανακυκλώσιµα υλικά: Ανακυκλώσιµα υλικά: είναιείναιείναιείναι και άλλα µέταλλα όπως ο  και άλλα µέταλλα όπως ο  και άλλα µέταλλα όπως ο  και άλλα µέταλλα όπως ο 
χαλκός και ο σίδηρος, η άσφαλτος,χαλκός και ο σίδηρος, η άσφαλτος,χαλκός και ο σίδηρος, η άσφαλτος,χαλκός και ο σίδηρος, η άσφαλτος, τα κλωστοϋφαντου τα κλωστοϋφαντου τα κλωστοϋφαντου τα κλωστοϋφαντου----    
ργικά προϊόντα.. ργικά προϊόντα.. ργικά προϊόντα.. ργικά προϊόντα.. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευΟι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευΟι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευΟι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευ----    
ές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι µόνο γιατί η τοποθέές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι µόνο γιατί η τοποθέές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι µόνο γιατί η τοποθέές πρέπει να ανακυκλώνονται όχι µόνο γιατί η τοποθέ----    
τηση τους σε χώρους ταφής απορριµµάτων ετηση τους σε χώρους ταφής απορριµµάτων ετηση τους σε χώρους ταφής απορριµµάτων ετηση τους σε χώρους ταφής απορριµµάτων επιβαρύνει το πιβαρύνει το πιβαρύνει το πιβαρύνει το 

περιβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλονπεριβάλλον,,,, αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία αλλά και γιατί βλάπτει την υγεία. 
           Μαρίνα ∆ούβου         Μαρίνα ∆ούβου         Μαρίνα ∆ούβου         Μαρίνα ∆ούβου    

Επιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδας,,,,  Παπαβασιλοπούλου Χαρά  Παπαβασιλοπούλου Χαρά  Παπαβασιλοπούλου Χαρά  Παπαβασιλοπούλου Χαρά    
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ΣΤΟ ΠΛΑΤΑΝΟ∆ΑΣΟΣ 
Στα πλαίσια του 

περιβαλλοντικού προ 

γράμματος που εκπο- 

νούμε με θέμα το 

νερό, πήγαμε μια  

εκδρομή στο Πλανη- 

τέρο. Εκεί περάσαμε 

πολύ ωραία! 

 Κάναμε πικ-νικ. 

Καθίσαμε και φάγαμε σε ένα τραπεζάκι παλιό, που 

υπήρχε εκεί. Όταν τελειώσαμε το φαγητό άρχισε το 

παιχνίδι. Πρώτα σκαρφαλώσαμε στα πλατάνια. Μετά 

ανεβήκαμε σε ένα μικρό λοφάκι, όπου υπήρχε ένα 

εξωκλήσι και ένας θεόρατος βράχος και βγάλαμε 

φωτογραφίες. 

Στη συνέχεια, είδαμε τις πηγές του Αροάνιου 

ποταμού, από όπου το νερό ξεπηδούσε μέσα  από τη 

γη. Λίγο πιο κάτω, είδαμε  τις εγκαταστάσεις ενός 

πεστροφοτροφείου και έναν πολύ όμορφο χώρο, που 

φιλοξενούσε πολλά ζώα.  

Επισκεφτήκαμε τον παλιό νερόμυλο και την 

νεροτριβή και ακούσαμε τον κύριο Βασίλη να μας 

εξηγεί πως το σιτάρι και το καλαμπόκι γίνονται αλεύρι. 

Το αλεύρι βγαίνει ανάμεσα από δύο πέτρες, μία 

μεγάλη και μία μικρή, που γυρίζουν η μία πάνω στην 

άλλη. Αυτό που τις κινεί, είναι η δύναμη του νερού, 

που πέφτει ορμητικά πάνω στη φτερωτή του μύλου.  

Η νεροτριβή είναι το αρχαιότερου πλυντήριο 

ρούχων, ένα μέρος όπου έπλεναν οι γυναίκες τα ρούχα  

τους. Το νερό έπεφτε με δύναμη σε μια κωνική λεκάνη 

και το πράσινο σαπούνι έκανε το ρούχα να αστράφτουν 

από καθαριότητα.  

Και τι δεν ακούσαμε τριγύρω, τις φωνούλες των 

παιδιών, το θρόισμα των φύλλων,  το κύλημα του νερού 

του ποταμού, το κελάηδημα των πουλιών. Μυρίσαμε το 

ξύλο των δέντρων, το άρωμα του ποταμού, το φρέσκο  

χώμα, τον καθαρό αέρα που μοσχοβολά.  

Νιώσαμε ενθουσιασμό για όλα αυτά που βλέπαμε,  

μεγάλη χαρά και απόλαυση. Ήταν μια πολύ ωραία 

εκδρομή! 
Κων/νος Παπαγεωργίου Κων/νος Παπαγεωργίου Κων/νος Παπαγεωργίου Κων/νος Παπαγεωργίου ----Κων/νος ΤσεντούροςΚων/νος ΤσεντούροςΚων/νος ΤσεντούροςΚων/νος Τσεντούρος    

Στο Σπήλαιο των Λιµνών ή ΚαστριώνΣτο Σπήλαιο των Λιµνών ή ΚαστριώνΣτο Σπήλαιο των Λιµνών ή ΚαστριώνΣτο Σπήλαιο των Λιµνών ή Καστριών    

Το Σπήλαιο των Λιμνών είναι ένα σπήλαιο που 

ανακαλύφτηκε το 1964 από δύο χωρικούς από το χωριό 

Καστριά και εξερευνήθηκε από το ζεύγος Πετροχείλου. 

Αποτελείται από πολλούς σταλακτίτες και 

σταλαγμίτες που δημιουργούν διάφορες μορφές και 

σχέδια. Μέσα στη σπηλιά υπάρχουν και άλλες σπηλιές 

και μέσα σε αυτές τις σπηλιές και άλλες.  

Μερικά βράχια σχηματίζουν το πέπλο της θεάς 

Αθηνάς, άλλα μοιάζουν με σπίτια και άλλα με καλύβες. 

Κάποιοι σχηματισμοί από σταλακτίτες και σταλαγμίτες  

θυμίζουν  ξωκλήσι, φάτνη, καταρράκτη, και άλλα έχουν 

τη μορφή ενός κάστρου. Το σπήλαιο  έχει ένα μικρό 

δρομάκι 2 χλμ περίπου, όπου μπορούμε να 

περπατήσουμε. 

Η κανονική του είσοδος βρίσκεται λίγο πιο κάτω και 

είναι κλεισμένη. Στο σπήλαιο κατοικούν 5 είδη 

νυχτερίδων,  τις οποίες πολλοί από εμάς φοβόνταν και 

γκρίνιαζαν. Οι νυχτερίδες συγκεντρώνονται συνήθως 

στην πρώτη μεγάλη αίθουσα, όταν υπάρχει ησυχία και 

καταφεύγουν στο βάθος, όταν τα σπήλαιο λειτουργεί. 

Το σπήλαιο βρίσκεται σε υψόμετρο 827 μέτρα από 

την επιφάνεια της θάλασσας και έχει σχηματιστεί κατά 

μήκος ενός ρήγματος, γι αυτό και το πλάτος του είναι 

μικρό, αλλά η οροφή του πανύψηλη. Ο ξεναγός μας 

είπε πως στο σπήλαιο βρέθηκαν απολιθωμένα οστά 

ελαφιού και ιπποπόταμου, αλλά και άλλων ζώων, 

καθώς και ανθρώπων που το χρησιμοποίησαν ως 

καταφύγιο, σε μια εποχή 200-500 χιλιάδων χρόνων πριν 

από σήμερα, που ονομάζεται Πλειστόκαινο. Βρέθηκαν 

ακόμα αγγεία, εργαλεία και σκεύη.  

Ονομάζεται Σπήλαιο Λιμνών γιατί σχηματίζονται 13 

μικρές λίμνες, πολλές από αυτές σαν σκαλάκια και το 

χειμώνα ειδικά γεμίζουν με νερό. Αυτό δεν είναι κάτι 

συνηθισμένο για σπήλαια. Η θερμοκρασία του είναι 

σταθερή και κυμαίνεται από 12-17 o C. 

Η εκδρομή μας αυτή στα Σπήλαια Λιμνών μας 

άφησε τις 

καλύτερες 

εντυπώσεις και 

καταλάβαμε την 

αργή και 

δημιουργική 

δράστη του 

νερού μέσα στο 

πέρασμα των 

αιώνων. 

