
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                 

 

Να τα πούμε; έτσι όπως οι φίλοι μας Κουντουριώτες 

ξέρουν: 

Από τη φάτνη του Χριστού έφυγε ένα αστέρι 
για να σας πει Χρόνια Πολλά κι αγάπη να σας φέρει. 

Άρης Κουφάκης 
Όσες χιλιάδες κύματα την Κρήτη τη χτυπούνε, 

τόσες να είναι οι χαρές που φέτος θα σας βρούνε. 
Σοφοκλής Λαζοπουλάκης 

Χριστουγεννιάτικα κεριά στολίσαμε στη φάτνη, 
να βλέπει ο Χριστούλης μας τους μάγους και την πάχνη. 

Άγγελος Φραγκοστεφανουδάκης 

ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ: 
Άγιος Βασίλης έρχεται και δεν θα σε πληγώσει, 
να είσαι σιγουρότατος πως θα σε χαλαρώσει. 

Έχω μονάχα μια καρδιά κι αυτή του Αϊ-Βασίλη 
γεμάτη αγάπη, ζεστασιά και εμπιστοσύνη. 

Μαρίνα Δούβου 
Ξέρεις τι είναι Χριστούγεννα για εμένα, 

τα δώρα, η βασιλόπιτα και οι φίλοι σαν εσένα. 
Αϊ-Βασιλάκη μου καλέ, πέρνα και από δω 

για να χαρούν οι άνθρωποι και όλο το χωριό. 
Λεντιόνα Λούπου 

Κουντούρα και Καλάβρυτα, πόλεις αγαπημένες, 
που θα ‘ναι πάντα φοβερές και πάντα φημισμένες! 

Ο Άγιος Βασίλης έρχεται τα δώρα να μοιράσει, 
σε όλον τον κόσμο εύχεται να ζήσει να χιλιάσει. 

Τζένη Τσουρουφλή 
Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο συντροφιά 

και όλη την αγάπη μου την στέλνω στα Χανιά! 
Κων/νος Παπαγεωργίου 

Τα δυο βουνά θα σμίξουμε Χελμός και Ψηλορείτης, 
Κούντουρα και Καλάβρυτα και ο λαός της Κρήτης. 

Κων/νος Τσεντούρος 
Ο Αϊ-Βασίλης έρχεται για να μας φέρει δώρα,  

τον είδα εις τον ουρανό με τα χρυσά του  ρόδα. 
Φένια Τζηρίτη 

Συνέχεια στην σελίδα 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 13Η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
 Συνέντευξη της κας Γιώτας 
Κολιοπούλου- Κωνσταντοπούλου σελ. 2 
ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 28Η Οκτωβρίου 1940, σελ 4. 
 17η Νοεμβρίου 1973, σελ.4 
 13η Δεκεμβρίου 1943, σελ.4 
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
 Χριστούγεννα για μένα είναι…, σελ.5 
 Υπάρχει Αϊ-Βασίλης; σελ.6 
 Ο αγαπημένος μας Άγιος Βασίλης, σελ. 7 
 Οι Δωροπροτάσεις μας, σελ.7 
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 
 Άτομα με Ειδικές Ικανότητες, σελ.8 
 Οι Παραολυμπιονίκες μας, σελ.8 
 Το βιβλίο του μήνα, σελ. 9 
ΤΑ ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 
 Κρητικές μαντινάδες, σελ. 10 
 Παροιμίες & εκφράσεις για τους μήνες, 
σελ. 11 
 Μύθι μύθι παραμύθι…, σελ. 11 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΧΟΜΠΥ 
 Παράξενα και όμως αληθινά,  σ. 12 
 Το σκάκι, σελ. 12 
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 Βιβλία που μας ταξίδεψαν, σελ. 13 
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΑΛΧΗΜΕΙΕΣ 
 Στην κουζίνα μάνι μάνι… σελ.14 
ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 Ακροστιχίδα, Αινίγματα, Ανέκδοτα,  σελ.15 
Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΖΩΗ 
 Ανασκόπηση, σελ.16 
 
Μπορείτε να διαβάσετε «Τα Χελιδονίσματα» στην 
ιστοσελίδα  μας, στη διεύθυνση dim-
kalavr.ach.sch.gr. Καλή ανάγνωση! 

Αριθμός φύλλου 6 
Δεκέμβριος 2013 
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«Να μη σβήσει η μνήμη…», συνέντευξη της 

κας Γιώτας Κολλιοπούλου-Κωνσταντοπούλου 

Την Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, στην εκδήλωση του 
σχολείου μας για την επέτειο Μνήμης του 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, είχαμε την τιμή να 
έχουμε κοντά μας την κυρία Γιώτα Κολλιοπούλου-
Κωνσταντοπούλου, αυτόπτη μάρτυρα των τραγικών 
εκείνων γεγονότων. Η κα Γιώτα έχει συμβάλλει 
αποφασιστικά στη διατήρηση της ιστορικής μας 
μνήμης και στη δημιουργία του Δημοτικού Μουσείου 
Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος. Δώδεκα χρονών 
κοριτσάκι η ίδια, ήταν κλεισμένη με τις άλλες γυναίκες 
στο κτίριο του σχολείου και μας διηγείται τα γεγονότα 
όπως τα έζησε. Την ευχαριστούμε που συμμετείχε 
στην εκδήλωση μας και για την υπέροχη συνέντευξη 
που μας παραχώρησε.  
Κυρία Κωνσταντοπούλου καλωσορίσατε, θα θέλαμε 
να μας μιλήσετε για τα γεγονότα, πώς άρχισαν όλα; 

Γεια σας παιδιά. Μακάρι να μην συνέβαιναν όλα 
αυτά, για να μην χρειάζεται να τα συζητάμε, αλλά ο 
Θεός μας έχει έτσι βαλμένους, να περνάμε βάσανα. 
Όσα έχω να πω, τα αφήνω στις γενιές που έρχονται, 
για να θυμούνται. Εγώ όταν θα φύγω από τη ζωή, θα 
είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί πέρασα πολλά βάσανα 
και όταν φύγω, θα σβήσουν οι μνήμες.  

Αυτός ο τόπος, τα Καλάβρυτα μυρίζει λιβάνι. Οι 
Γερμανοί γνώριζαν καλά τα Καλάβρυτα και δεν 
μετάνιωσαν ποτέ για αυτό που έκαναν. Μας έδωσαν 
όρκο, ότι δεν θα μας κάνουνε τίποτα, για να μας 
καθησυχάσουν και να μας παραπλανήσουν. Οι 
Έλληνες δεν ήθελαν να είναι ποτέ σκλάβοι στους 
ξένους, έδιναν μοναδική αξία στον πόλεμο, επειδή 
πολεμούσαν με την ψυχή τους για την ελευθερία τους. 
Πώς ήταν η ζωή στα Καλάβρυτα πριν το ολοκαύτωμα; 

Η ζωή πριν το ολοκαύτωμα ήταν δύσκολη, 
υπήρχαν πολλά βάσανα, είχαμε τη δικτατορία του 
Μεταξά, τον πόλεμο, μετά μπήκαν και οι Γερμανοί.  
Όταν μπήκαν οι Γερμανοί στην πόλη τι σκεφτήκατε; 
Υποψιαστήκατε  πως θα συνέβαινε κάτι τόσο φοβερό; 

Είχε αρχίσει η «Επιχείρηση Καλάβρυτα» από 
τέσσερα διαφορετικά σημεία, την Πάτρα, την Κόρινθο, 
την Τρίπολη και το Αίγιο. Στην επαρχία των 
Καλαβρύτων μπήκε ο στρατός τους με τανκς, 
αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, ζώα κ.λ.π. Επικεφαλής της 
μεραρχίας ήταν ο Λεσουίρ, γαλλικής καταγωγής, που 
ήταν κακός άνθρωπος και επειδή τον έδιωξαν οι 
Έλληνες, τους μισούσε θανάσιμα. Αυτός έδωσε την 
εντολή για την «Επιχείρηση Καλάβρυτα». Ήθελαν να 
καθαρίσουν την περιοχή από τους αντάρτες και τα 
ορεινά μέρη, τα δικά μας, είχαν 250 αντάρτες, και οι 
Γερμανοί είπαν όποιος έχει συγγενείς αντάρτες, θα 
του κάψουν το σπίτι. Οι αντάρτες λοιπόν στη μάχη της 
Κερπινής έπιασαν 83 αιχμαλώτους και τρεις 

τραυματίες. 
Τα 
Καλάβρυτα 
πλήρωσαν 
τις αμαρτίες 
αυτών των 
αιχμαλώτων. 
Ο Λεσουίρ 
τραυματίστηκε και έλαβε τη θέση του ο 
΄Εμπερσμπεργκ, ένας επίσης κακός αξιωματικός που 
ήθελε να πάρει εκδίκηση.  
Τι έγινε εκείνη την ημέρα; 

Όταν ξημέρωσε Δευτέρα πρωί, εκείνη η μαύρη 
Δευτέρα, ο στρατός είχε φύγει προτού να ξημερώσει, 
και έμειναν αυτοί του Αιγίου, ένα εκτελεστικό 
απόσπασμα θανάτου 26 ατόμων, οι δεκαεπτά 
Αυστριακοί. Ήδη ο κόσμος, έβλεπε ότι δεν υπολόγιζαν 
τίποτα, όσο πήγαιναν και αγρίευαν, έκλεβαν, και είχε 
αρχίσει να ανησυχεί. Σκεπτόμαστε το χειρότερο, οι δε 
μητέρες φοβόντουσαν για τα μεγάλα παιδιά τους και 
μάλιστα η μητέρα μου, επειδή μέναμε προς τους 
Μύλους, στην Αγιά Βαρβάρα, έλεγε στα αδέλφια μου 
να φύγουνε. Δεν είχε καλό προαίσθημα, ήθελε να τους 
διώξει και μάλιστα τον μεγάλο, ο όποιος ήταν 1,95, για 
την εποχή εκείνη, τέτοιο ύψος δεν υπήρχε. Ο άλλος 
μου αδερφός ήταν κοντός, δεν είχε πολύ ανάστημα. 

Βεβαίως υπήρχε ο φόβος και φυσικά όταν 
ακούστηκε η καμπάνα, τελείωσε. ‘Όπως πήγαιναν στο 
σχολείο, γυναίκες, παιδιά, μωρά στην αγκαλιά, μωρά 
στην κοιλιά, όπως ήταν η κάθε οικογένεια, οι 
πατεράδες γύριζαν και λέγαν στα μεγαλύτερα παιδιά, 
να προσέχετε τις μητέρες σας, γιατί δεν ήξεραν μέχρι 
ποια ηλικία… Ξέραν δηλαδή, ήδη που πάνε. Όταν πια 
μας χωρίζανε και άρχισαν να τους παίρνουνε κατά 
ομάδες, ήταν πια ξεκάθαρο, ή θα  τους σκοτώσουνε, ή 
έβαζε το μυαλό μας, (γιατί ο άνθρωπος θέλει να βάζει 
πάντα το πιο εύκολο μπροστά), μήπως τους πάνε 
ομήρους. 
Τι κατάσταση επικρατούσε μέσα στο σχολείο; Η πρώτη 
σκέψη σας ποια ήτανε; 

Μέσα στο σχολείο η κατάσταση ήταν πνιγηρή. 
Όταν έβαλαν φωτιά στα δικαστήρια, έβγαινε καπνός, 
και τα χαρτιά πετιούνταν στον αέρα και άρχισε ο 
καπνός να μπαίνει σε μας. Εμείς τότε φοβηθήκαμε ότι 
θα μας κάψουν. Νιώθαμε το αίσθημα της πνιγμονής, 
την αίσθηση να μην έχεις οξυγόνο. Η πρώτη σκέψη 
μου εμένα μέσα στο σχολείο ήταν πότε θα βγω έξω, να 
ελευθερωθώ.  
Πώς βγήκατε έξω;  

Αυτό είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση. Το σχολείο, 
είναι από τα παλιά του Συγγρού, λειτούργησε για 
πρώτη φορά το 1906. Το σχολείο λοιπόν, έχει 3 πόρτες 
από τη μία πλευρά, 3 πόρτες από την άλλη και 
ενδιαμέσως έχει και άλλες πόρτες. Ήταν 4/θέσιο το 
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σχολείο. Οι πόρτες δεν ήταν κλειδωμένες, αλλά 
άνοιγαν αντίθετα, προς τα μέσα. Εμείς τις σπρώχναμε 
προς τα έξω και φρακάραμε. Τότε ο μεν επιθεωρητής 
και τα μεγαλύτερα παιδιά, που ήταν δεκατεσσάρων 
χρόνων και δεν τα είχαν πάρει για την εκτέλεση, 
ανέβηκαν στα περβάζια και έσπασαν τα παράθυρα. 
Αλλά τα παράθυρα ήταν στενά, δεν χώραγε μεγάλος 
άνθρωπος να περάσει. Από εκεί πέταξαν έξω τα 
παιδιά. Εμένα με πέταξε έξω ο επιθεωρητής και όταν 
βγήκαμε έξω χάσαμε τις οικογένειές μας.  

