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Θεμελιώθηκε το καινούριο Δημοτικό Σχολείο της Νέας Περάμου! 

 

Το όνειρο δεκάδων μαθητών και γονέων 

γίνεται επιτέλους πραγματικότητα, καθώς την 

Τετάρτη 7 Νοεμβρίου έγινε η θεμελίωση του 

νέου 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Νέας 

Περάμου. Στην τελετή παρευρέθησαν ο 

δήμαρχος Παγγαίου, ο περιφερειάρχης 

Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, ο 

διευθυντής της Διεύθυνσης Α/θμιας 

Εκπαίδευσης της περιφερειακής Ενότητας 

Καβάλας, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, 

περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, 

καθώς και οι διευθυντές του 1
ου

 και 2
ου

 Δ.Σ. 

Νέας Περάμου και οι σημαιοφόροι και 

παραστάτες των δύο σχολείων, ως 

εκπρόσωποι των μαθητών. Ο δήμαρχος αντί 

για ομιλία διάβασε την επιστολή που 

Η συνομιλία… 

Μιλήσαμε με το διευθυντή του 1
ου

 Δ.Σ., τον κ. 

Δημήτρη Πετράκη, και  ρωτήσαμε τη γνώμη του 

και πώς αισθάνεται για το γεγονός. Μας είπε 

πως είναι ένα μεγάλο έργο που θα λύσει το 

στεγαστικό πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί τόσο 

καιρό. Είναι  γνωστό πως τα παιδιά 

αναγκαζόμαστε να κάνουμε μάθημα 

στριμωγμένοι σε μικρές αίθουσες, που κάποιες 

δεν είναι και κατάλληλες.  Όμως λυπάται κιόλας 

που θα χωριστούν τα δύο σχολεία. Έχει 

συνηθίσει να βλέπει τα παιδιά να κάνουν όλα 

μαζί την πρωινή προσευχή ή να παίζουν στα 

διαλείμματα και δεν είναι ευχάριστο που τα 

μισά από αυτά θα πρέπει να μεταφερθούν 

αλλού. Είναι όμως κάτι που γίνεται για καλό. 



έστειλαν οι μαθητές/τριες του 2
ου

 Δ.Σ.. Το 

έργο θα τελειώσει σε περίπου 2 χρόνια. 

 

28
Η
 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

Η παρέλαση αναβλήθηκε!! 
Η 28

η
 Οκτωβρίου είναι μια μεγάλη εθνική 

επέτειος. Τιμάμε όλους αυτούς που 

πολέμησαν για να είμαστε εμείς σήμερα 

ελεύθεροι.  

Την Παρασκευή στις 26 στο Δημοτικό Σχολείο 

Νέας Περάμου έγινε η γιορτή του «ΟΧΙ» και 

είχαμε την ευκαιρία να την 

παρακολουθήσουμε όσοι δε συμμετείχαμε σ’ 

αυτήν. Η μαθητική παρέλαση όμως της 

Κυριακής δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει 

λόγω βροχοπτώσεων. Όλα τα παιδιά 

στενοχωρηθήκαμε πολύ, ιδιαίτερα οι 

σημαιοφόροι και οι παραστάτες αλλά και τα 

παιδιά της Α΄ τάξης που θα έκαναν πρώτη 

φορά παρέλαση με το δημοτικό. Οι 

παλιότεροι μας είπαν πως κάτι τέτοιο έχει να 

γίνει πάνω από 10 χρόνια. Ευτυχώς ο καιρός 

βελτιώθηκε για λίγο και μπόρεσε να γίνει 

τουλάχιστον η κατάθεση στεφάνων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι αναμνήσεις ενός πολέμου… 
Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τον πόλεμο του ’40, 

οι αναμνήσεις όμως μένουν ζωντανές γι’ αυτούς που 

έζησαν τα γεγονότα από κοντά. Δύο από αυτούς 

μοιράστηκαν κάποιες από αυτές με μας: 

«Εγώ τότε ήμουν περίπου 10 χρονών. Θυμάμαι 

ήμαστε στο σχολείο, όταν ξαφνικά μπαίνει ο 

δάσκαλος στην τάξη και μας λέει: <Παιδιά, στο 

σχολείο τελείωσε, έχουμε πόλεμο. Πηγαίνετε σπίτια 

σας>. Εμείς δεν είχαμε καταλάβει καλά καλά τι είχε 

συμβεί. Σε λίγες μέρες οι άντρες έφυγαν να 

πολεμήσου. Οι γυναίκες έκλαιγαν. Όσοι μείναμε 

πίσω μάς είπαν να κρυφτούμε στα υπόγεια. Ο 

δάσκαλός μας πήγε κι αυτός να πολεμήσει. 