  Τσουρουφλή ΤζένηΤσουρουφλή ΤζένηΤσουρουφλή ΤζένηΤσουρουφλή Τζένη    

Βόλτα με τον Οδοντωτό 

Στις 5 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, πήγαµε 5 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, πήγαµε 5 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, πήγαµε 5 Ιουνίου, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, πήγαµε 
µια ξεχωριστή εκδροµή. Όχι µε λεωφορείο, µα µε τρένο και πιο µια ξεχωριστή εκδροµή. Όχι µε λεωφορείο, µα µε τρένο και πιο µια ξεχωριστή εκδροµή. Όχι µε λεωφορείο, µα µε τρένο και πιο µια ξεχωριστή εκδροµή. Όχι µε λεωφορείο, µα µε τρένο και πιο 
συγκεκριµένα µε το τρενάκι µας, τον Οδοντωτό. Κατεβήκαµε το συγκεκριµένα µε το τρενάκι µας, τον Οδοντωτό. Κατεβήκαµε το συγκεκριµένα µε το τρενάκι µας, τον Οδοντωτό. Κατεβήκαµε το συγκεκριµένα µε το τρενάκι µας, τον Οδοντωτό. Κατεβήκαµε το 
φαράγγι του Βουραϊκού και θαυµάσαµε το τοπίο, που από το φαράγγι του Βουραϊκού και θαυµάσαµε το τοπίο, που από το φαράγγι του Βουραϊκού και θαυµάσαµε το τοπίο, που από το φαράγγι του Βουραϊκού και θαυµάσαµε το τοπίο, που από το 
βουνβουνβουνβουνό οδηγούσε στη θάλασσα. Βέβαια, πεζοπορώντας, η ό οδηγούσε στη θάλασσα. Βέβαια, πεζοπορώντας, η ό οδηγούσε στη θάλασσα. Βέβαια, πεζοπορώντας, η ό οδηγούσε στη θάλασσα. Βέβαια, πεζοπορώντας, η 
διαδροµή είναι ακόµα καλύτερη… διαδροµή είναι ακόµα καλύτερη… διαδροµή είναι ακόµα καλύτερη… διαδροµή είναι ακόµα καλύτερη…     

Κατά τη διάρκεια της διαδροµής, ένας κύριος Κατά τη διάρκεια της διαδροµής, ένας κύριος Κατά τη διάρκεια της διαδροµής, ένας κύριος Κατά τη διάρκεια της διαδροµής, ένας κύριος από το Φορέα από το Φορέα από το Φορέα από το Φορέα 
∆ιαχείρισης, ∆ιαχείρισης, ∆ιαχείρισης, ∆ιαχείρισης, µας εξηγούσε πως δηµιουργήθηκε µας εξηγούσε πως δηµιουργήθηκε µας εξηγούσε πως δηµιουργήθηκε µας εξηγούσε πως δηµιουργήθηκε ττττο ο ο ο φαράγγι και φαράγγι και φαράγγι και φαράγγι και 
τι βλέπαµε δεξιά κτι βλέπαµε δεξιά κτι βλέπαµε δεξιά κτι βλέπαµε δεξιά κι αριστερά. Είδαµε τα πετρώµατα, τους ι αριστερά. Είδαµε τα πετρώµατα, τους ι αριστερά. Είδαµε τα πετρώµατα, τους ι αριστερά. Είδαµε τα πετρώµατα, τους 
κατακατακατακαταρράκτες, τις σήραγγες, το ποτάµι,  τη χλωρίδα του ρράκτες, τις σήραγγες, το ποτάµι,  τη χλωρίδα του ρράκτες, τις σήραγγες, το ποτάµι,  τη χλωρίδα του ρράκτες, τις σήραγγες, το ποτάµι,  τη χλωρίδα του 
φαραγγιού. Θαυµάσαµε τα αξιοθέατα του τόπου µας και φαραγγιού. Θαυµάσαµε τα αξιοθέατα του τόπου µας και φαραγγιού. Θαυµάσαµε τα αξιοθέατα του τόπου µας και φαραγγιού. Θαυµάσαµε τα αξιοθέατα του τόπου µας και 
σκεφτήκαµε πόσο τυχεροί είµαστε που έχουµε τόσο κοντά σκεφτήκαµε πόσο τυχεροί είµαστε που έχουµε τόσο κοντά σκεφτήκαµε πόσο τυχεροί είµαστε που έχουµε τόσο κοντά σκεφτήκαµε πόσο τυχεροί είµαστε που έχουµε τόσο κοντά µας,µας,µας,µας,    
ένα ένα ένα ένα τρενάκιτρενάκιτρενάκιτρενάκι µε  µε  µε  µε τόσο τόσο τόσο τόσο µεγάλη ιστορία…µεγάλη ιστορία…µεγάλη ιστορία…µεγάλη ιστορία…    

Όταν φτάσαµε στο ∆ιακοπτό ο Όταν φτάσαµε στο ∆ιακοπτό ο Όταν φτάσαµε στο ∆ιακοπτό ο Όταν φτάσαµε στο ∆ιακοπτό ο Σύλλογος ΓΣύλλογος ΓΣύλλογος ΓΣύλλογος Γονέων µας ονέων µας ονέων µας ονέων µας 
µοίρασε τόσµοίρασε τόσµοίρασε τόσµοίρασε τόστ, χυµό και νερό. τ, χυµό και νερό. τ, χυµό και νερό. τ, χυµό και νερό. ((((Στην επιστροφή, δυστυχώς Στην επιστροφή, δυστυχώς Στην επιστροφή, δυστυχώς Στην επιστροφή, δυστυχώς 
κάποιοι πετούσαν σκουπίδια και µόλυναν το περιβάλλον. κάποιοι πετούσαν σκουπίδια και µόλυναν το περιβάλλον. κάποιοι πετούσαν σκουπίδια και µόλυναν το περιβάλλον. κάποιοι πετούσαν σκουπίδια και µόλυναν το περιβάλλον. 
Ήταν πολύ άσχηµο να συµβαίνει!Ήταν πολύ άσχηµο να συµβαίνει!Ήταν πολύ άσχηµο να συµβαίνει!Ήταν πολύ άσχηµο να συµβαίνει!))))    

Ήταν Ήταν Ήταν Ήταν όµωςόµωςόµωςόµως    µια τέλεια εκδροµή!Ευχαριστούµε το Σύλλογο µια τέλεια εκδροµή!Ευχαριστούµε το Σύλλογο µια τέλεια εκδροµή!Ευχαριστούµε το Σύλλογο µια τέλεια εκδροµή!Ευχαριστούµε το Σύλλογο 
Γονέων για τη µεσολάβησή του Γονέων για τη µεσολάβησή του Γονέων για τη µεσολάβησή του Γονέων για τη µεσολάβησή του     στη διεξαγωγή της εκδροµής.στη διεξαγωγή της εκδροµής.στη διεξαγωγή της εκδροµής.στη διεξαγωγή της εκδροµής.    

Άγγελος , Μάρω,Άγγελος , Μάρω,Άγγελος , Μάρω,Άγγελος , Μάρω, Λεντιόνα, Μαρίνα Λεντιόνα, Μαρίνα Λεντιόνα, Μαρίνα Λεντιόνα, Μαρίνα    
Επιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδας,,,, Μαρίνα ∆ούβου Μαρίνα ∆ούβου Μαρίνα ∆ούβου Μαρίνα ∆ούβου    
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Του λόγου τα γυρίσματα….. 

Εκφράσεις για τους 

 

� Άμα βλέπεις τη μάνα, κλαις το 

παιδί.  

� Δες μάνα και πάρε κόρη. 

� Επειδή ο Θεός δεν μπορεί να 

βρίσκεται παντού, γι' αυτό 

έφτιαξε τη μητέρα . Αλ.  Δουμάς  

� Κατά μάνα κατά κύρη (κατά γιο 

και θυγατέρα). 

� Μάνα είναι μόνο μία.  

� Αν δεν κλάψει το μωρό, δεν το 

ταΐζει η μάνα. 

� Να με κρατάει η μάνα μου, κι ας 

με κρατεί στ’ αγκάθια.  

� Να τρώει η μάνα και του παιδιού 

να μη δίνει. 

� Απ’ αγκάθι βγαίνει ρόδο κι από 

ρόδο βγαίνει αγκάθι. 

� Απ’ όλα τα μυρωδικά, 

κάλλιο μυρίζει η μάνα. 

� Απ’ τη λεχώνα ως τη μαμή, 

άφαντο εγίνη το παιδί… 

� Δεν τον ξέρει ούτε η μάνα του… 

� Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί 

τη μάνα. 

� Ξέρει η μάνα μου να κάνει 

(φτιάχνει) πίτα, μα δεν έχει 

αλεύρι. 

� Άκουε τον πατέρα σου κι 

ορμήνευε το γιο σου. 

� Ευχή γονιών αγόραζε και στο 

βουνό ανέβα. 

� Η ευχή γονέων χτίζει παλάτια. 

� Θυμήσου τα δικά σου και 

συγχώρα τα παιδιά σου. 

Ελένη Ρηγοπούλου 

Πράγματα που μας 

νευριάζουν.. 

 Όταν κόβει ένα τριαντάφυλλο 

και το μυρίζει πάνω από το 

κεφάλι μου.  

 Που  σκουπίζει όταν βλέπω 

τηλεόραση. 

 Που δεν με ρωτάει ποτέ τι 

φαγητό μου αρέσει και αν με 

ρωτάει, το φτιάχνει την 

επόμενη εβδομάδα! (αλλά 

έχει ένα καλό…το φτιάχνει.) 

 Να καθαρίζει κάθε πρωί. 

 Να φτιάχνει παστίτσιο.  

 Όταν μου λέει φόρα 

μπουφάν κάνει κρύο έξω, 

και, είναι μεσημέρι μη 

βγαίνεις ακόμα έξω!!!  