Είχαμε το πνίξιμο, είχαμε τον φρουρό στην πόρτα, 
ο οποίος δεν την άνοιγε,-ήθελε να κάψει το κτίριο, 
γιατί το κτίριο είχε προαύλιο εσωτερικό και εξωτερικό, 
(δεν υπήρχαν αυτά το μαγαζιά που είναι τώρα οι 
καφετέριες και τα κτίρια).  

Τότε ήρθε η δεύτερη εντολή που του έλεγε να 
αφήσει τα γυναικόπαιδα, γιατί έπρεπε να φύγουν 
ολοταχώς, καθώς στα πέριξ υπάρχουν αντάρτες. 
Έλαβαν την είδηση από συνεργάτη τους, που ήταν 
στους αντάρτες, γιατί στους αντάρτες μέσα υπήρχαν 
Έλληνες, που συνεργαζόντουσαν με τους Γερμανούς, 
Υπήρχαν οι «Εφιάλτες», στον πόλεμο αυτό ζήσαμε 
τέτοιες δραματικές στιγμές, είχαμε Έλληνες προδότες, 
που ακολούθησαν τους Γερμανούς μέχρι εδώ. Βεβαίως 
δεν σκότωσαν, αλλά το ίδιο είναι έξαλλου, δεν πήρες 
όπλο αλλά έκανες προδοτικές πράξεις. Δεν τους 
έδιναν το όπλο οι Γερμανοί, είχαν ειδικό τάγμα για τις 
εκτελέσεις, οι οποίοι ήταν Αυστριακοί και ο 
επιτελάρχης ήταν Αυστριακός και αυτούς δεν τους 
πείραξε κανένας, έζησαν μέχρι τα βαθιά γεράματα 
τους, ή πέθαναν από καρκίνο.  
Θα θέλατε να μας περιγράψετε το θέαμα που 
αντικρίσατε στο λόφο του Καπή; 

Ανεβαίνοντας στο λόφο και αντικρίζοντας το 
θέαμα, η μαμά μου δεν μπορούσε να μιλήσει, 
κραύγαζε. Το αίμα ήταν αλήθεια, κυλούσε αυλάκι στο 
λόφο και δημιουργούσε με τους σκοτωμένους μία 
άμορφη μάζα. Σωρός ερειπίων, μία πόλη να καίγεται 
και τα γυναικόπαιδα στα όρια της τρέλας, σαλεμένα 
τα λογικά, να κλαίνε, να φωνάζουν, να σέρνουν πάνω 
στις κουβέρτες τους νεκρούς στο νεκροταφείο, να 
έχουν αφήσει τα μωρά τους, τα παιδιά να τρέχουν 
κλαίγοντας. Ήταν κάτι σπαρακτικό. Υπήρχαν δεκατρείς 
επιζώντες, οι τρεις λίγο χτυπημένοι, οι άλλοι σχεδόν 
καλά Πήγαινα κάθε μέρα, για να θάψω τον πατέρα 
και τα δύο αδέρφια μου, για να μην τους ξεθάβουν τα 
ζώα. 
Πώς ήταν η ζωή την επόμενη μέρα της καταστροφής;  

Η επόμενη μέρα ήταν άλλο ένα μαρτύριο μέχρι την 
απελευθέρωση. Δεν είχαμε ψωμί, φάγαμε ψωμί που 
είχαν μαζί τους οι νεκροί μας, ματωμένο. Τις 
κουβέρτες τους, τις πήραμε για να σκεπαζόμαστε, 
γιατί έκανε πολύ κρύο. Μέναμε σε υπόγεια και 
χαμοκέλες, σε ότι δεν είχε καεί, πολλές οικογένειες 

μαζί, πέντε, έξι. Έπρεπε να θάψουμε τους νεκρούς 
σκάβοντας ακόμα και με τα χέρια μας και να 
επιβιώσουμε όπως μπορούσαμε.  
Με τι δικαιολογία σκότωσαν τους άντρες; 

Σκότωσαν και παιδιά, άντρες και παιδιά πάνω από 
14 ετών. Οι κατακτητές δεν χρειαζόταν δικαιολογία, 
ήθελαν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, χόρτασαν 
εκδίκηση.  
Ακούσατε τους πυροβολισμούς; 
Όχι ακούσαμε το τρένο, που σφύριζε, καθώς έφευγε. 
Είχαν σφάξει από την προηγούμενη μέρα γίδια, 
πρόβατα, κότες και τα έπαιρναν μαζί τους στο Αίγιο, 
μαζί με τα χρήματα από τις τράπεζες.  
Ποια είναι η στιγμή που σας έμεινε ανεξίτηλα στη 
μνήμη και δεν θα ξεχάσετε ποτέ;  

Η σκηνή που είδα τον αδερφό μου σκοτωμένο, να 
τρέχει αίμα από το πρόσωπό του και να σχηματίζεται 
στην όψη του ένα γιατί (έτσι το είδα εγώ), που θα με 
συνοδεύει μέχρι να πεθάνω.  
Υπήρχε στιγμή που χαμογελάσατε εκείνα τα χρόνια, 
που παίξατε σαν παιδί;  

Όχι δεν υπήρχε καμιά, αλλά θα ήθελα να είχα μια 
δεύτερη ζωή, να βλέπω τα παιδιά να παίζουν, να 
γελούν. Σας εύχομαι να μη ζήσετε ποτέ όπως έζησαν 
εκείνα τα παιδιά. Βέβαια ως παιδιά κάπου κάπου 
παίζαμε κρυφτό κυνηγητό, αλλά δεν μας άφηναν οι 
μανάδες μας να παίξουμε, έπρεπε και να τις βοηθάμε 
στις δουλειές. Φόρεσα τα μαύρα 10 χρόνια, είναι 
αρκετά. Όταν βγήκα στο πανεπιστήμιο φόρεσα άσπρο 
παλτό και η μάνα μου, μου το έσκισε και έκανε πολύ 
καιρό να μου μιλήσει, τα παιδιά με ρωτάγανε γιατί 
δεν φοράω μαύρα και τους απαντούσα, δεν μου 
αρέσει το χρώμα.  
Τι σκέφτεστε μετά από τόσα χρόνια για αυτούς που το 
έκαναν αυτό; Αν είχατε μπροστά σας αυτόν που έδωσε 
τη διαταγή ή κάποιον συγγενή του, τι θα του λέγατε;  

Μετά από τόσα χρόνια δεν θα του πεις τίποτα, 
γιατί αν καταλάβαινε τι είχε κάνει, δεν θα έπρεπε να 
κυκλοφορεί. ‘Όταν πιάνεις και σκοτώνεις έξι, επτά 
ανθρώπους από ένα σπίτι είναι τρομερό, αλλά δεν 
μπορείς να μπεις στην ψυχοσύνθεση αυτών των 
ανθρώπων. Μερικοί εξ αυτών επέστρεψαν και 
επισκέφτηκαν την Εκτέλεση, αλλά, όταν έφτασαν ως 
ένα σημείο, δεν μπόρεσαν να ανέβουν μέχρι επάνω. 
Παιδιά μου σας εύχομαι, να μη ζήσετε ποτέ πόλεμο, 
ποτέ τέτοιες εποχές. 
Ευχαριστούμε πολύ κα Κωνσταντοπούλου για όλα! 

 Στη συνέντευξης: 
Αλεξία ,  Μάρω, Τζένη 

,Άγγελος, Χριστίνα. 

Επιμέλεια σελίδων 
 1, 2: Άγγελος 

Χαλμούκης, Τζένη 
Τσουρουφλή 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ ««ΕΕΚΚΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ»» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013        ΣΕΛ. 4 

 

  

«28η Οκτωβρίου 1940» 

Ο παππούς διηγείται….. 

Το περιστατικό αυτό μου το διηγήθηκε ο προπάππος 
μου και έγινε τον Οκτώβρη του 1940, όταν ζούσε στο χωριό 
μας, στα Κρινόφυτα. Στην αρχή, όταν ήρθε η είδηση του 
πολέμου, όλα άλλαξαν μέσα του. Οι ήρεμες και ευχάριστες 
μέρες που περνούσε με την οικογένειά του, άρχισαν να 
γίνονται μαύρες στο μυαλό του, γιατί θα έφευγε για τον 
πόλεμο και θα άφηνε πίσω τα παιδιά και τη γυναίκα του.  

Ύστερα από λίγο όμως, γέμισε την ψυχή του με θέληση 
και υπερηφάνεια για την πατρίδα του και είπε «θα φύγουμε 
και θα γυρίσουμε ζωντανοί και νικητές»! Πριν φύγει για το 
στρατόπεδο της Κορίνθου που τους κάλεσαν, αγκάλιασε 
σφιχτά τα παιδιά του, τη γυναίκα του και τους γονείς του, 
λέγοντας τους πως η Παναγία είναι μαζί τους. Τότε ήταν που 
λύγησε, και η προγιαγιά μου τον αγκάλιασε και του έδωσε 
ευχές και υποσχέσεις και ένα σταυρό για φυλαχτό. 

Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι συνθήκες ήταν πολύ 
δύσκολες. Το κρύο και το χιόνι ήταν πολύ και τσουχτερό. Τα 
πανωφόρια τους βρέχονταν και ο παππούς κρύωνε. Αυτά 
όμως δεν τον εμπόδισαν, ούτε αυτόν, ούτε και τους 
υπόλοιπους Έλληνες στρατιώτες, να πολεμούν σκληρά και 
γενναία.  

Στο τέλος του πολέμου, ο παππούς γύρισε με τα πόδια 
στο χωριό μας και η χαρά του ήταν μεγάλη, του ίδιου και 
των παιδιών του και όλης της άλλης οικογένειας. 

Αλεξία Παπασπυροπούλου 

Γιορτή 28ης Οκτωβρίου 

Το 
σχολείο 
μας 
γιόρτασε 
και φέτος 
με 
μεγάλη 
επιτυχία 
τη  
σημαντική αυτή εθνική επέτειο. Τη γιορτή παρουσίασε 
η Τετάρτη τάξη του σχολείου μας και περιελάμβανε 
στην αρχή μικρά σκετσάκια με τις γυναίκες της Πίνδου 
και τους αγωνιστές του ΄40 και ενδιάμεσα ωραία 
τραγούδια από τη χορωδία του σχολείου μας.  

Αυτό που μας έκανε εντύπωση, ήταν το θεατρικό 
στο όποιο οι Γερμανοί κατακτητές γέμισαν ναζιστικά 
σύμβολα το χάρτη της χώρας μας, ενώ ακουγόταν το 
τραγούδι «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί»-ιδιαίτερα 
συγκινητικό-και στην συνέχεια τα παιδιά με χαρά τα 
κατέβασαν, αφού η Ελλάδα είχε ελευθερωθεί από το 
βάρβαρο κατακτητή. Θα πρέπει να δώσουμε πολλά 
συγχαρητήρια στους μαθητές της Δ΄ τάξης στη 
δασκάλα τους κα Μαρία Μαστρολέων και στη μουσικό 

του σχολείου μας κα Λόπη Τσουρούτη για την υπέροχη  
αυτή γιορτή.          Χριστίνα Τοπουζίδου 
 

17η Νοεμβρίου 1973 
Την φετινή 

γιορτή της 
επετείου του 

Πολυτεχνείου 
επιμελήθηκαν 

τα δύο 
τμήματα της 
Ε΄τάξης με τις 

δασκάλες τους κα Γεωργία Μητροπούλου και  
Σταυρούλα Γαντζούδη καθώς και τη μουσικό του 
σχολείου Πηνελόπη Τσουρούτη.  