Θυμάμαι ακόμα πως είχαμε ένα άσπρο άλογο. Μου 

άρεσε πολύ να παίζω μαζί του. Το πήραν οι 

στρατιώτες μαζί με ένα κάρο που είχαμε. Βλέπετε, ο 

καθένας πρόσφερε ό,τι μπορούσε στον αγώνα.»  

 
 

       Γιορτή τσίπουρου 

Μέσα σε ευχάριστο κλίμα πραγματοποιήθηκε και φέτος η «Γιορτή 

τσίπουρου» στη Ν. Πέραμο. Ντόπιοι παραγωγοί εξέθεσαν τα προϊόντα τους, 

κρασιά και τσίπουρα κυρίως, αλλά και καρύδια, κάστανα κ.ά.   

Τη γιορτινή ατμόσφαιρα συμπλήρωσαν χορευτικά συγκροτήματα 

παραδοσιακών χορών  από 9 πολιτιστικούς συλλόγους της Νέας Περάμου και των 

γύρω χωριών. 

 

 

 

Φιλικοί αγώνες 

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου έγιναν φιλικοί αγώνες καράτε στο κτίριο της Δ.Ε.Υ.Α. Συμμετείχαν 3 σχολές: της 

Περάμου, της Θεσσαλονίκης και στης Ελευθερούπολης.  



Η Καβάλα πήρε τη δεύτερή της νίκη στο μπάσκετ στη Βαλκανική λίγκα κι ο Κρις Χουγκάζ τόνισε πως η 

συμμετοχή τους στη διοργάνωση θα τους βοηθήσει να βρούνε το ρυθμό τους. 

Μια καταπληκτική 

παράσταση! 
Την Παρασκευή 2/11 

παρακολουθήσαμε μία θεατρική παράσταση 

του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας με τίτλο «Τα ρούχα 

του βασιλιά», που πραγματικά μας 

ενθουσίασε. 

Ο θίασος αποτελούνταν από 10 

άτομα: το βασιλιά, τη βασίλισσα, τις δύο 

καμαριέρες, την ανιψιά, τους δύο ληστές, ένα 

φύλακα, ένα γελωτοποιό και ένα ράφτη. 

Η υπόθεση με λίγα λόγια είχε ως 

εξής: ο βασιλιάς, εγωιστής και φαντασμένος, 

αδιάφορος για το λαό του, ήθελε καινούρια 

ρούχα για την παρέλαση. Αυτά που του 

έφτιαξε ο ράφτης δεν του άρεσαν και τον 

αποκεφάλισε, όπως και τους προηγούμενους 

ράφτες. 

Στο μεταξύ δυο ληστές, ο Μάπας και 

ο Μπαγάσας, είχαν ένα σχέδιο. Να 

παραστήσουν τους ράφτες, με σκοπό να 

πάρουν τα διαμάντια για τη στολή όπως και 

την αμοιβή και να το σκάσουν. Ο βασιλιάς 

όμως τους ανάγκασε να μείνουν στο παλάτι 

μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά τους και έτσι 

σκαρφίστηκαν νέο σχέδιο. Είπαν πως τα 

ρούχα που θα φτιάξουν έχουν μια ξεχωριστή 

ιδιότητα, γι’ αυτό και όσοι λένε ψέματα ή 

είναι ανάξιοι για το αξίωμά τους δεν τα 

βλέπουν και νομίζουν πως αυτός που τα 

φοράει είναι γυμνός. 

Την άλλη μέρα όλο το προσωπικό του 

παλατιού και ο ίδιος ο βασιλιάς πήγαν να 

δουν τα ρούχα, αλλά κανένας δεν τόλμησε να 

πει πως δε βλέπει τίποτα, για να μην τον 

πούνε ψεύτη και ανάξιο. Όλοι έκαναν ότι τα 

θαυμάζουν. Μόνο η ανιψιά έλεγε ότι οι 

ράφτες είναι απατεώνες, αλλά δεν την 

άκουσαν. Ο βασιλιάς «φόρεσε» τα καινούρια 

του ρούχα στην παρέλαση και έγινε ρεζίλι σ’ 

όλο το λαό. 

Η παράσταση άρεσε πάρα πολύ σ’ 

όλα τα παιδιά. Σε ένα μέρος της μάλιστα 

συμμετείχαμε κι εμείς φωνάζοντας 

συνθήματα μαζί με το λαό. Στο τέλος οι 

ηθοποιοί δέχτηκαν να μας μιλήσουν και να 

μας δώσουν αυτόγραφα.  