 Όταν μου δίνει ρούχα, που 

δεν μου αρέσουνε. 

 Όταν δεν με αφήνει να βάλω 

το κουνέλι στο σπίτι.  

 Όταν θέλει να κάνω μπάνιο 

και εγώ δεν θέλω,αλλά κάνω.  

 Που φτιάχνει τα ίδια φαγητά. 

 Όταν με βάζει για ύπνο.  

 Όταν με ξυπνάει το πρωί. 
 

Που λατρεύουμε…….!!!! 

 Τα φαγητά που φτιάχνει. 

 Να μου λέει σ΄ αγαπώ, να με 

παίρνει αγκαλιά, να με 

παίζει. 

 Την αγκαλιά της, τα φιλιά 

της. 

 Όταν μου φτιάχνει τα μαλλιά. 

 Που μου δίνει μια σούπα 

όταν είμαι άρρωστη. 

 Λατρεύω τα όμορφα μάτια 

της, τα κοντά της μαλλιά. 

 Τις φακές της. 

 Που αγαπάει εμένα και τον 

αδερφό μου το ίδιο. 

 Την υπερηφάνεια της για 

μένα και την αδελφή μου, την 

αντοχή της, την επιμονή της. 

 Το χτένισμά της, 

την εξυπνάδα 

της. 

 Την εμπιστοσύνη 

της σε μένα. 

 

Λέξεις που λένε συχνά!!!! 
 Κλείσε τον υπολογιστή παίζεις 2 

ώρες! Κάτσε ήσυχα, μην 

τσακώνεσαι! 

 Σήκω, ντύσου, κοιμήσου, φάε το 

φαγητό σου, διάβασε! 

 Αγαπούλα μου, μάζεψε το 

δωμάτιο σου, σε αγαπώ πολύ! 

 Ησυχία! 

 Μη φύγεις, που θα πας,            

μην πας μακριά! 

  Σε παρακαλώ, έλα τώρα. 

 Γλυκέ μου, παιδί μου, παιδάκι 

μου, όνειρα γλυκά! 

 Σήκω αγάπη μου, καθάρισε λίγο 

αγάπη μου, κοιμήσου να 

ξεκουραστείς, κοιμήσου γιατί 

αύριο έχεις σχολείο, καληνύχτα 

αγάπη μου! 

 Όχι, μη, τόνος, μπράβο! 

 Σε αγαπώ, όμορφη, γλυκούλα, 

αγαπούλα! 

 

Λόγοι για ένα 

ευχαριστώ!!!! 
 Για την αγάπη σου, για τις 

συμβουλές σου, για τα νόστιμα 

φαγητά σου, για την υπομονή 

σου, για τη φιλία σου! 

 Γιατί με αγαπάς, με λατρεύεις, 

με προσέχεις, ευχαριστώ που με 

προσέχεις! 

 Που με ταΐζεις,που με μαλώνεις, 

που με βάζεις τιμωρία.  

 Που αντέχεις τόσο πολύ! 

 Ευχαριστώ μαμά, για όλα όσα 

κάνεις για μένα! 

 Για τις χάρες που μου κάνεις! 

 Για την αδερφή μου! 

 Μανούλα μου σε ευχαριστώ 

που μου κάνεις όλα αυτά, θα 

ήθελα και εγώ να σε 

ευχαριστήσω αλλά πως; 

 Μανούλα μου γλυκιά, μανούλα 

αγαπημένη 5 λόγοι να σου πω 

ευχαριστώ μόνο δεν φτάνει!!! 

 

Μαμά το δώρο σου !!! 
 Όλη μου την αγάπη. 

 Μια μεγάλη αγκαλιά, ένα 

μπουκέτο φιλιά,  

 Μια κότα. 

 1 φιλί, 1 φιλί, 1 φιλί, 1 φιλί….. 

 Αυτοκίνητο, κοσμήματα, χαρά, 

ένα χρόνια πολλά. 

 Ένα κολιέ ένα δαχτυλίδι, ένα 

φιλάκι, ένα λουλούδι.  

 Την αγάπη μου κι ένα 

ευχαριστώ ! 

 Φόρεμα, φιλιά, παπούτσια. 

 Ότι ήθελε αυτή θα της το έδινα, 

ακόμα και να ήθελε τον ουρανό 

θα της τον έδινα!!! 
 

Έγραψαν οι μαθητές για τη 

γιορτή της μητέρας.  
 

Επέλεξαν οι : Τσεντούρος Κων/νος, 

 Ελένη Ρηγοπούλου 

 Επιμέλεια σελίδας, Ελένη 

Ρηγοπούλου 
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Ποιήµατα για τους µπαµπάδες 
    

Μπαµπάκα µου καλέ, 
µπαίνω µέσα στο µπαξέ. 
Και σου λέω σ΄ αγαπώ, 

πως αλλιώς να σου το πω; 
 

Μπαµπάκα, µπαµπάκα, 
είσαι πολύ γλυκός 

και κάθε µέρα θα στο πω, 
µπαµπάκα σ΄ αγαπώ. 

 

Είµαι η κορούλα σου, 
η πιο µεγάλη, 

αυτή που σ΄ αγαπάει, 
όσο καµία άλλη! 

Τζένη Τσουρουφλή 
 

Μπαµπάκα, µπαµπάκα,  
περίµενε µε, 

δε σε προλαβαίνω, 
κάτσε σπίτι, ξεκουράσου. 
Άστα όλα αυτά σε εµένα, 

κοιµήσου εσύ 
και όνειρα γλυκά! 

Άγγελος Χαλμούκης 
 

Μπαµπά, µπαµπάκα, 
έχεις µεγάλη πλάκα. 
Θέλω µία αγκαλιά, 

µέσα από την καρδιά. 
 

Να πάµε και µια εκδροµή 
στην Βόρειο Αφρική. 
Όλοι µαζί µε ένα φιλί. 

Χρόνια πολλά και όνειρα γλυκά! 
Χριστίνα Τοπουζίδου 

 

Μπαµπά µου καλέ, 
µπαµπά µου ψηλέ! 
Σαν ήλιος φωτεινός, 
σαν ακτίνα λαµπερός! 

 

Ποίηµα για σένα 
γράφω εγώ. 

Εγώ σε αγαπώ 
και τώρα σε φιλώ. 

Λεντιόνα Λούπου 
 

Μπαµπά, µπαµπά, 
που αγαπάς τη µαµά. 

Της στέλνεις λουλούδια 
και πολλά φιλιά. 
Κι εγώ σ΄ αγαπώ 
µέχρι τον ουρανό! 

Κων/νος Παπαγεωργίου 

Ο µπαµπάς 
µου είναι ο 
καλύτερος 
µπαµπάς του 
κόσµου 
γιατί...: 

 
 

� Μου κάνει όλες τις χάρες, 
µου παίρνει ότι θέλω. 

� Αγαπάει εµένα και τον 
αδερφό µου το ίδιο. 

� Μας πηγαίνει βόλτες. 
� Με βοηθάει στα µαθήµατά 

µου και όταν κάτι µε 
προβληµατίζει. 

� Ότι χαλάει, µου το φτιάχνει. 
� Με αγκαλιάζει και µε φιλά. 
� Μου έδωσε το αµάξι, 

έστω και για µία φορά. 
� Τον αγαπώ πολύ και αυτός το 

ίδιο. 
 

Μου αρέσει να κάνω µαζί του..: 
� Να ψαρεύω και να κάνω 

γυµναστική στο γήπεδο. 
� Να φυτεύουµε στον κήπο. 
� να πηγαίνουµε βόλτα µε τη 

µηχανή. 
� Να κάνω αστεία για να 

γελάσουµε. 
� Να παίζουµε ποδόσφαιρο. 
� Να βλέπουµε τηλεόραση 

µαζί. 
� Να διαβάζουµε µαζί. 
� Να πηγαίνουµε στα Jumbo, 

και στα Goodys. 
� Να πηγαίνω στο µαγαζί και 

να τον βοηθάω. 
 
Ο µπαµπάς µου είναι…..: 
Γλυκούλης, ψηλός, δυνατός, 

θαρραλέος, όµορφος, 
προσεκτικός,  

χοντρόλεπτος, ευγενικός, 
ευχάριστος, φιλικός, 
µπαµπακούλης, καλός, 

χαρούµενος, 
µουστάκας, µπαµπούλας, 
 µαύρος, παρορµητικός 
παιχνιδιάρης, έξυπνος, 
γυµνασµένος, τέλειος, 

καταπληκτικός! 

 

Ένα δώρο για τον μπαμπά μου… 

� Ένα σκυλάκι γιατί του αρέσει 
πολύ. 

� 10 µεγάλα φιλιά, 5 αγκαλιές. 
� 1 κιλό καφέ καπουτσίνο. 
� Ένα πουκάµισο,ένα παντελόνι 

και ένα µεγάλο φιλί. 
� Μπάλα ποδοσφαίρου, σκυλί,, 

λάπτοπ, ένα smartphone, ένα 
υβριδικό Auris. 

� Ψαροντούφεκο,καλάµι, απόχη 
και βάρκα. 

� Ότι δώρο ήθελε θα του έκανα, 
ακόµα κι ένα αεροπλάνο θα 
του έδινα. 