Ήταν μια γιορτή αφιερωμένη στους φοιτητές του 
Πολυτεχνείου που ξεσηκώθηκαν και αγωνίστηκαν για 
τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η χορωδία 
τραγούδησε τραγούδια όπως το Σώπα», «Ο λεβέντης» 
και «Ο μικρός λαός». Οι μαθητές παρουσίασαν 
δρώμενα και ποιήματα σχετικά με την επέτειο, για να 
τελειώσουν με το μήνυμα της ειρήνης και 
συναδέλφωσης. Σε εμάς απομένει να ευχηθούμε ποτέ 
ξανά δικτατορία, δημοκρατία, ισότητα, ελευθερία 
έκφρασης, σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  
     Κων/νος Παπαγεωργίου, Μάρω Τζούδα 

 

13 Δεκεμβρίου 1943, «Να μη σβήσει η μνήμη…».  
Στις 12 Δεκεμβρίου οργανώθηκε στο σχολείο μας 

μία εκδήλωση μνήμης για τα 70 χρόνια από το 
Καλαβρυτινό Ολοκαύτωμα. Μνήμες, μαρτυρίες και 
ποιήματα διάβασαν οι μαθητές της Γ΄τάξης, οι οποίοι 
στο τέλος σχημάτισαν την αλφαβήτα των Καλαβρύτων. 
Η χορωδία μας στόλισε τη γιορτή με μελωδικά 
τραγούδια, όπως το «Κάποτε θα΄ρθουν», το «Εμείς που 
μείναμε», το «Μη με ρωτάς» και την «Η Αθανασία» 
και το Στ1 τμήμα έδωσε μια άλλη προσέγγιση μέσα από 
ένα εξαιρετικό βίντεο animation που δημιούργησε.  

Τέλος, η γιορτή έκλεισε με την συνέντευξη της κας 
Γιώτας Κολλιοπούλου - Κωνσταντοπούλου στους μαθη- 
τές της Ε΄ η οποία παρατίθεται στο σχετικό άρθρο. 
Ευχαριστούμε τους εκπαιδευτικούς, Καλούτση 
Αλεξάνδρα, Αγγελοπούλου Ελένη, Γαντζούδη 
Σταυρούλα, Τούλιου Ευτυχία και Τσουρούτη Πηνελόπη 
για την εξαιρετική αυτή εκδήλωση μνήμης.              

Χριστίνα Τοπουζίδου  
Επιμέλεια σελίδας, Αλεξία Παπασπυροπούλου 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΓΙΑ ΜΕΝΑ 
ΕΙΝΑΙ……. !!! 
 

 Χριστούγεννα! Τα Χριστούγεννα είναι 
η πιο μαγική και η πιο χαρούμενη 
γιορτή στην Ελλάδα. Τα 
Χριστούγεννα στολίζουμε ένα 
υπέροχο, ψηλό και καταπράσινο 
έλατο, διακοσμημένο με μπάλες, 
φωτάκια και άλλα πολύ όμορφα και 
χρωματιστά στολίδια. Επίσης στα 
νησιά και στα λιμάνια στολίζουνε 
καράβια με πολύχρωμα και 
λαμπάκια. Αυτό είναι το ελληνικό 
έθιμο, αντίθετα με το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο  που είναι 
δυτικής προέλευσης!  

 Μάρω Τζούδα 

 Όταν κάποιος μου λέει τη λέξη 
Χριστούγεννα, μου έρχεται 
στο μυαλό το χριστουγεννιά- 
τικο δέντρο με τις χρωματιστές 
του μπάλες και τα γλυκά που 
μοσχομυρίζουν στο σπίτι μας, 
ο Άγιος Βασίλης που μας 
φέρνει δώρα πολλά, το χιόνι, 
οι αγκαλιές και τα φιλιά από 
τους συγγενείς και τα μεγάλα, 
μυτερά αυτιά των ξωτικών του 
Αϊ-Βασίλη! Επίσης και τα 
χο!χο!χο! του Αϊ-Βασίλη! 

Αλεξία Παπασπυροπούλου 
 Για μένα τα Χριστούγεννα 

είναι ένα στολισμένο δέντρο! 
Είναι μια ζεστή οικογένεια! 
Όταν ακούω τη λέξη αυτή 
νιώθω χαρά και περνάω τόσο 
ωραίες στιγμές!       

  Φωτεινή Σαμαντά 
 Ένα δέντρο με λαμπερές 

μπάλες! Οι χιονονιφάδες που  
βλέπω από το παράθυρό μου 
και χαίρομαι τόσο που δεν 
φαντάζεστε! Τα γένια του Αϊ-
Βασίλη! Χαρά!!! 

Χαρά Παπαβασιλοπούλου 
 Είναι η γέννηση του Χριστού, 

του μικρού Χριστού που 

μπήκε στις καρδιές όλων των 
ανθρώπων!  Φένια Τζηρίτη, 

 Το στολισμένο δέντρο, το 
αστέρι στην κορυφή του 
δέντρου, τα κάλαντα που λέμε 
πρωί πρωί, ο μπακλαβάς που 
τρώμε και τα δώρα, που μας 
φέρνει ο Άγιος Βασίλης.        

 Ρέντι Λίτσι 
 Θυμάμαι τα χιόνια, τους 

χιονάνθρωπους που φτιάχνω 
και το χιονοπόλεμο με φίλους 
και συγγενείς.          Άρης Ντόι 

 Χαρά, ενθουσιασμός, αλλά 
και που ανυπομονώ να μου 
φέρει τα δώρα ο Άγιος 
Βασίλης! Τα Χριστούγεννα 
είναι κόσμος φανταστικός, 
φίλος φοβερός, σαν 
άνθρωπος καλός.  

Άγγελος Χαλμούκης 
 Για μένα κάτι μαγικό και κάτι 

πολύ, πολύ γλυκό. Τα δώρα 
που θα φέρει ο Άγιος Βασίλη 
και  η γιορτή του θείου 
Βασίλη!   

    Χριστίνα Τοπουζίδου 
 Οι οικογένεια, οι συγγενείς 

όλοι μαζί στο τζάκι, με το 
όμορφο στολισμένο σπίτι και 
το χιόνι από έξω να πέφτει 
σαν μαλακό βαμβάκι από τον 
ουρανό. Δώρα να 
ανταλλάσσουμε και φιλιά ο 
ένας με τον άλλο και το 
γιορτινό τραπέζι 
να είναι γεμάτο! 

Κων/νος Παπαγεωργίου 
 Είναι πολύ ωραία! 

Κάθε 
Χριστούγεννα με 
την οικογένειά 
μου στολίζουμε το 
δέντρο και 
ανοίγουμε τα 
δώρα!   Ελένη 
Ρηγοπούλου 

 Είναι κάτι 
διαφορετικό, κάτι 

όμορφο, είναι η καλύτερη 
γιορτή στα Καλάβρυτα. Είναι 
πολύ ωραία τα Χριστούγεννα! 
Τα αγαπάω, μου αρέσουνε! Τα 
Χριστούγεννα κάνουμε πολύ 
ωραία πράγματα: κόβουμε 
βασιλόπιτα, όχι μόνο για να 
βρούμε το φλουρί, αλλά για 
να διασκεδάσουμε κιόλας, 
στολίζουμε το δέντρο και 
έρχεται ο Αϊ-Βασίλης  με τα 
δώρα του και έτσι 
διασκεδάζουμε  πολύ τα 
Χριστούγεννα.     

Μαρίνα Δούβου  
 Είναι έμπνευση, χαρά και το 

πιο σημαντικό «Αγάπη». Τις 
μέρες των Χριστουγέννων 
νιώθω απέραντη χαρά, τόσο 
που πιστεύω ότι θα πετάξω! 
Την πρωτοχρονιά έχω τόσο 
άγχος που νομίζω ότι θα έρθει 
το τραμ να μας πάρει.  

 Τζένη Τσουρουφλή 
 Τα Χριστούγεννα για εμένα 

είναι πολλά πράγματα. Είναι 
τα δώρα, η βασιλόπιτα, ο 
Άγιος Βασίλης και η ΧΑΡΑ!. 
Επίσης τα Χριστούγεννα μου 
θυμίζουν το χιόνι και τα 
παιχνίδια.! Τα Χριστούγεννα 
είναι θαυμάσια!  

  Λεντιόνα Λούπου 
Επιμέλεια σελίδας, Κων/νος 

Τσεντούρος 
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ΥΠΑΡΧΕΙ ΆΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ; 

Που μένει ο Αϊ-Βασίλης; 
Στο Βόρειο Πόλο φυσικά, σε ένα μικρό ξύλινο 
σπιτάκι, με την γυναίκα του και τα ταρανδάκια του. 
Τι ηλικία έχει ο Αϊ-Βασίλης; 
Είναι ένας ασπρομάλλης παππούλης, δεν ξέρουμε 
πόσο χρονών, που δεν μεγαλώνει ποτέ. 
Πως είναι ο Αϊ-Βασίλης; 
Κοντούλης παχουλούλης, με κόκκινα ρούχα, μαύρη 
ζώνη, στρογγυλά γυαλιά, ένα φωτεινό χαμόγελο και 
μεγάλα, γεμάτα καλοσύνη μάτια. 
Τι ύψος έχει ο Αϊ-Βασίλης; 
Ο Αϊ-Βασίλης είναι όχι πολύ ψηλός . 
Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό του; 
Προτιμάει να πίνει το πρωί γάλα και μπισκότα, και 
το μεσημέρι του αρέσει να τρώει ψαρόσουπα. 
Τι δουλειά κάνει; 
Μοιράζει δώρα στα παιδιά, είναι ένας ταχυδρόμος 
της αγάπης. 
Με τι ασχολείται στον ελεύθερο του χρόνο; 
Κάνει βόλτες με το έλκηθρο του, προετοιμάζει τα 
δώρα, ταΐζει τα ελάφια και διαβάζει παραμύθια. 
Με τι μετακινείται; 
Έχει ένα έλκηθρο με 8 ταρανδάκια, που τον 
κατευθύνουν και τον βοηθάνε να μοιράζει τα δώρα  
γρήγορα γρήγορα, πριν να ξημερώσει. 
Ποιοι είναι οι καλύτεροι φίλοι  του; 
Τα παιδιά, τα ξωτικά, και τα ζώα του δάσους.Ο Άγιος 
Βασίλης αγαπάει όλα τα ζώα, αλλά πιο πολύ τους 
ταράνδους του. Κάθε πρωί τους ταΐζει μελομακάρονα και 
δίπλες. 
Τι γνωρίζουμε για τα ξωτικά; 
Τα ξωτικά είναι κοντά, έχουν μεγάλα μυτερά αυτιά 
και έχουν φοιτήσει στη σχολή των ξωτικών. 
Πως λένε τους τάρανδους του;  
Ο Ρούντολφ με την κόκκινη μύτη που φωτίζει, ο 
Ντάνσερ και ο Μϊνσερ.κ.α. 
Τι κάνει ο Αϊ-Βασίλης στην άδειά του; 
Το καλοκαίρι ξεκουράζεται και τα Χριστούγεννα 
ξανά δουλειά για τα παιδιά. 
Υπάρχει, αλήθεια, ο Αϊ-Βασίλης; 
Ο Αϊ-Βασίλης υπάρχει σαν πνεύμα και ζει στις 
καρδιές των μικρών παιδιών . 

Αλεξία Παπασπυροπούλου-Κων/νος Τσεντούρος 
 

Ρεπορτάζ: ρωτήσαμε και μας είπαν : 

Ο Άγιος Βασίλης υπάρχει στις καρδιές μας, αλλά 
πιστεύω πως είναι ένα πνεύμα, που μας φέρνει τα 
δώρα που ζητάμε.        Άγγελος Χαλμούκης 

Πιστεύω πως υπάρχει ο Αϊ Βασίλης γιατί κάποιες 
φορές βρίσκω δώρο κάτω από το δέντρο και κάποιες 
βρίσκω το πιάτο με τα μελομακάρονα άδειο. 

Ο Άγιος Βασίλης είναι ένας μύθος που λένε οι 
γονείς στα παιδιά, είναι ένα έθιμο. Έρχεται τα 
Χριστούγεννα ή όταν αλλάζουμε χρόνο και μας 
φέρνει δώρα. Προηγουμένως τα παιδιά γράφουν ένα 
γράμμα στον Άγιο, για να του πουν τι θέλουν  από 
εκείνον να τους φέρει. Ο Άγιος Βασίλης είναι μέσα 
στην καρδιά κάθε παιδιού και διαφορετικός. Εγώ τον 
φαντάζομαι παχουλούλη με κόκκινα ρούχα και 
γενειάδα όπως τον βλέπουμε παντού.  

Αλεξία Παπασπυροπούλου 
Ο Άγιος Βασίλης είναι ένα πνεύμα στις καρδιές, 

και τα δώρα στα παιδιά τα φέρνουν οι γονείς τους, 
όταν κοιμούνται. Επίσης, την  μέρα των 
Χριστουγέννων, οι γονείς των παιδιών ντύνονται σαν 
τον Άγιο Βασίλη και πάνε τα δώρα στα παιδιά. Τα 
γλυκά και το γάλα που αφήνουν τα παιδιά για τον 
Άγιο Βασίλη, τα τρώνε οι γονείς τους.     Ρέντι Λίτσι 

 Ο Άγιος Βασίλης υπάρχει και μπορεί να είναι 
κάποιος που θεωρείς «εχθρός σου», για αυτό πρέπει 
να είμαστε φίλοι με όλους.         Χριστίνα Τοπουζίδου  

 

Ο Άγιος Βασίλης τροχονόμος και οι μαθητές 
του Γ2 με την αφισούλα τους, εύχονται σε 

όλους μας Καλή Χρονιά με Υγεία Καλά ταξίδια 
και μηδενικά ατυχήματα!!! 