 

----Παγκόσμιες ημέρες-- - 
Παγκόσμια ημέρα ζώων 

Η παγκόσμια ημέρα ζώων γιορτάζεται στις 4 

Οκτωβρίου, που είναι μέρα εορτασμού του Αγίου 

Φραγκίσκου της Ασίζης, προστάτη της καθολικής 

εκκλησίας των ζώων και του περιβάλλοντος. 

 Η παγκόσμια ημέρα των ζώων πρωτογιορτάστηκε 

το 1931 σ’ ένα συνέδριο περιβαλλοντιστών στη 

Φλωρεντία ως ένας τρόπος για την ευαισθητοποίηση 

κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα.  

 Η πρόεδρος του Συνδέσμου Θεραπευτικής 

Ιππασίας Ελλάδος μας λέει ότι τα άτομα που ασχολούνται 

με τη φροντίδα και τον καθαρισμό ζώων μαθαίνουν να 

κάνουν και κάποιες μικροδουλειές στο σπίτι, πράγμα που 

τους κάνει να νιώθουν πιο μεγάλη αυτοπεποίθηση.  

 

 

 

Παγκόσμια ημέρα διατροφής 

Τον Οκτώβριο του 1980 η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ 

καθιέρωσε τη 16
η
 Οκτωβρίου ως παγκόσμια ημέρα 

διατροφής με κύριο στόχο τον περιορισμό της πείνας στον 

πλανήτη. 

Σημαντικό όμως στις μέρες μας είναι το θέμα του υγιεινού 

τρόπου διατροφής. Στο δυτικό κόσμο τα τελευταία χρόνια 

αυξήθηκε η παιδική παχυσαρκία, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει διάφορες ασθένειες. Ο σύγχρονος τρόπος 

ζωής και η μεγάλη κατανάλωση νόστιμων αλλά βλαβερών 

προϊόντων που προωθούνται από τις διαφημίσεις 

οδήγησαν σε αυτό.  

Έτσι είναι απαραίτητο να ξαναγυρίσουμε στην 

παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή, όπως αυτή φαίνεται 

και στην πυραμίδα: 

 

 

 



 

 

Μικρές αγγελίεςΜικρές αγγελίεςΜικρές αγγελίεςΜικρές αγγελίες    

Χάθηκε τη Δευτέρα 22/10/12. Αν δείτε τη γάτα ενημερώστε κάποιον/α 

από τους μαθητές/τριες του Ε2΄. Το όνομά της είναι Αγάπη και είναι 5 μηνών. Το τρίχωμά της 

είναι πορτοκαλί.  

                                                                                                    

Σπαζοκεφαλιές 
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Μπορείτε να 

συνεχίσετε; 

12345678910111213141516171819 

202122232425262728293031323435 

363738394041424344454647484950 

 

Ποιος αριθμός λείπει; 

 

Ας γελάσουμε… 

- Πώς λέγεται το ασανσέρ στα τούρκικα; 

- Κουτί σούρτα φέρτα. 

- Πώς λέγεται στα ισπανικά ο φοβιτσιάρης; 

- Αντώνιο Έκλαθα Μέντεθ. 

- Πώς λέγεται η γυναίκα που γεννάει τρία 

παιδιά; 

- Γεννήτρια. 

Είναι ένας κινέζος και πάει σε ένα 

περίπτερο. Λέει του περιπτερά: 

- Θέλω μια τσιν τσαν τσον κόκα – 

κόλα. 

- Μια παγωμένη τι; 

          * * * * * 

  Τι λέει ο οδοκαθαριστής; 

- Θα θα θα σε σε καθαρίσω. 

Η συντακτική μας ομάδα: 

Αιβαλιώτης Κων/νος 

Ζάσκας Στράτος 

Θεοδωρίδης Κυριάκος 

Λαμπροπούλου Κατερίνα 

Μαρκόπουλος Σπύρος 

Μέμα Χριστίνα 

Μοσχοτού Κατερίνα 

Παναγιωτίδου Σία 

Παναγιωτοπούλου Μυρτώ 

Ρήγας Δημήτρης 

Σαμαμίδης Κων/νος 

Τραντάκης Δημήτρης 

Φραχόλλι Αλέξανδρος 

Χατζηνικολή Δέσποινα 

Χατζησταύρου Δήμητρα 

Χατζοπούλου Αθηνά 

Ψουρούκη Μάγδα 

 