 

Μπαµπά µου σ΄ ευχαριστώ 
πολύ γιατί….: 

� Μου κάνεις όλες τις χάρες. 
� Μου δίνεις φιλάκια. 
� Με βοηθάς στις δύσκολες 
στιγµές. 

� Μου δίνεις χρήµατα για να 
αγοράσω τσίχλες µε 
καρπούζι. 

� Έχουµε ένα τέλειο σπίτι, 
έχω έναν αδερφό. 

� Μου έκανες µια αδερφούλα. 
� Έχεις δίκιο, όταν µου λες να 
φάω ένα φαγητό, που δεν 
µου αρέσει. 

� Μου φτιάχνεις το ποδήλατο 
και µε αφήνεις να κάθοµαι 
ως αργά το βράδυ. 

� Για τις αγκαλιές, τα δώρα, 
την υποµονή σου! 

� Μπαµπά σ ευχαριστώ γιατί 
ήσουν, είσαι και θα είσαι ο 
καλύτερος µπαµπάς το 
κόσµου! 
Μπαµπούλη, δυνατούλη και 

παιχνιδιάρη! 
 

Στις 16 Ιουνίου είναι η    

γιορτή του πατέρα. Μην ξεχάσουμε 

να πούμε χρόνια πολλά στους 

μπαμπάδες! 

Επιλογή 
κειµένων και επιµέλεια  σελίδας, 

Ρέντι Λίτσι 
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Θοδωρής Αποσκίτης, ένας µεγάλος  αθλητής. 
Τα τελευταία χρόνια ζει στη πόλη µας ο Θοδωρής Αποσκίτης, ένας  διακεκριµένος 

παίκτης του µπάσκετ, µε σπουδαία αγωνιστική πορεία, 21 συµµετοχές στην Εθνική 
Ελπίδων, και συµµετοχή σε ελληνικά και ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα. Είναι ένας από τους 
50 καλύτερους σκόρερ της Εθνικής Ελπίδων µε  194 πόντους, ένας αθλητής πρότυπο για την πορεία και το 
χαρακτήρα του. Θα θέλαµε να σας τον γνωρίσουµε µέσα από τη συνέντευξη που µας παραχώρησε. Τον 
ευχαριστούµε πολύ  για την ανταπόκρισή του!  
 
Πότε  αρχίσατε να παίζετε µπάσκετ; 
Αρχικά έπαιζα ποδόσφαιρο, όπως κάθε μαθητής. 

Παίζαμε στις αλάνες ελεύθερα, χωρίς να χρειάζεται να 

μας πηγαίνουν οι γονείς στο γήπεδο, όπως σήμερα. Το 

αποτέλεσμα ήταν να γυρίζω στο σπίτι με γδαρμένα 

γόνατα και μελανιασμένα πόδια. Η μητέρα μου 

φώναζε ότι έπρεπε κάτι να γίνει και ο μπαμπάς βρήκε 

ένα πιο ασφαλές άθλημα. Έτσι άρχισα να ασχολούμαι 

με το μπάσκετ, εκεί γύρω στην ηλικία σας.  

Ποια ήταν η πρώτη σας ομάδα; 

Η πρώτη μου ομάδα ήταν η ομάδα μπάσκετ Παπάγου, 

όπου μπήκα σε οργανωμένο πρόγραμμα «πανπαίδες» 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 200 παιδιά 9-11 χρόνων, 

που έπαιζαν σε πρωταθλήματα τα σαββατοκύριακα. 

Εκεί, οι προπονήσεις και τα παιχνίδια γίνονταν σε πιο 

επαγγελματική βάση. 

Ποια πρέπει να είναι η διατροφή ενός αθλητή; 

Ένας αθλητής χρειάζεται να κατηγοριοποιήσει την 

διατροφή του και  να έχει ένα προσαρμοσμένο 

πρόγραμμα διατροφής. Και τα παιδιά όμως 

χρειάζονται 4 γεύματα για την σωστή ανάπτυξή τους 

και την απαραίτητη ενέργεια. Το σημαντικότερο, 

διατροφικά, είναι το γάλα, που είναι πλούσιο σε 

ασβέστιο. Επειδή τα οστά μεγαλώνουν το βράδυ, το 

γάλα πριν τον ύπνο είναι απαραίτητο, για να μην 

μείνει ο σκελετός στάσιμος και για να τον βοηθήσετε 

να αναπτυχθεί. Το μυστικό για μια καλή διατροφή 

είναι μικρά γεύματα, κάθε 3-4 ώρες κατά τη διάρκεια 

της ημέρας και ποικιλία τροφών. 

Το ηµερήσιο πρόγραµµα ενός αθλητή: 
7-7:15 Ξυπνώ νωρίς και ετοιµάζω ένα καλό πρωινό µε 
διάφορα: γάλα, δηµητριακά, γιαούρτι, φρούτα, ψωµί 
µε βούτυρο, µέλι, σάντουιτς, χυµό. 
� Αρχίζω την προπόνησή µου. 
11:00 Ετοιµάζω το µεσηµεριανό µου που αποτελείται 
απαραίτητα από σαλάτα και λαχανικά, κοτόπουλο, 
κρέας, µπιφτέκια ή συκώτι ανάλογα το µενού. 
� 12:30 Απολαµβάνω το γεύµα µου και ξεκουράζοµαι 
για να χωνέψω. 
� 5-8  Απογευµατινή προπόνηση. 
8:00 Τρώω ένα ελαφρύ βραδινό µε ρύζι µε λαχανικά ή 
µακαρόνια µε κόκκινη σάλτσα και φρούτα. 
� Πίνω πολύ νερό και χυµούς. 
Εσείς πίνατε γάλα; 

Έπινα περίπου 2 λίτρα γάλα τη μέρα. 

Τι ύψος έχετε; Υπάρχουν και ψηλότεροι παίκτες; 

 

Είμαι 1,94 αλλά ναι, υπάρχουν και πιο ψηλοί παίκτες. 

Τι πρέπει να κάνει ένας αθλητής; 

Όπως ο μαθητής χρειάζεται καθημερινή προετοι- 

μασία, έτσι και ένας αθλητής πρέπει να είναι πάντα σε 

φόρμα. Χρειάζεται ένας προγραμματισμός στην 

προπόνηση. Οι ασκήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν 

τρία πράγματα: στίβο, βάρη,  και προπόνηση στο 

αντικείμενο. Απαιτούνται περίπου 7 ώρες προπόνηση 

καθημερινά και το πρόγραμμα κάθε μέρας  να είναι 

διαφορετικό. Όταν είσαι σε ομάδα, το πρόγραμμα 

είναι πιο κουραστικό, γιατί προϋποθέτει διάφορα 

πράγματα, π.χ. συγκεκριμένες ώρες προπόνησης. Στη 

δική μου περίπτωση  έπρεπε να παρακολουθώ τη 

σχολή μου-ήμουν φοιτητής στην Γυμναστική 

Ακαδημία-στη συνέχεια να πηγαίνω στις προπονήσεις, 

να ετοιμάζω τα γεύματά μου, να ξεκουράζομαι.  

Πότε αρχίσατε να ασχολείστε επαγγελματικά με το 

μπάσκετ; 

Άρχισα 17 χρόνων στην ομάδα του Παπάγου. Στην 

αρχή, δεν ξέρεις αν μπορείς να ανταπεξέλθεις, γιατί 

είσαι 17 χρονών και αγωνίζεσαι με μεγαλύτερους και 

πιο έμπειρους παίκτες, 25-28 ετών. Στην περίπτωση 

αυτή βάζεις στόχους. Στον αθλητισμό κυνηγάς τον 

στόχο: 1
ος

 να νικήσω,  2
ος

 να ανέβω κατηγορία, 3
ος

 να 

γίνω καλύτερος σε αυτήν την κατηγορία, να φτάσω 

στο μέγιστο των δυνατοτήτων μου. Και φυσικά νέοι 

στόχοι σημαίνει προσπάθεια, καλή προετοιμασία, 

περισσότερη προπόνηση. Όταν παίζεις ερασιτεχνικά, 

δεν υπάρχει μεγάλη πίεση. Όταν είσαι επαγγελματίας 

όμως, πρέπει να προκαλείς το ενδιαφέρον να σε 

αποκτήσει μια ομάδα. Γιατί εγώ το χόμπι μου το έκανα 

επάγγελμα και από αυτό πληρωνόμουν. 

Σε ποιές  ομάδες έχετε παίξει; 

Η πρώτη μου ομάδα ήταν του Παπάγου, η δεύτερη η 

ομάδα Περιστερίου, στη συνέχεια έπαιξα στην Ιταλία  

στην Καντού και στη Σάσαρι και στη Γαλλία στην 

Μπεσανσόν.  Μετά συνέχισα στη Λάρισα, στη Δάφνη 

και σε άλλες. 

Ποιος ήταν ο πιο μεγάλος σταθμός στην καριέρα σας; 

Ήταν η συμμετοχή μου στην Εθνική Ελπίδων, όταν 

ήμουν 19 ετών. Στην Εθνική Ελπίδων τον πρώτο χρόνο 

κάνεις προετοιμασία και την επόμενη χρονιά παίζεις 

στα πρωταθλήματα. Είχα την ευκαιρία να παίξω στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και να ταξιδέψω πολύ. 