Οδηγοί, θυμηθείτε τις συμβουλές τους!! 

 
 

Επιμέλεια σελίδας , Άρης Ντόι 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ ««ΧΧΧΡΡΡΙΙΙΣΣΣΤΤΤΟΟΟΥΥΥΓΓΓΕΕΕΝΝΝΝΝΝΑΑΑ»» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013        ΣΕΛ. 7 

 

 

Ο αγαπημένος μας Άγιος Βασίλης 
Ο Άγιος Βασίλειος γεννήθηκε 

το 330 στη Νεοκαισάρεια του 
Πόντου και από τότε μας είναι 
γνωστός ως επίσκοπος της 
Καισάρειας, Μέγας Βασίλειος ή 
ως ένας από τους τρεις ιεράρχες. 

 Σπούδασε ιατρική, ρητορική, 
φιλοσοφία, φυσική, αστρονομία, 
γεωμετρία, και φιλολογία στην 
Καισάρεια,στην Κωνσταντινού-
πολη και αργότερα στην 
Φιλοσοφική Σχολή των Αθηνών. 

 Ο Άγιος Βασίλειος έγραψε 
πολλά βιβλία και έκανε πολλά 
έργα. Έγινε γνωστός κυρίως για 
τη φιλανθρωπία του και γιατί 
φρόντιζε πάντα όσους είχαν την 

ανάγκη 
του. Το πιο 

γνωστό 
έργο του 
είναι η 
Βασιλειάδα

Η 
Βασιλειάδα 
ήταν μια 
πόλη όπου 
ζούσαν οι 

άρρωστοι, οι πεινασμένοι, οι 
φτωχοί ανεξάρτητα από το γένος, 
την φυλή και την θρησκεία τους. 

 Σύμφωνα με την παράδοση, 
αμέσως μετά τα Χριστούγεννα, 
ξεκινούσε πεζός μ' ένα ραβδί στο 
χέρι και έφερνε συμβολικά δώρα 
στους ανθρώπους. 

Ο Άγιος Βασίλειος πέθανε το 
379μ.Χ σε ηλικία 49 ετών. Η 
μνήμη του τιμάται την 1η 
Ιανουαρίου, έτσι η πρώτη ημέρα 
του χρόνου ταυτίστηκε με τον 
Μέγα Βασίλειο. 

Ο Santa Claus, ο χοντρούλης 
γέροντας με την κόκκινη στολή 
και τα άσπρα γένια, δημιουργή- 
θηκε από τον Χέιντον Σάντμπλομ 
κατά παραγγελία της Coca Cola το 
1931, για να αυξήσει την 
κατανάλωση του προϊόντος της τον 
χειμώνα.  

Ο Αϊ-Βασίλης είναι κυρίαρχο 
πρόσωπο του εορτασμού της 
Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέν- 
νων και μοιράζει δώρα σε παιδιά και 
ενηλίκους που υπήρξαν "καλοί" 
κατά τη διάρκεια του χρόνου. Η 
γνωστή παρουσία του με κόκκινη 

στολή, λευκή γενειάδα, τα γυαλιά 
του, πάντα χαμογελαστός με το σάκο 
με τα δώρα, πάνω σε έλκηθρο που το 
σέρνουν ζωηρά ελάφια ή τάρανδοι, 
αποτελεί σήμερα σε παγκόσμια 
κλίμακα τον πλέον αγαπημένο ήρωα 
των παιδιών τις ημέρες αυτών των 
εορτών ακόμη και σε χώρες μη 
Χριστιανικές.  

Στη Δύση το πρόσωπο του Αγίου 
Βασιλείου έχει ταυτιστεί με την 
ιστορία του Αγίου Νικολάου που 
φημιζόταν για τη γενναιοδωρία του. 
Στην ιστορία του Αγίου Νικολάου οι 
βόρειοι λαοί έχουν προσθέσει 
στοιχεία των δικών τους 
παραδόσεων (τάρανδοι, έλκηθρο, 
άστρο του Βορρά, μεγάλες κάλτσες 
κλπ), μια κουλτούρα που τον 
συνοδεύει μέχρι και σήμερα. 

Είναι ακριβώς ο ίδιος ο Σάντα 
Κλάους" των Άγγλων, ο "Περ Νοέλ" 
των Γάλλων, ο "Σίντερ-Κλάας" των 
Ολλανδών, ο "Βάιναχτσμαν" των 
Γερμανών, ο "Λαμ-Κουνγκ-Κουνγκ" 
(ο Καλός γερο-πατέρας) των 
Κινέζων, ο "Χοτέισο" των Ιαπώνων.  

Αλεξία Παπασπυροπούλου

 

ΔΩΡΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Τι δώρο να σου φέρω που είμαι φτωχό….. 
 1 τόνο γέλιο, 2 κιλά υγεία, 1 μπουκέτο χαρά, 1 

σκούπα λύπης.       Χριστίνα Τοπουζίδου 

 Ένα μπουκέτο λουλούδια, μια ζεστή αγκαλιά, ένα 
δικό μου μπουφάν, αγάπη και ελπίδα.  

Ελένη Ρηγοπούλου 
 Ένα μπουκέτο αγάπη (στον μπαμπά), μία ζεστή 

αγκαλιά (στη μαμά), ένα κιλό γέλιο (στις αδερφές 
μου), δύο τόνους υγεία (στα παιδιά που έχουν 
ανάγκη), μία κάρτα (στη γιαγιά και στον παππού), μία 
χειροποίητη μπιζουτιέρα από πηλό (στη θεία), ένα 
φτιαχτό στολίδι για το δέντρο (στο θείο), ένα 
αγαπημένο μου παιχνίδι (για την ξαδέρφη μου), μία 
ζωγραφιά (για τον ξάδερφό μου)    Φωτεινή Σαμαντά 

 Αγάπη, ελπίδα, θάρρος σε κάποιον πονεμένο, μια 
χριστουγεννιάτικη ζωγραφιά μέσα σε φάκελο για τη 
μαμά, τη ζεστασιά της καρδιάς μου, το καλό μου 
μπουφάν να το μοιραστώ με την αδερφή μου, ένα 
τσουρέκι από τα χεράκια μου για τον παππού και τη 

γιαγιά, κάρτες, δεντράκι από πλαστελίνη, καραβάκι 
από χαρτί.                    Συλλογικό κείμενο 

Δώρα για τον μπαμπά: 
 Ένα σακάκι, ένα κασκόλ, μια καινούργια δουλειά, την 

αγάπη μου.  
 10 φιλάκια στο μάγουλο, μία αγκαλιά. 
Για τη μαμά: 
 Ένα κουτί με σοκολατάκια, ένα βιβλίο μαγειρικής. 
 Ένα  μπουκέτο λουλούδια, μία χειροποίητη 

μπιζουτιέρα. 
Για τον παππού: 
 Μία μαγκούρα, έναν μπερέ, ένα εγγονάκι. 
 Φροντίδα, φάρμακα, ωτοασπίδες, μαγκούρα. 
Για την γιαγιά: 
 Ένα σετ φλιτζάνια του καφέ, ένα βιβλίο κηπουρικής, 

ένα πακέτο τσίχλες για να γελάσουμε, μανό-βερνίκι 
νυχιών, ένα εισιτήριο για το Παρίσι. 

 Βοήθεια σε ότι χρειάζεται, ένα ζεστό παλτό, 
ακουστικά, ένα ζευγάρι γυαλιά. 

Ομάδες: 1η Μάρω, Φένια, Μαρίνα, Λεντιόνα.  
και 2η :Κων/νος Παπ., Φωτεινή, Ελένη, Χαρά 

Επιμέλεια σελίδας, Φωτεινή Σαμαντά
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ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 
ΑΣ ΔΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΓΕΦΥΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟΥΜΕ ΠΙΟ ΚΟΝΤΑ

Η 3η Δεκεμβρίου είναι η 
παγκόσμια μέρα αφιερωμένη στα 
άτομα με Ειδικές Δεξιότητες. Αφού 
συζητήσαμε πολύ δημιουργήσαμε έναν 
κατάλογο κανόνων καλής 
συμπεριφοράς-επικοινωνίας με τα 
άτομα αυτά. Μας βοήθησε και ο 
οδηγός ενημέρωσης της Γενικής 
Γραμματείας Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης. Σας τους παραθέτουμε: 
 Κρίνουμε ότι υπάρχει ανάγκη να 

βοηθήσουμε ένα άτομο με ειδικές 
δεξιότητες; Ρωτάμε: «Πως μπορώ να 
σας βοηθήσω;»  

 Θέλουμε να χαιρετήσουμε ένα άτομο 
με τεχνητό ή ακρωτηριασμένο χέρι; 
Δίνουμε ευγενικά το αριστερό μας 
χέρι ή τον αγγίζουμε φιλικά. 

 Μιλούμε πάντα απευθείας στο 
άτομο με ειδικές δεξιότητες και όχι 
στο άτομο που είναι μαζί του ή το 
συνοδεύει. 

 Μιλάμε φυσιολογικά χρησιμοποιώ- 
ντας κοινές εκφράσεις όπως «τα 
λέμε», «πρέπει να προλάβω» «θα 
έχεις νέα μου σύντομα» ανεξάρτητα 
από την ιδιαιτερότητα που έχει το 
άτομο αυτό. Δεν  φοβόμαστε μήπως 
χρησιμοποιήσουμε λάθος λέξεις. 

 Όταν μιλούμε με άτομο σε 
αναπηρικό καρότσι, χαμηλώνουμε  
στο ύψος του, ώστε να έχουμε 
οπτική επαφή μαζί του. 

 Αν δεν καταλαβαίνουμε τι λέει ένα 
άτομο με προβλήματα ομιλίας, δεν 
προσποιούμαστε ότι καταλάβαμε. 
Ζητάμε ευγενικά να το επαναλάβει. 

 Ένα άτομο με προβλήματα ακοής 
διαβάζει τα χείλη μας και την 
έκφραση του προσώπου μας, δεν 
χρειάζεται να φωνάζουμε στο αυτί 
του, απλά μιλούμε αργά και 
καθαρά.. 

 Χαιρετάμε ένα άτομο με προβλή- 
ματα όρασης, λέγοντας του το όνομά 
μας. Για να του προσφέρουμε βοή 
θεια στο περπάτημα, τον αφήνουμε 
απλά και ευγενικά να πιάσει το 
μπράτσο μας. 

 Τα άτομα με προβλήματα ακοής και 
όρασης μπορούν να επικοινωνήσουν 

μαζί μας και με τη βοήθεια της αφής. 
Μπορούμε λοιπόν να σχηματίσουμε 
στην παλάμη τους κεφαλαία 
γράμματα. 

 Αν δεν έχουμε μεγάλη οικειότητα με κάποιον, 
αποφεύγουμε να ρωτάμε για την 
ιδιαιτερότητα του και τις αιτίες της..  

 Είμαστε διακριτικοί και υπομονετικοί, ένα 
άτομο με ειδικές δεξιότητες, μπορεί να 
χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να κάνει 
κάτι.. 

 ‘Ένα άτομο με αναπηρία, που 
εκτελεί καθημερινές εργασίες, δεν 
χρειάζεται να το επαινούμε  
υπερβολικά. 

 Διευκολύνουμε ένα άτομο με ειδικές 
δεξιότητες να προχωρήσει μπροστά, 
όταν περιμένουμε στη γραμμή, ή 
μεσολαβούμε για να βοηθήσουμε. 

 Όταν χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής 
μεταφοράς προσφέρουμε με χαρά τη 
θέση μας ή βοηθάμε στην επιβίβαση 
και αποβίβαση, αφού πρώτα 
ρωτήσουμε: «Χρειάζεστε βοήθεια;»; 

 Δεν αγγίζουμε ορθοπεδικά βοηθή-
ματα, πατερίτσες και φυσικά δεν 
στηριζόμαστε στο αναπηρικό καρο-
τσάκι, ούτε κρεμάμε τις τσάντα μας 
εκεί. Αποτελούν τον προσωπικό 
χώρο και «προέκταση του σώματος» 
του ατόμου αυτού-και μεγάλη 
αγένεια από την πλευρά μας. 

 Δεν χαϊδεύουμε ένα σκύλο-«βοηθό» 
ατόμου όταν «εργάζεται». Ζητάμε 
πάντα την άδεια του ιδιοκτήτη. 