Για δύο μήνες συμμετείχα σε παιχνίδια. Ήταν μια 

σπουδαία εμπειρία, γιατί γνώρισα ανθρώπους από 
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όλο τον κόσμο, απέκτησα νέους φίλους που μιλάω 

ακόμα μαζί τους και επισκέφτηκα πολλά και όμορφα 

μέρη, που σε άλλη περίπτωση, δεν θα είχα την 

ευκαιρία. Είδα ζωολογικούς κήπους, λούνα πάρκ, 

όμορφα παραλιακά μέρη, αρχαιολογικούς χώρους, 

Συνολικά κερδίζεις πολλά πράγματα από τον 

αθλητισμό. 

Πείτε μας λίγα λόγια για το Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα; 

Γίνεται κάθε δύο χρόνια. Παίζονται 8 παιχνίδια μέσα 

σε δέκα μέρες. Είναι δύσκολη διαδικασία, απαιτεί 

καλή διατροφή και  συνεχείς προπονήσεις. 

Πως μπαίνει κανείς σε μία μεγάλη ομάδα; 

Σήμερα τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί οι αγώνες 

παίζονται στην τηλεόραση και έτσι σε βλέπουν. Επίσης 

μπορείς να στείλεις βιντεοκασέτες με παιχνίδια σου σε 

ομάδες,  που σε ενδιαφέρουν. Όταν είσαι καλός, αυτή 

τη δουλειά την αναλαμβάνει ο μάνατζερ σου, ο οποίος  

κάνει τις επαφές. Το σημαντικό είναι να είσαι καλός σε 

ότι κάνεις π.χ. στα μαθήματα, σε κάποιο άθλημα ή σε 

κάποια τέχνη, να το κάνεις καλά και να το αγαπάς. 

Τι άλλο προσφέρει ο αθλητισμός;  

Δημιουργείς σχέσεις, γνωρίζεις σημαντικούς 

ανθρώπους  και παρακινείσαι να γίνεις και εσύ 

καλύτερος. Σε ένα ταξίδι μου στην Αμερική μετά το 

Πανευρωπαϊκό, γνώρισα τον Μάικλ Τζόρνταν, μια 

μεγάλη προσωπικότητα στο μπάσκετ, ένα μεγάλο 

θρύλο. Είναι ο μεγαλύτερος παίχτης του κόσμου, ο 

καλύτερος σε αυτό που κάνει,  ένας στα 6 δισε- 

κατομμύρια ανθρώπων στον πλανήτη. Πληρώνεται με 

26 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο από την ομάδα του 

και άλλα 40 εκατομμύρια από τις διαφημιστικές 

εταιρίες που προωθεί ρούχα τους και παπούτσια, έχει 

δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία και άλλες παροχές. 

Είναι η 2
η
 πιο αναγνωρίσιμη μορφή στον κόσμο. 

Τώρα έχετε σταματήσει να παίζετε μπάσκετ; 

Φέτος ναι, τα προηγούμενα χρόνια έπαιζα τα 

σαββατοκύριακα στην ομάδα της Λαμίας.  

Θα είστε του χρόνου μαζί μας; 

Δεν το γνωρίζω, θα το ήθελα, μου αρέσουν τα 

Καλάβρυτα. Κέρδισα τη δουλειά μου μετά από την 

τρίτη θέση που κερδίσαμε στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα το 1994. Είναι μια δυνατότητα που 

παρέχει η πολιτεία σε όσους έχουν διακριθεί. Το ίδιο 

γινόταν παλιά και με το Πανελλήνιο Σχολικό 

Πρωτάθλημα που έδινε την δυνατότητα σε αθλητές, 

που είχαν διακριθεί να μπαίνουν στο Πανεπιστήμιο 

της επιλογής τους, χωρίς εξετάσεις. 

Ποια ήταν η πιο σημαντική σας διάκριση; 

Το 1994 στη Σλοβενία όταν συμμετείχα στο 

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και πήραμε την τρίτη 

θέση απέναντι στην Ισπανία, σε ένα πολύ δύσκολο 

αγώνα.  

Ποιος ήταν ο αγαπημένος σας αγώνας; 

Μου έρχεται πάντα στο μυαλό ένα παιχνίδι με τον 

ΠΑΟΚ, όπου στο τελευταίο λεπτό, στον πόντο με ένα 

σουτ, δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η ομάδα μου 

κέρδισε τη νίκη. Ήταν μια ωραία φάση! 

Ποιο είναι το ατού σας; 

Έμαθα να καρφώνω καλά μετά από εξειδικευμένη 

προπόνηση από 14 χρονών, γιατί όπως είπαμε δεν 

είμαι πολύ ψηλός για το μπάσκετ. Υπάρχουν 

περιπτώσεις που ενώ η σωματοδομή (ύψος) δεν 

ευνοεί, αν προσπαθήσεις πολύ μπορείς να γίνεις 

καλός πχ. στο να πηδάς ψηλά, ή να γίνεις γρήγορος. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γκάλης, που είναι ο 

καλύτερος μπασκετμπολίστας στην Ελλάδα και την 

Ευρώπη, παρότι δεν είναι τόσο ψηλός. 

Υπάρχει κάποια στιγμή που θεωρείται άσχημη; 

Ναι είχα σπάσει κάποτε, έτσι όπως κάρφωνα, το δεξί 

μου χέρι και για 1,5 μήνα είχα γύψο. Όταν είσαι στην 

ανάπτυξη, μπορεί εύκολα να τραυματιστείς ή να  

σπάσεις ένα οστό. Αυτό όμως, είχε ως συνέπεια να 

παίζω με το αριστερό και έτσι έγινα καλύτερος στην 

ντρίπλα με το αριστερό. 

Θα μας πείτε λίγα λόγια για το  μπάσκετ; 

Το μπάσκετ παίζεται με 12 παίκτες και σε ένα γήπεδο 

30Χ14. Έχει 3 διαιτητές και οι ομάδες χωρίζονται σε 

κατηγορίες: Α1, Α2, Β, Γ. Ο αγώνας διαρκεί 4 

δεκάλεπτα. Το μπάσκετ εφευρέθηκε σε ένα σχολείο 

της Αμερικής, μια βροχερή μέρα, που ο μαθητές δεν 

μπορούσαν να παίξουν στην αυλή. Ο δάσκαλος τους, 

πήρε δύο κοφίνια που χρησιμοποιούσαν στον τρύγο, 

τα τοποθέτησε ψηλά, το ένα απέναντι από το άλλο και 

έβαλε τους μαθητές να ρίχνουν τη μπάλα μέσα. Μετά 

έκοψαν τη βάση του καλαθιού, και αργότερα το 

πρόσθεσαν δίχτυ για να φαίνεται πότε μπαίνει 

καλάθι. Έτσι κάπως γεννήθηκε το μπάσκετ. 

Ποιοι είναι οι κανόνες στο μπάσκετ; 

Απαγορεύεται η σωματική επαφή, δεν ακουμπάμε τη 

μπάλα όταν έχει γίνει σουτ μέσα στο στεφάνι, στα 5 

φάουλ αποβάλλεσαι από τον αγώνα κ.τ.λ. 

Με τι ασχολείστε τον ελεύθερο χρόνο σας; 

Λίγος χρόνος μου απομένει για άλλα πράγματα. Μου 

αρέσει να κάνω βόλτες με το αυτοκίνητο σε περιοχές 

όπως η Τσιβλού, και ο Φενεός, να βλέπω ταινίες, να 

ακούω μουσική. Κάνω τα καλοκαίρι windsurf, και 

βόλτες με το ποδήλατο στο βουνό. Φυσικά, τρέχω στο 

γήπεδο κάθε μέρα και γυμνάζομαι. 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και σας 

ευχόμαστε καλά παιχνίδια. 

Ευχαριστώ επίσης, παιδιά μου. 

Κων/νος Παπαγεωργίου, Κων/νος Τσεντούρος  

Ρέντι Λίτσι, Άγγελος Χαλμούκης, Άρης Ντόϊ 

Επιμέλεια σελίδας Άγγελος Χαλμούκης, Παπαγεωργίου 

Κων/νος 
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    «Παραµύθια να τα φας στο πιάτο», 

δημιουργίες των μαθητών του Α2 στα πλαίσια του προγράμματος Αγωγής Υγείας. 

Ευχαριστούμε πολύ τους μικρούς μαθητές και το δάσκαλό τους κύριο Αλέξη Ρέλλο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παιχνίδι  με τους αριθμούς από τους μικρούς μας φίλους του Α1και τη δασκάλα τους κυρία 

Μαρία Τόλλου, τους ευχαριστούμε πολύ! 
    

Τα παράξενα τετράγωνα 

Στα τετράγωνα αυτά υπάρχει κάτι το παράξενο… 

Πρόσθεσε τους τρεις αριθμούς οριζόντια και κάθετα. Τι παρατηρείς;;; 

(για μικρές τάξεις)       (για μεγάλες τάξεις) 

 

20 10 1  

9 9 13  

2 12 17  

    

40 60 3  

39 29 35  

24 14 65  
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Στην κουζίνα μάνι μάνι, νόστιμο φαϊ  να κάνει…..  
 