 Δεν παρκάρουμε το αυτοκίνητό μας 
σε χώρο στάθμευσης αναπήρων, 
ούτε σε ράμπες και πεζοδρόμια. 
Αυξάνουμε  την απόσταση, χαμη- 
λώνουμε την ταχύτητα και είμαστε 
πιο προσεκτικοί με τα αυτοκίνητα 
που φέρουν το αναπηρικό σήμα, 
ίσως για  κάποιες ενέργειες τα 
άτομα αυτά να χρειάζονται 
περισσότερο χρόνο.  

 Εξηγούμε όσο πιο απλά γίνεται, ότι 
γνωρίζουμε σε ένα μικρό παιδί που 
θα ρωτήσει για ένα άτομο με ειδικές 
ικανότητες, δεν το αποτρέπουμε από 
το να κοιτάζει ή να ρωτήσει 
σχετικά..  

 Δεν δείχνουμε οίκτο, όλοι οι 
άνθρωποι είναι διαφορετικοί, όλοι 
ίσοι. Άλλωστε είναι οι ήρωες της 
μικρής μας καθημερινότητας. 

 Είμαστε φυσικοί, ευγενικοί, 
ανοικτοί, πάντα πρόθυμοι να 
βοηθήσουμε και πάντα κερδισμένοι 
από την επαφή μας αυτή. 

 Χριστίνα Τοπουζίδου  

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ 

Στους Παραολυμπιακούς αγώνες του 
Λονδίνου του 2012, οι Έλληνες αθλητές 
κατάφεραν να κατακτήσουν 12 μετάλλια, ένα 
χρυσό, τρία ασημένια, οκτώ χάλκινα. και πολλά  
πλασαρίσματα στην πρώτη οκτάδα.  

Στους αγώνες αυτούς οι αθλητές μας με 
αναπηρίες είχαν την ευκαιρία να δείξουν τον 
καλύτερο τους εαυτό σε ένα ένθερμο φίλαθλο 
κοινό, που κατέκλεισε τα στάδια, που  
διεξήχθησαν οι  αγώνες. 

H Ελλάδα ήρθε 44η στην τελική κατάταξη 
μεταλλίων σε σύνολο 166 χωρών. Το χρυσό 
μετάλλιο κατέκτησαν, οι Γρηγόρης 
Πολυχρονίδης, Νίκος Πανανός και Μαρία-
Ελένη Κορδαλή στο ομαδικό του μπότσια, 
κατηγορία BC3.  

Την δεύτερη και τρίτη θέση πήραν οι: 
Πασχάλης Σταθελάκος (2η δίσκος, 3η θέση 
σφαίρα), Αριστείδης Μακροδημήτρης (2η θέση 
50μ. ύπτιο, 3η θέση 100μ. ελεύθερο & 50μ. 
ελεύθερο), Χρήστος Ταμπαξής (2η θέση 50μ. 
ύπτιο), Χαράλαμπος Ταϊγανίδης (3η θέση 100μ. 
ύπτιο),Αλεξάνδρα Δήμογλου (3η θέση 400μ.), 
Ανθή Καραγιάννη (3η θέση μήκος), Μανώλης 
Στεφανουδάκης (3η θέση ακόντιο), Παύλος 
Μάμαλος (3η θέση άρση βαρών). Τέλος 33 
αθλητές κατετάγησαν από την 4η έως  την 8η 
θέση.Τους ευχαριστούμε που σήκωσαν την χώρα 
μας τόσο ψηλά.     Αγγελος  Χαλμούκη ς 
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«Ο Θωμάς» της Λίτσας Ψαραύτη 
ΜΕ  ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕ………… 

Κων.νος Τσεντούρας 

 Μου άρεσε  που ο Θωμάς βοήθησε το 
Γιόμο και δεν κοίταξε απλά το συμφέρον του. 
Γύρισε πίσω και βοήθησε το Γιόμο που έπεσε, 
αν  και ήταν δεύτερος. Με συγκίνησε πολύ 
αυτή η ιστορία!   Αλεξία Παπασπυροπούλου 

 Που ο Θωμάς αντί να τερματίσει 
ίσως και πρώτος, βοήθησε τον 
συναθλητή του τον Γιόμο, που 
έπεσε, κι αυτό που του άξιζε ήταν το 
πρώτο μετάλλιο, κι όχι μόνο αυτό, 
αλλά τερματίσανε μαζί, έστω και 
τελευταίοι, γιατί ο προπονητής του 
Θωμά, του είχε μάθει να τελειώνει 
όλο τον αγώνα, δηλαδή να φτάνει 
ως το τέρμα.       Άγγελος Χαλμούκης 

 ….Ο Θωμάς, ένα αγόρι με νοητικά 
προβλήματα, που είχε πάρει μέρος στους 
Παραολυμπιακούς αγώνες. Εκεί που σχεδόν 
πήγαινε προς το τερματισμό, ξαφνικά ένας 
αθλητής, χάνει την ισορροπία του και πέφτει 
στο έδαφος. Όταν ο Θωμάς είδε ότι έπεσε 
κάτω, σταμάτησε και γύρισε να βοηθήσει το 
Γιόμο. Τελικά τερμάτισαν μαζί 

αγκαλιασμένοι και τελευταίοι, αλλά πρώτοι 
στις καρδιές μας .  Μάρω Τζούδα. 

 Ότι ο Θωμάς έτρεξε 100 μέτρα 
και τα έκανε 15 δευτερόλεπτα. Και 
ότι ο Θωμάς στους Ολυμπιακούς 
αγώνες ήταν δεύτερος, αλλά 
σταμάτησε για να βοηθήσει ένα 
συναθλητή του που έπεσε, γιαυτό 
εγώ νομίζω, πως ο Θωμάς έχει κάνει 
το σωστό, γιατί η ζωή ενός 
ανθρώπου είναι πιο σημαντική από 
ένα μετάλλιο.  Ρέντι Λίτσι 

 Το μήνυμα που πήρα ήταν ότι ακόμα 
και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μπορούν να 
κάνουν θαύματα, και στην ιστορία που 
διαβάσαμε, ο Θωμάς έκανε έναν αγώνα και 
αν και δεύτερος, σταμάτησε τον αγώνα, όταν 
έπεσε ο Γιόμο και πήγε να τον βοηθήσει. Τον 
σήκωσε και τερμάτισαν μαζί τελευταίοι 
βέβαια, αλλά ο Θωμάς έκανε την πιο καλή 
του πράξη. Μήνυμα: ΚΑΙ ΤΙ ΠΕΙΡΑΖΕΙ»  

Κω/νος Τσεντούρος 
Η πράξη του Θωμά. Νόμιζα ότι δε 
θα βοηθούσε τον Γιόμο όμως το 
έκανε. Ο Θωμάς ήταν πολύ 
θαρραλέος και βοήθησε τον Γιόμο 
αντί να προχωρήσει μπροστά. 
Επίσης μου άρεσε που τερματίσανε 
μαζί τελευταίοι…,.όμως νικητές. 
Σημασία δεν έχει να νικήσεις αλλά 
να προσπαθήσεις.  Λεντιόνα Λούπου 

Φωτεινή Σαμαντά 

 
 Το  μήνυμα που πήρα είναι ότι 

στην ζωή πρέπει να είμαστε 
γενναιόδωροι με τους άλλους και να 
μην σκεφτόμαστε μόνο το δικό μας 
συμφέρον. Δηλαδή να μην είμαστε 

εγωιστές. 3 Δεκεμβρίου: Παγκόσμια 
ημέρα για τα  Α.μ.ε.Α.  

Χριστίνα Τοπουζίδου. 
 Αυτή η ιστορία με εντυπωσίασε 

στο σημείο που ο Θωμάς, αν και 
ήθελε να βγει πρώτος στους 
αγώνες, όταν έπεσε ο Γιόμο, 
σταμάτησε για να τον βοηθήσει και 
από πρώτος τερμάτισε τελευταίος.   

   Φένια Τζηρίτη 
 Εγώ πιστεύω  πως η πράξη του Θωμά 

ήταν πολύ γενναιόδωρη, γιατί άφησε τον 
αγώνα και το μετάλλιο για τον Γιόμο. Ο 
Θωμάς είχε κάποιο νοητικό πρόβλημα, αλλά 
έκανε αυτό που νόμισε σωστό για τον 
συναθλητή του. Ήταν μια εντυπωσιακή 
πράξη!    Φωτεινή Σαμαντά 

 Που όταν έπεσε ο Γιόμο, ο Θωμάς δεν 
προχώρησε, ενώ ήταν τόσο κοντά για να 
κερδίσει, γύρισε για να βοηθήσει τον Γιόμο. 
Κανονικά ο Θωμάς κέρδισε, γιατί ήταν πολύ 
γενναιόδωρος με αυτήν την πράξη του, που 
βοήθησε τον συναθλητή του.  Μαρίνα Δούβου 

 Πραγματικά, που  δεν είχε ανταγωνισμό 
μέσα του και σταμάτησε μπροστά σε όλον 
τον κόσμο για να σηκώσει τον  αθλητή, που 
έπεσε, και βέβαια τον βοήθησε να τερματί-
σουν ΜΑΖΙ. Ο Γιόμο τα έχασε. Πίστευε πως 
ήταν ψέμα. Γύρισε ένας αθλητής για να τον 
βοηθήσει. Τον ευχαρίστησε πάρα πολύ και 
τερμάτισαν ΜΑΖΙ σαν να ήταν πρώτοι.  
                                       Τζένη Τσουρουφλή  
 
Την παρακάτω αφίσα έφτιαξαν οι 

μαθητές του ολοήμερου με τη 
δασκάλα τους κα Αποστολοπούλου 

Μίνα. 

Επιμέλεια σελίδων, Χριστίνα Τοπουζίδου, 
και Φένια Τζηρίτη 
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Κουντούρα και Καλάβρυτα 
έχουν κοινά σημεία 

και μαντινάδες γράφουνε 
παιδάκια στα σχολεία. 

Νίκος Καστρινάκης. 
 

Κρητίκαροι είμαστε εμείς 
και όλα τα μπορούμε 

μα την ορθογραφία μας 
δεν θέλουμε να δούμε. 

Άγγελος Φραγκοστεφανάκης 
 

Η τάξη μας είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει 
μια διαδικτυακή φιλία με τους μαθητές της Δ΄ και 
της Ε΄τάξης του δημοτικού σχολείου Κουντούρας  
Παλαιοχώρας Χανίων. Όλα άρχισαν όταν οι 
δασκάλες μας αποφάσισαν στα πλαίσια του 
μαθήματος της Γεωγραφίας να μιλήσουμε για τον 
τόπο μας, δηλαδή για μία ορεινή και για μία πεδινή- 
παραθαλάσσια περιοχή. Ανταλλάξαμε κείμενα, 
ζωγραφιές και φωτογραφίες και τέλος συνομιλήσαμε 
και ανταλλάξαμε απόψεις μέσω της εφαρμογής 
skype. Ευχαριστούμε τους φίλους μας  εκεί, και τη 
δασκάλα τους κα Βάσω Ανδριοπούλου για την 
ευκαιρία που μας έδωσαν και για τις μαντινάδες που 
μας έστειλαν και θα διαβάσετε παρακάτω. Η 
επικοινωνία μας θα συνεχίσει… 
 

Χαίρομαι που είμαι Κρητικός και όπου σταθώ το λέω 
Με μαντινάδες χαίρομαι, με μαντινάδες κλαίω. 
 
Ούτε ζερβά, ούτε δεξιά ποτέ να μην βαδίσεις, 
δικό σου δρόμο διάλεξε κι αυτόν να ακολουθήσεις. 
 
Σύντεκνε πάντα άξιος, πάντα χαρές κοντά σου, 
 τύχη κι υγεία να ’κλοθούν την οικογένειά σου. 
 

Γαμπρέ τη νύφη ν΄ αγαπάς, 
κορώνα να την έχεις 

και σαν τα μάτια σου τα δυο, 
πάντα να την προσέχεις. 

 
Όπου και αν πάω θα κρατώ χώμα του Ψηλορείτη, 
να το σκορπίζω, να γενεί όλος ο κόσμος Κρήτη. 
 

Από τον ήλιο πιο ψηλά κι απ΄το Θεό πιο πάνω, 
άμα σε δω και μου γελάς, εκειά πετώ και φτάνω. 

 
Να μη μυρίζεις γιασεμί, η ομορφιά σου φτάνει 

και μυρωδιά και ομορφιά θα μ΄αποκουζουλάνει. 
 

Για δυο καρδιές που γίνονται μια σαν αγαπηθούνε, 
βουνά μπορεί να σμίξουνε, δέντρα ν΄ ανταμωθούνε. 

 
Εγώ δεν είπα στη ζωή ότι δεν κάμω λάθη, 

μα βρείτε έναν  αλάνθαστο και μένα να μου μάθει. 
 