ΟΡΕΚΤΙΚΟ 

Κολοκυθοκεφτέδες με τυρί – μία συνταγή της 

Πελοποννήσου  

 Υλικά:  

� 1 κιλό κολοκύθια 

περασμένα από 

τον τρίφτη του 

κρεμμυδιού 

� 3 μεγάλα ξερά 

κρεμμύδια κομμένα σε μικρά κομμάτια 

� 1 κουταλιά σούπας ψιλοκομμένο δυόσμο 

� 5 αβγά 

� 1/2 κιλό φέτα λιωμένη με το πιρούνι ή τρίμμα 

� 150 γραμμάρια σκληρό τυρί τριμμένο 

(μυζήθρα ή κεφαλίσιο) 

� Αρκετό πιπέρι  

� Λίγο αλάτι (εξαρτάται και από το πόσο 

αλμυρά είναι τα τυριά) 

� Αλεύρι (όσο πάρει) 

Εκτέλεση: 

1. Σε ένα βαθύ και μεγάλο μπολ ρίχνουμε όλα 

τα υλικά και τα ανακατεύουμε καλά μέχρι να 

γίνουν μία ομοιογενής μάζα. Τα βάζουμε στο 

ψυγείο. 

2. Όταν θελήσουμε να τηγανίσουμε τους 

κεφτέδες, ρίχνουμε στο μείγμα λίγο λίγο το 

αλεύρι ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να 

έχουμε έναν πηχτό χυλό. 

3. Αφού κάψει το λάδι, με ένα κουτάλι της 

σούπας ρίχνουμε τους κεφτέδες στο τηγάνι. 

Τους τηγανίζουμε σε μέτρια φωτιά γυρίζοντάς 

τους, μέχρι να ροδίσουν καλά. 

4. Τους αφήνουμε λίγο σε απορροφητικό χαρτί 

και τους σερβίρουμε ζεστούς ή κρύους. 
Αλεξία Παπασπυροπούλου- Ελένη Ρηγοπούλου 

 

ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ 

Κοτόπουλο με μπέικον, πιπεριές και ντομάτες 

Υλικά: 

� 1 κιλό κοτόπουλο στήθος κομμένο σε κύβους  

� 10 λωρίδες μπέικον ψιλοκομμένες 

� 1 κρεμμύδι 

� 2 ντομάτες σφιχτές κομμένες σε κύβους 

� 3 πράσινες πιπεριές 

� Λίγο κεφαλοτύρι 

Εκτέλεση: 

1. Βάζουμε στο τηγάνι 6 

κουταλιές της σούπας 

λάδι και ρίχνουμε 

μέσα το κοτόπουλο να αρχίσει να 

τσιγαρίζεται.  

2. Ανακατεύουμε σταδιακά και μετά από 3 

λεπτά ρίχνουμε το κρεμμύδι και τις πιπεριές. 

3. Μετά από 5 λεπτά ρίχνουμε το μπέικον και 

μόλις όλα τα υλικά τσιγαριστούν, 

προσθέτουμε την ντομάτα ανακατεύοντας 

για άλλη μια φορά.  

4. Αλατοπιπερώνουμε και προσθέτουμε μισή 

κουταλιά του γλυκού ζάχαρη.  

5. Τέλος πασπαλίζουμε με μία κουταλιά της 

σούπας κεφαλοτύρι και σβήνουμε τη φωτιά. 

Καλή όρεξη!     Άρης Ντόϊ 

 

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ 

Μάφιν με μπανάνα  

Υλικά: 

� 100 γρ μαργαρίνη 

� 1 κούπα ζάχαρη 

� 2 αυγά 

� 2 κούπες αλεύρι που φουσκώνει μόνο του 

� 200 γρ γιαούρτι 

� 2-3 μπανάνες  

� ¾  κούπας βρώμη (κουάκερ)  προαιρετικά 

� ¾ κούπας νερό 

� ½ κουταλάκι κόρν φλάουρ 

� Χυμός ενός λεμονιού 

� ½ κουταλάκι  μαύρο πιπέρι φρεσκοτριμμένο 

Εκτέλεση:  

1. Χτυπάμε τη μαργαρίνη με τη ζάχαρη καλά. 

2. Προσθέτουμε, συνεχίζονας το χτύπημα,  τα 

αυγά, το αλεύρι, το γιαούρτι και τις μπανάνες 

λιωμένες με πιρούνι. 

3. Μοιράζουμε το μείγμα σε βουτυρωμένα και 

αλευρωμένα φορμάκια για μάφιν και 

ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 

180
ο
  για 20-25 λεπτά περίπου. 

4. Προσοχή! Ελέγχουμε τα κέικ και τα μάφιν αν 

έχουν ψηθεί, βυθίζοντας στο κέντρο τους ένα 

μαχαίρι. Αν βγει καθαρό, είναι έτοιμα! 

Συμβουλή: Αν θέλουμε προσθέτουμε στο μείγμα 

των μάφιν και ¾ κούπας βρώμης. Καλή επιτυχία!!

      Ρέντι Λίτσι 

 

ΔΡΟΣΙΣΤΙΚΟ: 

Μπανάνα σνάκ  

 Χτυπάμε στο μίξερ 1 ώριμη 

μπανάνα κομμένη σε 

ροδέλες με 1 ποτήρι γάλα 

και 1 κουταλιά σούπας μέλι. Πασπαλίζουμε 

με λίγη κανέλα και σερβίρουμε σε ποτήρι με 

καλαμάκι.   Ελένη Ρηγοπούλου 

Επιμέλεια σελίδα,  Τζηρίτη Φένια 
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Τα βιβλία που µας ταξίδεψαν και σας τα 
προτείνουµε:    

 
της Μαριβίτας Γραμματικάκη 

Εκδόσεις:  Καλέντης 

Ηλικία : Α΄Β΄Γ΄Δ΄τάξη 

Μια φορά κι 

έναν καιρό,  

γεννήθηκε ένα κοριτσάκι, 

που μεγάλωνε ωραία  

και όχι τυχαία. 

 

Η μαμά του όμως πέθανε 

 και το κοριτσάκι το καλό  

λυπήθηκε πολύ το καημένο  

και έκλαιγε συνέχεια με λυγμό. 

 

Η μαμά του κοριτσιού  

 της έδωσε ένα κοχύλι που αυτό  

ήταν μαγικό, μπλε και όμορφο. 

Το κορίτσι το γέμισε δάκρυα, όπως της είπε η μαμά 

 και χαλικάκια για να της φέρουν τη χαρά. 

 

Το βιβλίο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Μιλάει για 

ένα κοριτσάκι την  Τρισεύγενη, κόρη του Άρχοντα των 

Βουνών και της Αρχόντισσας του Δάσους, που η μαμά 

του πέθανε. Αλλά πριν πεθάνει, της έδωσε ένα μαγικό 

μπλε κοχύλι, που θα το γέμιζε δάκρυα για τις λύπες 

της και πετραδάκια για τις χαρές της. Όταν  αυτά 

ενώνονταν έφτιαχναν μαργαριτάρια. Κάθε μαργαρι- 

ταράκι πραγματοποιούσε και μία ευχή της. Με τα 

δάκρυα για τη μαμά της και με τις μικροχαρές της, η  

κοπέλα έκανε ένα μαργαριταρένιο κολιέ και το 

φόρεσε….Τότε, όμως, εμφανίστηκε η μοχθηρή Αρχό-

ντισσα του Έλους για να κλέψει το μαργαριταρένιο 

κολιέ. Θα τα καταφέρει;  

Ένα βιβλίο που βοηθά να αντιμετωπίσουμε τους 

φόβους μας και τις δυσκολίες της ζωής. 

Λεντιόνα Λούπου 
 

ΤΑ 88 ΝΤΟΛΜΑ∆ΑΚΙΑ 
του Ευγένιου Τριβιζά 
Εκδόσεις:  Καλέντης 

Τα 88 ντολμαδάκια είναι ένα επιλεκτικό παραμύθι, ή 

αλλιώς ένα πολυπαραμύθι. Στο τέλος κάθε σελίδας 

σου προσφέρει 2 εναλλακτικές επιλογές για να 

διαλέξεις και να 

συνεχίσεις. Το πα-

ραμύθι αυτό μου 

άρεσε και με εντυ-

πωσίασε ιδιαίτερα. Το 

ωραίο, που έχει, είναι 

ότι κρύβει μέσα του 

χίλια άλλα παραμύθια 

και κάθε φορά που το διαβάζεις, σου λέει και 

διαφορετική ιστορία.  

Έτσι, εσύ αποφασίζεις ποιο δρόμο θα 

ακολουθήσει η ιστορία. Θα σας πρότεινα να το 

διαβάσετε και αν θέλετε μπορείτε να μας 

στείλετε στο email του σχολείου μας τη γνώμη 

σας.       Χριστίνα Τοπουζίδου 

 

Ο Τριγωνοψαρούλης, ο Μαυρολέπιας 

κι ο τελευταίος ιππόκαµπος 

 του  Βαγγέλη Ηλιόπουλου 

Εκδόσεις:  Πατάκη 

Τάξεις: Β', Γ', Δ 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν 

ένα τριγωνικό ψάρι που το λέγανε 

Τριγωνοψαρούλη. Ήταν ο σοφός 

του βυθού. Μια μέρα όμως, ο Τρι- 

γωνοψαρούλης πληροφορείται ότι 

υπάρχει ένας μοναδικός  ιππόκα-

μπος κι αυτός κινδυνεύει να 

πιαστεί.  

 Έτσι ο φίλος μας, μαζί με τον Ψαρολέπια κι άλλους 

γενναίους του βυθού, βρίσκουν τον ιππόκαμπο και 

προσπαθούν να τον προστατέψουν. Όταν 

καταλαβαίνουν ότι ο ιππόκαμπος είναι έγκυος και θα 

γεννήσει, τα πράγματα δυσκολεύουν περισσότερο για 

αυτόν. Κι όμως ο Τριγωνοψαρούλης δεν το βάζει κάτω. 

Κι όμως έχει ένα σχέδιο……. Μαρίνα Δούβου 

  

 

της Σάρα Γκάρλαντ  

Εκδόσεις Πατάκη 

Κάποτε ήταν ένα μικρό αγοράκι  

Που είχε ένα μικρό όμορφο σπιτάκι! 

Δύο άντρες μια φορά μπήκαν  

στο δικό του αχυρώνα 

και τα κάναν, άλλα αντί άλλον όλα. 

 

Η οικογένεια του  ταράχτηκε πολύ  

μα τι να πει έτσι όπως τα είχαν κάνει 

αυτοί; 

Σκιές στον αχυρώνα  

είναι ο τίτλος του παραμυθιού 

και μου άρεσε μέχρι σκοτωμού! 

Λεντιόνα Λούπου 

Το βιβλίο αυτό μιλάει για δύο παιδιά την Ιζυ και τον 

Νέντ, που ζούσαν σε ένα αγρόκτημα με ζώα και κότες. 

Οι κότες γεννούσαν αυγά και τα παιδιά τα πουλούσαν. 

Μια νύχτα δύο κλέφτες εμφανίστηκαν στον αγρόκτημα. 

Τι να θέλουν άραγε;  Θα κάψουν πραγματικά τον 

αχυρώνα; πως θα αντιδράσουν τα παιδιά; Αυτό το 

βιβλίο μας άρεσε γιατί είχε αγωνία και πλάκα μαζί. Ο 

βαθμός που θα του βάζαμε είναι 10 με τόνο. Εσείς;  

      Άρης Ντόϊ, Αλεξία Παπασπυροπούλου 

Επιμέλεια σελίδας, 

Αλεξία Παπασπυροπούλου 
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Οι απαντήσεις της ακροστιχίδας σχηματίζουν ένα 

σπουδαίο ναό της αρχαιότητας. 

1. _ _ _ _ _ _ 

2. _ _ _ _ _ 

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

4. _ _ _ _ _ _ 

5. _ _ _ _ _ 

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

9. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

1. Δεν παίζεται χωρίς αυτά το σκάκι. 

2. Κυλάει αργά αργά. 

3. Περνάει μέσα από βουνά και φαράγγια. 

4. Βασιλιάς αρχαίου κράτους. 

5. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε να φτιάξουμε 

τίποτα. 

6. Έγραψε αυστηρούς νόμους, παλιά. 

7. Πολλά κτίρια υπάρχουν στο χώρο της. 

8. Στο Σπήλαιο των Λιμνών ζούσαν πολύ παλιά. 

9. Έλεγε ότι η γη γυρίζει γύρω από τον ήλιο. 
Η ακροστιχίδα των μαθητών της τάξης 

(Απαντήσεις :1.πιόνια 2.ρυάκι 3.οδοντωτός 4.Πύρρος 5.υλικά  

6.Λυκούργος  7.Ακρόπολη  8.ιπποπόταμος 9.Αρίσταρχος) 

 

 
Η συνταγή για τη λύση: 

(παρατηρητικότητα, εφευρετικότητα, φαντασία) 

1. Χιλιοτρύπητο λαγήνι και σταλιά νερό δεν χύνει.  

Τι είναι; 

2. Την ημέρα στολισμένο και τη νύχτα φορτωμένο.  

Τι είναι; 

3. Κολοκύθι επτάτρυπο κάθε τρύπα και όνομα.  

Τι είναι; 

4. Τον ένα άνθρωπο τον κάνει δύο. Τι είναι; 

Άρης Ντόϊ - Ρέντι Λίτσι 

 (1.το σφουγγάρι 2. το κρεβάτι 3. το κεφάλι 4.ο καθρέπτης) 

 

 

 
"Η έξυπνη μέτρηση" 

( Για δυνατούς λύτες)Για δυνατούς λύτες)Για δυνατούς λύτες)Για δυνατούς λύτες)  
Ένας έχει μια νταμιτζάνα κρασί και θέλει να δώσει στο 

φίλο του 1 λίτρο. Πώς μπορεί να το μετρήσει, χωρίς 

καθόλου απ' το κρασί να πάει χαμένο, αν διαθέτει 

μόνο ένα δοχείο των 5 λίτρων και ένα των 3 λίτρων; 

( Απάντηση :Πρώτα θα γεµίσει το δοχείο των 3 λίτρων. Μετά 
θα αδειάσει τα 3 λίτρα στο δοχείο των 5 λίτρων. Πάλι θα 
γεµίσει το δοχείο των 3 λίτρων και θα αδειάσει απ' αυτό στο 

δοχείο των 5 λίτρων τόσο κρασί, ώστε να το γεµίσει. Έτσι θα 
µείνει στο δοχείο των 3 λίτρων ακριβώς 1 λίτρο.) 

Χριστίνα Τοπουζίδου 

 
Αστειάκια 

- Καλά, εσύ είσαι άσχημη!  

- Κι εσύ είσαι μεθυσμένος! 

- Ναι, αλλά εσύ είσαι πολύ άσχημη! 

- Κι  εσύ είσαι πολύ μεθυσμένος!  

- Ναι, αλλά εγώ αύριο δεν θα είμαι! 

Νέο μωρό 
Ο μεγάλος αδελφός περιεργάζεται το αδερφάκι του 

που είναι μόνο μίας μέρας και ήδη χαλάει τον κόσμο 

με τα ξεφωνητά του: 

- Δηλαδή αυτό το μωρό μας το έστειλε ο Θεός, μαμά; 

- Ναι, χρυσό μου. 

- Δηλαδή ήρθε από τον ουρανό; 

- Ναι, χρυσό μου. 

- Τώρα καταλαβαίνω γιατί τον πέταξαν έξω! 

Ρέντι Λίτσι 

Οι σοκολάτες 
Η μητέρα στα δύο μικρά της παιδιά που παίζουν: 

-Για πείτε μου, πάνω στο μπουφέ υπήρχαν δύο 

σοκολάτες, γιατί έμεινε μόνο μία; 

-Έμεινε μία γιατί δεν την είδαμε μαμά!  

 

Ο ρουφιάνος παπαγάλος 

Ένας ταχυδακτυλουργός δούλευε σε ένα 

κρουαζιερόπλοιο που ταξίδευε στον Ειρηνικό. Το 

κοινό του άλλαζε κάθε βδομάδα, οπότε ο μάγος έκανε 

συνέχεια τα ίδια κόλπα. 

Το μόνο πρόβλημα ήταν ο παπαγάλος του 

πλοίαρχου, ο οποίος είχε μάθει όλα τα κόλπα, και 

στην μέση του σώου φώναζε: «Κοιτάξτε, έχει κι άλλο 

καπέλο!», «Γιατί τα τραπουλόχαρτα είναι όλα άσοι 

μπαστούνι;», «Έκρυψε τα λουλούδια κάτω από το 

τραπέζι» και διάφορα άλλα... 

Ο ταχυδακτυλουργός φυσικά  είχε εξοργιστεί, 

αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι, μια και ο 

παπαγάλος, ανήκε στον καπετάνιο……. 

Μία μέρα το πλοίο βυθίζεται και οι μόνοι που 

σώθηκαν ήταν ο παπαγάλος και ο ταχυδακτυλουργός, 

που σκαρφάλωσαν σε μία σανίδα. Κοιτούσαν ο ένας 

τον άλλον με μίσος στο βλέμμα και δεν ψέλλιζαν λέξη 

για 8 μέρες. Την ένατη μέρα ο παπαγάλος δεν άντεξε 

και φωνάζει: «ΟΚ, παραδίνομαι! Που στο καλό 

έκρυψες το πλοίο;»    Άρης Ντόϊ 

Τα δόντια 
-Και δεν μου λες Γιωργάκη, ρωτάει ο δάσκαλος, ποια 

δόντια αποκτάει τελευταία ο άνθρωπος;  

-Τα ψεύτικα κύριε. 

Καθαριότητα! 