Δεν κάνω μπλιό μου όνειρα και σχέδια μεγάλα, 
γιατί θα μένουνε κι αυτά, όνειρα σαν και τα άλλα. 

 
Ειν΄ άνθρωποι όπου πονούν, βαθειά και δε  μιλάνε 
κι άλλοι για μια μικρή πληγή, ένα χωριό χαλάνε. 

Άννα-Μαρία 
 

 
Ποιος κυνηγός σου τα ‘σπασε αητέ μου τα φτερά σου 
και δα στο χώμα χαμηλά μπήγεις τας χρανυχά σου. 

 
Χωρίς νεκρούς η λευτεριά ζάλο μπροστά δεν κάνει, 

γιατί η παντέρμη βρίσκεται στου τουφεκιού την 
κάνη. 

Μαρία 
Μ’ αρέσουνε οι άνθρωποι, που στο γκρεμό όντε 

φτάσουν, 
δε λένε ότι θα χαθούν, μα ότι θα πετάξουν. 

 
Αν είναι ο έρωτας χαρά τότε ποια είναι η θλίψη, 
που όταν ερωτεύεσαι,  κοντεύει να σου στρίψει. 

 
Να μη γελάς πως έγινα βρύση να ξεδιψάσεις,  

μπορώ να γίνω και κορφή, ποτέ να μη με φτάσεις. 
 

Πολλές φορές στα δύσκολα, ξένος το χέρι απλώνει, 
ενώ ο δικός σου άνθρωπος, ούτε κοντοζυγώνει. 

 
 

Η μαντινάδα ή πατινάδα ή κοτσάκι είναι ποίημα που 
αποτελείται από δυο στίχους που συνήθως είναι 
δεκαπεντασύλλαβοι σε ομοιοκαταληξία ή τέσσερα 
ημιστίχια που δεν ομοιοκαταληκτούν απαραίτητα. 
Αποτελεί μέσο αυθόρμητης λαϊκής έκφρασης σε αρκετά 
μέρη της Ελλάδας, κυρίως όμως ως κατηγορία του 
νησιώτικου ελληνικού τραγουδιού στην Κρήτη, που 
είναι ξακουστή για τις μαντινάδες της. 

Επιμέλεια σελίδας, Ελένη Ρηγοπούλου
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Του λόγου τα γυρίσματα…..  

Παροιμίες και εκφράσεις για τους ΜΗΝΕΣ 

Ο Σεπτέμβριος πρώτα κρύα, 
τρέχει ανοίγει τα σχολεία. 

Ο Οκτώβριος συγυρίζει, 
ναφθαλίνη  σου μυρίζει. 
Κι ο Νοέμβριος με βροχή, 

σκάβει, σπέρνει όλη τη γη. 
Του φθινοπώρου τα παιδιά 
και τα τρία,  πολλή δουλειά. 

 
Ο Δεκέμβριος με γιορτές, 

Χριστουγέννων διακοπές. 
Με τα φώτα του ο Γενάρης 

όλης της χρονιάς μπροστάρης. 
Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει, 

η αμυγδαλιά θα ανθίσει. 
Ο χειμώνας θέλει τζάκι, 

πες, γιαγιά παραμυθάκι. 
Φωτεινή Σαμαντά 

 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
 Τον Τρυγητή, τ’ αμπελουργού πάνε χαλάλι οι 

κόποι. 
 Αν ίσως βρέξει ο Τρυγητής, χαρά στον τυροκόμο. 
 Βοηθάει ο Αϊ-Γιάννης και ο Σταυρός, γιομίζει το 

αμπάρι κι ο ληνός. 
 Θέρος, τρύγος, πόλεμος. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 
 Το Σεπτέμβρη τα σταφύλια,  τον Οκτώβρη τα κουδούνια. 
 Όποιος σπέρνει τον Οκτώβρη, έχει οχτώ σειρές στ’ αλώνι. 

 Αϊ-Δημητράκη μου, μικρό καλοκαιράκι μου. 
 Οκτώβρης και δεν έσπειρες, σιτάρι λίγο θα 'χεις. 

 Τ' Αϊ-Λουκά σπείρε τα κουκιά. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 
 Το Νοέμβρη και Δεκέμβρη φύτευε καταβολάδες. 
 Σ' τσι τριάντα, τ' Αγι-Αντριός, αντριεύεται το κρύο. 

 Νοέμβρη οργώματα κι ελιές, δεν απολείπουν οι δουλειές. 
 Όποιος σπείρει τον Νοέμβρη, ούτε σπόρο δεν Θα πάρει. 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 
 Το τραγούδι με τον τρύγο, το Δεκέμβρη παραμύθι. 
 Του Δεκέμβρη η μέρα... καλημέρα, καλησπέρα! 

 Να’ ναι Χριστούγεννα στεγνά, τα Φώτα χιονισμένα, χαρά 
σ’ εκείνον τον γεωργό που ’χει πολλά σπαρμένα. 

 Αγιά- Βαρβάρα μίλησε κι ο Σάββας αποκρίθη: μάζεψε ξύλα 
κι άχυρα και σύρτε και στο μύλο, γιατί ο Αϊ-Νικόλας έρχεται 

στα χιόνια φορτωμένος. 
 Απ' τα Νικολοβάρβαρα αρχίζει ο χειμώνας. 

 Βαρβάρα βαρβαρώνει (το κρύο), Αϊ-Σάββας σαβανώνει,  
Αϊ-Νικόλας παραχώνει 

 Γύρω γύρω του Χριστού, η κορφή του χειμωνιού. 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 
 Του Γενάρη το φεγγάρι, λάμπει  σαν μαργαριτάρι. 
 Του Γενάρη το φεγγάρι ήλιος μας ημέρας μοιάζει. 

 Γενάρη πίνουν το κρασί, το Θεριστή το ξύδι. 
 Κότα, πίτα το Γενάρη και παπί τον Αλωνάρη 

 Γενάρης με τα κρούσταλα, Φλεβάρης με τα χιόνια. 
 Γενάρης χωρίς χιόνι, κακό μαντάτο. 

 Ο λαγός και το περδίκι κι ο κακός ο νοικοκύρης το Γενάρη 
χαίρονται. 

 Το χιόνι του Γενάρη κοπριά, του Μάρτη φωτιά. 
 Χιόνια του Γενάρη, χαρές του Αλωνάρη. 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 
 Του Φλεβάρη είπαν να βρέξει και λησμόνησε να 

σταματήσει. 
 Ο Φλεβάρης κι αν χιονίσει, πάλι άνοιξη θ’ ανθίσει. 
 Κάλλιο Μάρτης με παλούκια, παρά Φλεβάρης με 

μπουμπούκια. 
 Ο Φλεβάρης κι αν φλεβίσει, καλοκαίρι θα μυρίσει, κι 

άμα πει και θυμώσει, μέσ' τα χιόνια θα μας χώσει. 
 Χιόνια του Φλεβαριού, χρυσάφι του καλοκαιριού. 

Επιλογή: Παπαβασιλοπούλου Χαρά 

Η ιστορία μας…. 
 

«ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΕΡΧΕΤΑΙ..» 
Μια φορά και έναν καιρό ήταν μια οικογένεια με 

τρία παιδιά και τα τρία αγόρια. Τα δύο μικρότερα 
αδέρφια, ήταν πολύ πιστοί στον Αϊ-Βασίλη, μόνο ο 
μεγαλύτερος αδερφός δεν πίστευε σε αυτόν. Για να 
δούμε, θα μπορέσουν τα δύο αδέρφια να κάνουν τον 
αδερφό τους να πιστέψει στον Άγιο Βασίλη ή όχι; 

Ένα απόγευμα λοιπόν, τα δύο αδέρφια έγραψαν 
γράμμα στον Αϊ-Βασίλη, μιας και έφταναν τα 
Χριστούγεννα, και του ζήτησαν την ημέρα της 
Πρωτοχρονιάς, που θα ερχόταν, να αφήσει ένα σημάδι 
για να πείσουν τον  αδερφό τους να πιστέψει σε αυτόν. 

Ο Άγιος Βασίλης μόλις διάβασε αυτό το γράμμα 
είπε μέσα του:«δεν μπορεί να μην πιστεύει σε μένα» 
και ύστερα πήγε στην γραμματοθήκη, εκεί που 
δούλευαν οι νεράιδες γραμματοσυλλέκτες. Αυτές οι 
νεράιδες είχαν μια ξεχωριστή δουλειά, βοηθούσαν τον 
Αϊ-Βασίλη να βάλει στη σειρά τα γράμματα των 
παιδιών με βάση τα ονόματά τους. Ο Αϊ-Βασίλη έψαξε, 
μα δεν βρήκε πουθενά, ούτε  ένα γράμμα του. 

 Ο  Αϊ-Βασίλη απογοητεύτηκε πολύ που ένα παιδί 
δεν τον αγάπαγε και όμως σκέφτηκε ότι δεν θα τον 
άφηνε ποτέ έτσι. Οι μέρες περνούσαν σαν νερό μέχρι 
που ήρθε η Πρωτοχρονιά. Ο Αϊ-Βασίλης ήταν 
αποφασισμένος να κάνει αυτό το παιδί να πιστέψει στο 
τέλος σε αυτόν και να τον  αγαπήσει και έκανε κάτι 
πολύ απλό. Όταν πήγε στο σπίτι των παιδιών αυτών, 
έφερε δώρο και στα τρία παιδιά.  

Όταν το είδε ο μεγάλος αδελφός, δεν πίστευε στα 
μάτια του και από τότε  έστελνε πάντα ένα  γράμμα και 
πάντα πίστευε στον Άγιο Βασίλη. 

 Ηθικό δίδαγμα : Ο Άγιος Βασίλης υπάρχει μόνο αν 
πιστεύουμε σε αυτόν.    Μάρω Τζούδα 

Επιμέλεια σελίδας, Χαρά Παπαβασιλοπούλου 
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ΗΞΕΡΕΣ ΟΤΙ; 
 

Τα ουράνια τόξα είναι κυκλικά; 
Τα ουράνια τόξα είναι κυκλικά, 

αλλά εμείς βλέπουμε το μισό τους 
γιατί «τα κόβει» το έδαφος. Μπο- 
ρούμε να τα δούμε ολόκληρα, αν 
ταξιδεύουμε με αεροπλάνο. Το 
ουράνιο τόξο σχηματίζεται όταν το 
φως του Ήλιου πέφτει σε σταγονί- 
δια νερού που υπάρχουν στην 
ατμόσφαιρα, τα οποία αναλύουν το 
λευκό φως στα χρώματα που το 
αποτελούν. Για να δούμε το ουρά- 
νιο τόξο, πρέπει ο Ήλιος να είναι 
πίσω μας και να βρέχει μπροστά 
μας. 
 

Πόσα φεγγάρια έχει η Γη; 
Ο καθένας γνωρίζει το φεγγάρι. 

Αυτό όμως που δεν γνωρίζουν οι 
περισσότεροι είναι ότι από καιρό 
σε καιρό η βαρύτητα της Γης 
συλλαμβάνει μικρούς αστεροει- 
δείς, οι οποίοι αρχίζουν να κινού- 
νται γύρω από τη γη ακολουθώ- 
ντας πολύ παράξενη τροχιά. Οι 
αστρονόμοι ανακάλυψαν το 1986 
το τελευταίο από τα μικροσκοπικά 
φεγγάρια το οποίο έχει πλάτος 3 
χιλιόμετρα και ονομάζεται 
Κρουίθνι. Φαίνεται πως θα εξακο- 
λουθήσει να κινείται με τη γη για 
πέντε ή δέκα χιλιάδες χρόνια μέχρι 
να ξεφύγει από τη βαρύτητα της 
και να συνεχίσει την περιπλάνηση 
του στο διάστημα. 

 

Οι αστροναύτες ψηλώνουν στο 
Διάστημα; 

Ναι! Στο Διάστημα, όπου 
επικρατούν συνθήκες έλλειψης 
βαρύτητας  τα αντικείμενα δεν έχουν 
βάρος. Οι αστροναύτες ψηλώνουν, 
γιατί οι μύες τους παύουν να πιέζουν 
τους σπονδύλους κι έτσι η σπονδυλική 
στήλη επιμηκύνεται λίγο. Επίσης, 
επειδή χωρίς τη βαρύτητα η καρδιά 
δυσκολεύεται να στείλει το αίμα στα 
άκρα, οι αστροναύτες πρέπει αν 
ασκούνται τακτικά, για να μην 
εξασθενήσουν οι μύες τους. 
 

Ποια είναι η μεγαλύτερη «ζωντανή κατασκευή στον κόσμο»; 
 Είναι το μεγάλο κοραλλιογενές φράγμα που βρίσκεται στα ανοικτά της 

βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας. Το αποτελούν περίπου 3000 
ύφαλοι και 900 νησιά που συνδέονται μεταξύ τους. Είναι κατασκευασμένο 
από τα κολλημένα μεταξύ τους σκληρά κελύφη μικροσκοπικών ζώων, που 
ονομάζονται κοράλλια. Αυτό το ευαίσθητο οικοσύστημα είναι ορατό από το 
Διάστημα. 

 

Που λάμπει ο ήλιος ακόμα και το βράδυ; 
Οι περιοχές της γης, που βρίσκονται κοντά στους πόλους, έχουν 

τους καλοκαιρινούς μήνες συνέχεια ημέρα λόγω της κλίσης του 
άξονα της γης. Έτσι στη βόρεια Σκανδιναβία π.χ. ο ήλιος λάμπει στον 
ουρανό ακόμη και τα μεσάνυχτα. Αντίθετα όμως στα μέσα του 
χειμώνα οι περιοχές αυτές έχουν νύχτα όλο το 24ωρο. 

Επιμέλεια κειμένων και σελίδας Μάρω Τζούδα, «Από το Βιβλίο «Καλοκαίρι 
χωρίς Χρώμα» 

««ΧΧΟΟΜΜΠΠΥΥ»»  
 

ΣΚΑΚΙ – ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 

ΑΓΩΝΕΣ  
Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου στα 

Καλάβρυτα,  στο χώρο του Καλλιμανοπούλειου και στα πλαίσια των 
Εκδηλώσεων Μνήμης για τα 70 χρόνια του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος, 
διοργανώθηκε από το σκακιστικό σύλλογο ΣΕΠΟΚΕ., Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Σκάκι.. 

Στο πρωτάθλημα αυτό, πήραν μέρος 72 σκακιστές από όλα τα μέρη της 
Ελλάδος. Το ιδιαίτερο στο τουρνουά αυτό είναι το γεγονός ότι οι 10 πρώτες  
σκακιέρες κάθε γύρου ήταν συνδεδεμένες με το διαδίκτυο και οι αγώνες  
μεταδίδονταν απευθείας σε όλη την υφήλιο. Επίσης 
έγιναν με διεθνή αξιολόγηση ΕΛΟ. Στην κατηγορία 
μαθητών Δημοτικού, νικήτρια αναδείχτηκε η 
πρωταθλήτρια Αττικής ομάδα Α.Ε.Κ,. Το δεύτερο 
βραβείο κέρδισε η ομάδα Χαλμούκη που την αποτελούν 
ο Κων/νος και ο Άγγελος Χαλμούκης και το τρίτο 
βραβείο πήρε η ομάδα Real με τους  Ρέντι Λίτσι και Άρη 
Ντόι. Τους αγώνες παρακολούθησε πολύς κόσμος, 
πάνω από 250 άτομα, και δόθηκαν και βραβεία «για την 
προσφορά στην κοινωνία και τον πολιτισμό» σε 
συμπολίτες μας.     

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών προηγήθηκε ένας Πανελλήνιος 
Διαγωνισμός Σκακιστικού Σκίτσου, στον οποίο συμμετείχαν 92 δημιουργοί 
από όλη την Ελλάδα και πέντε μαθητές από την τάξη μας. Οι συμμαθητές 

μας  Άγγελος και ο Κων/νος Χαλμούκης κέρδισαν το 
δεύτερο βραβείο σκίτσου και το τρίτο βραβείο ο 
Δημήτρης Ζήσιμος και ‘Αρης Ντόι.. Τα 3 παιδιά από το 
σχολείο μας, που δεν κέρδισαν κάποιο βραβείο, πήραν 
τιμητική διάκριση για τη   συμμετοχή τους. 
Ευχαριστούμε τον κ. Νικόλαο Ραζή για όλες αυτές τις 
πρωτοβουλίες και διοργανώσεις του, και ενημερώνουμε 
τους μαθητές ότι τα μαθήματα σκάκι συνεχίζονται κάθε 
Δευτέρα και Πέμπτη στις 2:00 με τον κ. Ραζή. 

 Ρέντι Λίτσι, Άγγελος Χαλμούκης, Άρης Ντόι, 
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Τα βιβλία που μας ταξίδεψαν και σας τα προτείνουμε:    
ΑΓΙΕ ΜΟΥ ΒΑΣΙΛΗ, ΘΑ ΜΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΜΙΑ ΧΑΡΗ; 

Συγγραφέας: Μαρία Παπαγιάννη 
Εκδόσεις : Πατάκη 
Ηλικίες: 8-12 ετών 
Πλοκή: Χαρούμενη 
Υπόθεση: Το βιβλίο αυτό μας μιλά για δύο διαφορετικές ιστορίες, δύο διαφορετικών 
παιδιών που ζητάει το κάθε ένα από μια ξεχωριστή χάρη. Ο Χάρης που δεν πιστεύει στον 
Αϊ-Βασίλη και αδιαφορεί για όλους και η Σάσα που νοιάζεται για όλους, αγωνίζεται σε μια 
ξένη χώρα με χαμόγελο και κερδίζει την αγάπη όλων. Αυτές οι ιστορίες μας διδάσκουν ότι ο 
Άγιος Βασίλης θα χτυπήσει την πόρτα μας για να μας θυμίσει ότι ο κόσμος είναι  γεμάτος 

θαύματα, φτάνει να κοιτάς μακριά για να μπορείς να τα δεις.    Μάρω Τζούδα 

 

ΤΟ ΣΕΝΤΟΥΚΙ ΜΕ ΤΙΣ ΠΕΝΤΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ 
του Ευγένιου Τριβιζά 

Το σεντούκι με τις πέντε κλειδαριές είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Μιλάει για ένα κύριο 
που ταξίδεψε παντού για να βρει τα πέντε κλειδιά ενός θησαυρού. 

Ο Λόρδος Φιλιμπούστερ λοιπόν αποφάσισε μια μέρα να αφήσει το θησαυρό του στον 
Τιμόθεο Πεπερμίντ.Ο θησαυρός αυτός  ήταν κρυμμένος σε ένα σεντούκι. Στο δρόμο του για 
να βρει τα πέντε κλειδιά συνάντησε πολλούς ανθρώπους, όπως τον Χαρίλαο τον υδραυλικό 
που τον γνώριζε από καιρό, τον Μάνθο, έναν ιδιοκτήτη ενός εστιατορίου, τον Τζίμ τον 
θηριοδαμαστή, την Ελπίδα την σχοινοβάτισα, την κυρία Φωτεινή, τον Ανέστη, τον ταξιτζή 
και τον πατήρ Ανθίμιο.  

Όταν ο Τιμόθεος βρήκε και τα πέντε κλειδιά ήταν πολύ ευχαριστημένος. Όμως μια 
τεράστια έκπληξη τον περίμενε…. Αν έχετε παρατηρητικότητα και υπομονή, ανακαλύψτε 
τον θησαυρό, διαβάζοντας το βιβλίο.                 Λεντιόνα Λούπου    

 

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΖΙΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ  

Του Αντρί Σνερ Μάγκνασον  
Ήρωες: Μόνο παιδιά, ο μυστηριώδης Σούπερ Γκλαμ και άλλα πέντε παιδιά.  
Τόπος: Στο διάστημα σε έναν γαλαξία. 
Υπόθεση: Μακριά στο διάστημα, σε ένα μικρό γαλαξία βρίσκεται ένα γαλάζιος πλανήτης, 
όπου ζουν παιδιά ελεύθερα και ευτυχισμένα χωρίς φωνές και τσακωμούς. Ώσπου 
εμφανίζεται ο  Σούπερ Γκλάμ, που τους δημιουργεί νέες ανάγκες, ώστε να τα κάνει ότι θέλει 
λέγοντας τους ότι μπορεί να κάνει όλα τα όνειρά τους πραγματικότητα. Τότε η φιλία των 
παιδιών δοκιμάζεται. 
Σχόλια: Θαυμάσια ιστορία, παίρνει άριστα 10. 

Φένια Τζηρίτη 

     

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΦΤΕΡΑ 

Της Αγγελικής Δαρλάση 
Εικονογράφηση Ίρις Σαμαρτζή 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα δέντρο που δεν είχε φίλους, αλλά είχε ένα όνειρο να 
αποκτήσει φτερά και να είναι ελεύθερο. Μια μέρα ένα πουλάκι κάθισε στα κλαδιά του, και 
έγιναν φίλοι και το δέντρο απέκτησε φτερά, και το πουλί έμαθε πως είναι να σε νοιάζεται 
κάποιος  και να σου δίνει ρίζες  για να αντέχεις το βοριά. 

Το μήνυμα είναι ότι  η δύναμη της αγάπης μπορεί να  μεταμορφώσει την καθημερινότητα, 
έτσι ώστε να μοιάζει με θαύμα ή με παραμύθι . 

                                                                                      Φωτεινή Σαμαντά 

Επιμέλεια σελίδας, Λεντιόνα Λούπου
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Στην κουζίνα μάνι μάνι, νόστιμο φαϊ να κάνει….. 

Φοντί με σοκολάτα 
Για ένα φλιτζάνι 
Χρόνος προετοιμασίας: 15 λεπτά 
Υλικά: 
 150γρ. σοκολάτα κουβερτούρα ψιλοκομμένη 
 ½  φλιτζάνι κρέμα γάλακτος 
  2 κουταλάκια  του γλυκού βούτυρο  
 ½ κουταλάκι του γλυκού  άρωμα βανίλιας σε 
σκόνη 
 1 κουταλιά ζάχαρη 
 Κριτσίνια, μπισκοτάκια βουτύρου, τσιπς μήλου 

Ακολούθησε τα βήματα: 
1. Βάζετε την σοκολάτα σε μπεν μαρί. Προσθέτετε την 

κρέμα γάλακτος, το βούτυρο, το άρωμα βανίλιας, τη 
ζάχαρη και ανακατεύετε  

2. Αδειάζετε το μίγμα σε ένα ειδικό σκεύος για φοντί. Το 
φοντί συνοδεύεται υπέροχα με μπισκοτάκια βουτύρου 
ή φράουλες βουτώντας τα μέσα, ώσπου να γίνει ένα 
απαλό μίγμα.  

Καλά Χριστούγεννα!! Μάρω Τζούδα 

Χοιρινό στη λαδόκολλα 
Υλικά: ( 4 άτομα) 
 1 κιλό χοιρινό (χωρίς κόκαλο) σε 
μερίδες 
 3 μεγάλα κρεμμύδια σε ροδέλες 
 10 σκελίδες σκόρδο καθαρισμένες 
 1/4 φλιτζανιού σέλινο ψιλοκομμένο 
 3 κ. σούπας γιαούρτι 
 1 κ. γλυκού γαρίφαλα 
 3 κ. σούπας μέλι 
 3 κ. σούπας πετιμέζι 
 3 κ. σούπας ξύδι 
 1/4 φλιτζάνι λευκό 
κρασί 
 4 κ. σούπας ελαιόλαδο 
 λίγο αλεύρι 
 αλάτι, πιπέρι 

Εκτέλεση:  
1.  Ζεσταίνουμε 2 κουταλιές ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και προσθέτουμε το 

κρεμμύδι που το σοτάρουμε σε χαμηλή φωτιά. 
2. Σβήνουμε με το πετιμέζι, το ξίδι και προσθέτουμε το σκόρδο, το σέλινο και 

τα γαρίφαλα. 
3. Αλατοπιπερώνουμε το χοιρινό καλά και αφού έχουμε μεταφέρει το 

κρεμμύδι σε άλλο πιάτο, σοτάρουμε το κρέας μέχρι να ροδίσει. 
4. Σβήνουμε με το κρασί και το μέλι και απομακρύνουμε από τη φωτιά. 
5. Αναμιγνύουμε τα κρεμμύδια με το χοιρινό και προσθέτουμε το γιαούρτι. 
6. Προθερμαίνουμε το φούρνο μας στους 220Ο C και τοποθετούμε το μείγμα 

του χοιρινού στο κέντρο της λαδόκολλας, την 
οποία κλείνουμε με ένα κομμάτι σπάγκου. 