- Κωστάκη δεν ντρέπεσαι να γλύφεις την τούρτα; 

- Είναι καθαρή η γλώσσα μου μαμά… 

Σαμαντά Φωτεινή 

Επιμέλεια σελίδας, Κων/νος Τσεντούρος 
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Η ξεναγός μας στο Μουσείο Ακρόπολης 
Η ξενάγηση μας στο μουσείο Ακρόπολης, τον περασμένο μήνα έγινε 

από την κυρία Μαρία Ανδρεοπούλου, η οποία μας τηλεφώνησε και 

προσφέρθηκε να μας ξεναγήσει στο χώρο, αφιλοκερδώς. Χαρήκαμε 

πολύ που τη γνωρίσαμε και για τα τόσο όμορφα πράγματα που μας 

είπε. Για να την ευχαριστήσουμε για την τόσο ευγενική της προσφορά, 

της στείλαμε μία επιστολή και μία κάρτα με ευχές για το Πάσχα. 

Η κυρία Ανδρεοπούλου με τη σειρά της, μας έστειλε τις δικές της ευχές 

και ως δώρο ένα ωραίο βιβλίο δραστηριοτήτων με θέμα την Ακρόπολη. 

Μας συγκίνησε η χειρονομία της και την ευχαριστούμε για άλλη μία 

φορά.       Λεντιόνα Λούπου 

 

« Καλαβρυτινή Ηχώ» 
 Η εφημερίδα του Συλλόγου Καλαβρυτινών Αθηνών, «Καλαβρυτινή 

Ηχώ» μας τίμησε με το άρθρο της σχετικά με την εφημερίδα μας. Την 

ευχαριστούμε για καλά της λόγια και την τόσο ευγενική αναφορά της 

στις προσπάθειές μας. Οι μαθητές χάρηκαν  πολύ διαβάζοντας αυτό το 

άρθρο. Σας ευχαριστούμε πολύ! 

 

Στο τυπογραφείο 

      Μια ενδιαφέρουσα επίσκεψη μας έκανε ο κύριος Θεοδόσης 

Παναγόπουλος, ο διευθυντής του Γυμνασίου Καλαβρύτων. Ο 

κύριος Θεοδόσης μας μίλησε για το πως σελιδοποιείται  και 

εκτυπώνεται μία εφημερίδα στο τυπογραφείο. 

 Το Γυμνάσιο εκδίδει επίσης μία πολύ όμορφη εφημερίδα, 

«Τα Καλάβρυτα σήμερα» και έτσι γνωρίσαμε τον τρόπο, που 

εργάζονται και εκείνοι. Μας έδειξε τον «τσίγκο» και τις διαφάνειες, που 

χρησιμοποιούν οι τυπογράφοι για να εκτυπώσουν μία εφημερίδα. Μας 

μίλησε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. 

 Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία γιατί μάθαμε πράγματα, που σίγουρα 

θα ωφελήσουν και στη δική μας εφημερίδα.     Μάρω Τζούδα 

 

«Το χαμόγελο του παιδιού» 

Οι μαθητές αποφάσισαν ένα μέρος από τα χρήματα που 

συγκεντρώθηκαν στο ταμείο της τάξης, να δοθεί για τις ανάγκες του 

συλλόγου «Χαμόγελο του παιδιού». Ο σύλλογος με τη σειρά του, μας 

έστειλε μια ευχαριστήρια επιστολή και έναν 

έπαινο για την συνεισφορά μας αυτή. 

 

Διακρίσεις των μαθητών του σχολείου μας 

Οι μαθητές μας τη χρονιά που πέρασε συμμετείχαν σε πολλούς 

διαγωνισμούς και κέρδισαν βραβεία και επαίνους: 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης-Δ1΄: έπαινος για τη συμμετοχή του στο 

διαγωνισμό «Στη φάρμα των ζώων» ΔΗΠΕΘΕ ΠΑΤΡΑΣ. Η ζωγραφιά του 

στόλισε την αφίσα του έργου. 

Γιώργος Θεοδώρου-Ε2΄: 2
ο
 βραβείο, Κων/να Παναγοπούλου-Γ2΄ και 

Ιωάννα Κελεπούρη-Γ2΄ : 3
ο
 βραβείο στο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο 

Πανκαλαβρυτινός Σύλλογος με θέμα «Κλέφτες και Αρματολοί».  

Σπανού Ελένη-Στ΄, Ζησιμοπούλου Ελένη-Στ΄: διακρίθηκαν στον 

διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας. 

Πετρόπουλος Γιώργος-Ε2΄, 1 από τους 35 που βραβεύτηκαν με δύο 

βιβλία των εκδόσεων Πατάκη στον Πανελλήνιο διαγωνισμό γραπτού 

λόγου με ελεύθερο θέμα. 

 

Το ταμείο της τάξης 

Τα χρήματα από την πώληση της 

εφημερίδας μας συγκεντρώνονται 

στο ταμείο της τάξης και 

χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες 

των μαθητών, κυρίως την πληρωμή 

των εξόδων που αφορούν τις 

εκδρομές που πραγματοποιούνται, 

και για όπου οι μαθητές 

αποφασίζουν.  Έτσι έχουμε καλύψει 

τα έξοδα για την εκδρομή στην 

Ακρόπολη, την εκδρομή στο 

Πλανητέρο-Σπήλαια Λιμνών και την 

εκδρομή με τον Οδοντωτό 

Σιδηρόδρομο.     Λεντιόνα Λούπου             

 
Αρχισυντάκτες 5

ου
 τεύχους : 
Λίτσι Ρέντι  

Σαμαντά Φωτεινή  

Ρηγοπούλου Ελένη 

Τσουρουφλή Ευγενία 

Παπασπυροπούλου Αλεξία     

Συντάκτες ανά ενότητα: 

Ντόϊ Αργκίτο 

Τζηρίτη Φένια 

Τζούδα Μαρία 

Δούβου Μαρίνα 

Λούπου Λεντιόνα 

Χαλμούκης Άγγελος 

Τοπουζίδου Χριστίνα  

Τσεντούρος Κωνσταντίνος  

Παπαβασιλοπούλου Χαρά 

Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 

Η  δασκάλα της τάξης και 

συντονίστρια: 

Γαντζούδη  Σταυρούλα 

 

Ευχαριστούµε την κυρία µας των Ευχαριστούµε την κυρία µας των Ευχαριστούµε την κυρία µας των Ευχαριστούµε την κυρία µας των 
υπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστώνυπολογιστών,,,, Αγαθή Ντόβα που µας  Αγαθή Ντόβα που µας  Αγαθή Ντόβα που µας  Αγαθή Ντόβα που µας 

βοήθησε στη συγγραφή της εφηµερίδας βοήθησε στη συγγραφή της εφηµερίδας βοήθησε στη συγγραφή της εφηµερίδας βοήθησε στη συγγραφή της εφηµερίδας 
µας, τον διευθυντή κµας, τον διευθυντή κµας, τον διευθυντή κµας, τον διευθυντή κ.... Θεόδωρο  Θεόδωρο  Θεόδωρο  Θεόδωρο 

Χαλµούκη για τη στήριξή του και τους Χαλµούκη για τη στήριξή του και τους Χαλµούκη για τη στήριξή του και τους Χαλµούκη για τη στήριξή του και τους 
συµµαθητές και δασκάλους που συµµαθητές και δασκάλους που συµµαθητές και δασκάλους που συµµαθητές και δασκάλους που 
φιλοξενήθηκαν στις στήλες µας.φιλοξενήθηκαν στις στήλες µας.φιλοξενήθηκαν στις στήλες µας.φιλοξενήθηκαν στις στήλες µας.    

Φυσικά Φυσικά Φυσικά Φυσικά ευχαριστούµε όλους τους ευχαριστούµε όλους τους ευχαριστούµε όλους τους ευχαριστούµε όλους τους 
µαθητές του ∆2  που δούλεψαν, µαθητές του ∆2  που δούλεψαν, µαθητές του ∆2  που δούλεψαν, µαθητές του ∆2  που δούλεψαν, 

δηµιούργησαν και ξεδίπλωσαν τα δηµιούργησαν και ξεδίπλωσαν τα δηµιούργησαν και ξεδίπλωσαν τα δηµιούργησαν και ξεδίπλωσαν τα 
ταλέντα και τη φαντασία τους  ταλέντα και τη φαντασία τους  ταλέντα και τη φαντασία τους  ταλέντα και τη φαντασία τους  για για για για να να να να 
δηµιουργηθούν «Τα χελιδονίσµατα».δηµιουργηθούν «Τα χελιδονίσµατα».δηµιουργηθούν «Τα χελιδονίσµατα».δηµιουργηθούν «Τα χελιδονίσµατα».    

Τέλος, το ευχαριστώ ανήκει στους Τέλος, το ευχαριστώ ανήκει στους Τέλος, το ευχαριστώ ανήκει στους Τέλος, το ευχαριστώ ανήκει στους 
αναγνώστες αναγνώστες αναγνώστες αναγνώστες µας,µας,µας,µας, που κάθε φορά µας  που κάθε φορά µας  που κάθε φορά µας  που κάθε φορά µας 

τιµούντιµούντιµούντιµούν, και µας στηρίζουν, και µας στηρίζουν, και µας στηρίζουν, και µας στηρίζουν....    

Ευχόµαστε Καλό Καλοκαίρι 

σε όλους!!!        
    Επιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδαςΕπιµέλεια σελίδας,,,,    ΤζένηΤζένηΤζένηΤζένη    ΤΤΤΤσουρουσουρουσουρουσουρουφλήφλήφλήφλή    