7. Βάζουμε τη λαδόκολλα σε ένα ταψί με λίγο 
νεράκι και ψήνουμε στο φούρνο για μισή ώρα με 

45 λεπτά.  Καλή επιτυχία!! Καλή χρονιά!!!!  
Χαρά Παπαβασιλοπούλου

 

____________________________________________________________ 

Χριστουγεννιάτικα μπισκότα με γλάσο 
(50 περίπου μπισκότα ανάλογα το μέγεθος) 

Τι χρειαζόμαστε: 
 250 γραμμάρια βούτυρο 
 250 γραμμάρια καστανή ζάχαρη 
 75 γραμμάρια λευκή ζάχαρη 
 1 αυγό 
 1 πρέζα αλάτι 
 2 κουταλιές γάλα 
 500 γραμμάρια αλεύρι 
 μισό κουταλάκι κανέλα 
 1/4 κουταλάκι γαρίφαλο τριμμένο 
 μισό μοσχοκάρυδο φρεσκοτριμμένο 
 1 ασπράδι αυγού 
 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη 

Πώς το κάνουμε: 
1. Βάζουμε όλα τα υλικά στον κάδο του μίξερ και τα 

χτυπάμε για να γίνει μία ομοιογενής ζύμη. 
2. Την ανοίγουμε με έναν πλάστη, την κόβουμε με 

φορμάκια σε διάφορα σχέδια. 
3. Τα τοποθετούμε σε μία λαμαρίνα που έχουμε 

τοποθετήσει λαδόκολλα πρώτα ή σιλικόνη ψησίματος, 
και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 160ο  
βαθμούς για 20-25 λεπτά. 

4. Φτιάχνουμε το γλάσο χτυπώντας στο χέρι το ασπράδι 
με την άχνη κι αν θέλουμε προσθέτουμε λίγο χρώμα 
ζαχαροπλαστικής. Γλασάρουμε τα μπισκότα με ένα 
πινέλο. 

Λίγα μυστικά ακόμα 
 Δοκίμασα την συνταγή χρησιμοποιώντας 250 γρ. 

λευκή ζάχαρη γιατί δεν είχα καστανή. 
 Στο γλάσο καλό είναι να ρίχνετε την άχνη στο 

ασπράδι λίγη λίγη για να έχετε τον έλεγχο της 
πυκνότητας του. Εγώ πρόσθεσα και μια βανίλια. 

 Προσοχή στον χρόνο ψησίματος ο κάθε φούρνος 
είναι διαφορετικός! Τα μπισκότα πάντα τα βγάζουμε 
όταν ακόμα είναι λίγο μαλακά, δεν περιμένουμε να 
σκληραίνουν στον φούρνο! 

 Ζητήστε από τα παιδάκια σας να σας βοηθήσουν, 
διασκεδάστε μαζί τους στην κουζίνα και αφήστε τα 
να δημιουργήσουν νόστιμα Χριστουγεννιάτικα 
μπισκοτάκια! 

Δίπλα σας προτείνουμε 
ένα χριστουγεννιάτικο 
δίπλωμα πετσέτας για το 
γιορτινό τραπέζι!!1 
Χριστίνα Τοπουζίδου 

Καλή διασκέδαση!!! Και 

του χρόνου! 
Επιμέλεια σελίδας, 
Κων/νος Παπαγεωργίου  
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Η  των 
μαθητών της τάξης Οι απαντήσεις της 
ακροστιχίδας σχηματίζουν μια παγκόσμια μέρα 
αφιερωμένη σε αυτά……. 

1. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2. _ _ _ _ _ _ _ 
3. _ _ _ _ _ _ _ _ 
4. _ _ _ _ _ _ _ _  
5. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
7. _ _ _ _  
8. _ _ _ _ _ _ 
9. _ _ _ _ _ 
10.  _ _ _ _ _ 
1. Της …….. ήλιε νοητέ. 
2. Αγωνιζόμαστε όλοι για αυτή. 
3. Κάνουν συχνά οι πονεμένοι. 
4. Τα παιδιά την έχουν ανάγκη. 
5. Όλοι μας …….όλοι ίσοι. (αντίστροφα) 
6. Μπορώ και εγώ να ... ένα αδύναμο 

άτομο.(αντίστροφα) 
7. Το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μας. 
8. Το νερό είναι η πιο βασική μας ….. 
9. Τα παιδιά του τρίτου κόσμου συχνά 

στερούνται την ….. 
10. Χωρίς αυτή δεν ζούμε…. 
 

(Απαντήσεις: κάθετα: Δικαιώματα οριζόντια:1.Δικαιοσύνης  
1.Ισότητα3.Κουράγιο4.Ασφάλεια5.Διαφορετικοί6Προστατεύω 

7.Μαμά  8.Ανάγκη 9. Τροφή 10. Αγάπη) 
 

 

 
Η κόκα κόλα 

Μια  βραδιά ο πατέρας του Τοτού είχε 
καλεσμένους στο σπίτι και τον έστειλε να πάρει 
κόκα κόλα. Πάει λοιπόν ο Τοτός και κατά 
λάθος μπαίνει στο χασάπικο. 
Αφηρημένος όπως ήταν, ζητάει του χασάπη μια 
κόκα κόλα και αυτός του απαντά πως δεν έχει. 
Ο Τοτός φεύγει και πάει στο σπίτι του και λέει 
στον πατέρα του ότι δεν είχε το μαγαζί. Αυτός 
του είπε να ξαναπάει.  
Ξαναπάει λοιπόν στο χασάπικο και ξαναλέει 
του χασάπη να του δώσει κόκα κόλα. Ο 
χασάπης του λέει ότι δεν έχει και ότι αν το 
ξαναπεί, θα τον κρεμάσει ανάποδα.  
Ο Τοτός έρχεται για τρίτη φορά και ο χασάπης 
τον κρεμάει. Έτσι όμως όπως τον κρέμασε 

βλέπει το αρνί κρεμασμένο και το ρωτάει : «και 
εσύ για κόκα κόλα ήρθες;» 

Ελένη Ρηγοπούλου  

 

Το ξύλο του Τοτού 
Ο  Τοτός γυρνάει από το σχολείο. 
Μαμά : Τοτέ, έλα να φας. 
Τοτός: Έφαγα μαμά. 
Μαμά: Τι έφαγες αγόρι μου; 
Τοτός: Ξύλο από το δάσκαλο μαμά. 

 

Ο Τοτός στη βροχή 

Λέει στον Τοτό η μητέρα του: Τοτέ, έλα μέσα 
βρέχει!Και ο Τοτός απαντά:Γιατί έξω τι κάνει; 

Αλεξία Παπασπυροπούλου 

 

Τα ψάρια 

Δάσκαλος: Γιατί δεν μιλούν τα ψάρια Τοτέ; 
Τοτός: Γιατί μόλις ανοίξουν το στόμα τους 
μπαίνει νερό μέσα…!        Τζένη Τσουρουφλή 

 
 
 
1. Πώς λέγεται ο μπακάλης που έχει πολύ καλά 
είδη; 
2.  Ποιο είναι το αντίστροφο του σοφού; 
3. Στο τραπέζι επάνω μπαίνω, κόβομαι, 

μοιράζομαι κι όμως δεν τρώγομαι. Τι είναι; 
4. Τι έχει δόντια, όμως δεν τρώει;; 
5. Ποια λέξη έχει τρία ναι; 
 
 (Απαντήσεις:1.Αριστείδης 2.ΣΟΦΟΣ (διαβάζω ανάποδα) 
3.η τράπουλα 4. η χτένα 5. συνταγές : σι-ιταλικά, ντα- 
ρωσικά, γες- αγγλικά)  Ελένη Ρηγοπούλου 
 

 
Η συνταγή για τη λύση:  

παρατηρητικότητα, εφευρετικότητα, φαντασία. 
 

1. Κάτω από κόκκινα μαδέρια κάθονται 
άσπρα περιστέρια. Τι είναι; 
2. Πράσινος πύργος, κόκκινα τζάμια, 
αραπάκια χορεύουν μέσα στα φυλλοκάρδια. Τι 
είναι; 
3. Μια κοντούλα παχουλή, πάντα κόκκινα 
φορεί, έχει πράσινα μαλλιά και σποράκια στην 
κοιλιά. Τι είναι;      Τζένη Τσουρουφλή 
 
(Απαντήσεις:1.τα δόντια 2.το καρπούζι 3. η ντομάτα) 

Επιμέλεια σελίδας, Ρέντι Λίτσι 
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Η εφημερίδα μας 
Μία μέρα  αποφασίσαμε αυθόρμητα και ξαφνικά να  φτιάξουμε μία 

εφημερίδα. Στο επόμενο μάθημα συζητήσαμε γι’αυτήν και αποφασί-
σαμε για τα θέματα που θα την αποτελούσαν. Διαλέξαμε τον τίτλο για 
την εφημερίδας μας και δώσαμε σε κάθε σελίδα ένα θεματικό τίτλο. 
Κάναμε ομάδες και κάθε ομάδα αναλάμβανε ένα άρθρο.  

Στην εφημερίδα μας δημοσιεύουμε κειμενάκια από εκδρομές, 
γιορτές, δραστηριότητες μας και ότι συμβαίνει γύρω μας και μας 
προβληματίζει. Γράφουμε και βιβλιοπροτάσεις, παιχνίδια, συνταγές. 

Η εφημερίδα για εμάς είναι το κάτι 
άλλο. Έχουμε φτιάξει πέντε τεύχη και αυτό 
είναι το έκτο. Ελπίζουμε η εφημερίδα μας 
να αρέσει στον κόσμο, που την πουλάμε και 
συνεχώς κάνουμε αλλαγές για να την 
βελτιώνουμε. Σας ευχόμαστε  

Καλή Ανάγνωση!! 
Χαρά  Παπαβασιλοπούλου 

 

Με τη δύναμη του μολυβιού 
 
Με την δύναμη του μολυβιού μπορείς  να φτιάξεις μια εφημερίδα. 
Με την δύναμη του μολυβιού μπορείς να γίνεις αριστούχος. 
Με την δύναμη του μολυβιού  μπορείς να γίνεις συγγραφέας. 
Με την δύναμη του μολυβιού μπορείς να κερδίσεις  αγάπη. 
Με την δύναμη του μολυβιού μπορείς να κερδίσεις αυτό που θες. 
Με την δύναμη  του μολυβιού μπορείς να γίνεις διάσημος. 
Με την δύναμη του μολυβιού μπορέσαμε και φτιάξαμε κι εμείς μια 
εφημερίδα. Με γέλιο, φασαρία, φωνές, αλλά το πιο σημαντικό είναι η 
συνεργασία. Και μετά από όλα αυτά καταφέραμε και εκδώσαμε 5 τεύχη 
και αυτό που κρατάτε είναι το 6ο τεύχος. 
Με την δύναμη του μολυβιού  μπορείς να κάνεις τα πάντα! 

Χριστίνα Τοπουζίδου- Τζένη Τσουρουφλή 
 

Ευχόμαστε  για το 2014 

Ευχόμαστε αγάπη στα παιδιά που έχουν τόσο ανάγκη! 
Να είναι όλοι υγιείς! 

Όλοι να έχουν στο τραπέζι τους φαϊ! 
Όλα του κόσμου τα παιδιά να έχουν εμβόλια, νερό, φαγητό και 

φάρμακα. 
Ένα σπίτι για τους άστεγους και μια ζεστή αγκαλιά οικογένειας. 

Να φύγει στο καλό η ΚΡΙΣΗ και να μην ξαναγυρίσει! 
Η φτώχεια να εξαφανιστεί και η αγάπη σε όλον τον κόσμο να φανεί.  

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλου του κόσμου τα παιδιά, 
 τον μπαμπά και τη μαμά! 

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 
ΝΕΟ ΕΤΟΣ! 

Φωτεινή, Κων/νος Παπαγ., 
Ελένη, Χαρά 

 
 
 
 
 

 

Όλος ο κόσμος να έχει υγεία! 
Να έχει ζεστασιά στο σπίτι του! 

Να έχει παιδεία! 
Να έχει πάντα ένα μεγάλο 

χαμόγελο! 
Να έχει ευημερία και ειρήνη! 

Να χιονίσει σε όλη την Ελλάδα ! 
Να έχει δώρα! 

Μάρω, Φένια, Μαρίνα, Λεντιόνα 

 

ΥΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ 

ΕΥΗΜΕΡΙΑ 

ΚΑΙ ΧΑΡΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Αρχισυντάκτες 6ου τεύχους : 
Ντόι Άρης 
Τζούδα Μάρω 
Λούπου Λεντιόνα 
Παπασπυροπούλου Αλεξία     
Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος 
Συντάκτες ανά ενότητα: 
Λίτσι Ρέντι  
Τζηρίτη Φένια 
Δούβου Μαρίνα 
Σαμαντά Φωτεινή  
Ρηγοπούλου Ελένη 
Χαλμούκης Άγγελος 
Τσουρουφλή Ευγενία 
Τοπουζίδου Χριστίνα  
Παπαβασιλοπούλου Χαρά 
Τσεντούρος Κωνσταντίνος  

Συντονισμός και επιμέλεια 
έκδοσης η δασκάλα της 

τάξης: 
Γαντζούδη  Σταυρούλα 

Καλές γιορτές σε όλους!!! 

Επιμέλεια σελίδας,  
Μαρίνα Δούβου 
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