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Ανοίξαν τα σχολεία… 
 

 

        
 

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκίνησε και η 

«Μαθητική» είναι και πάλι κοντά σας με το νέο της 

φύλλο. Θα είμαστε μαζί όλη τη χρονιά για να σας 

κρατάμε συντροφιά, να σας ενημερώνουμε και να 

σας διασκεδάζουμε. Είμαστε σίγουροι πως θα 

περάσουμε καλά.  

Καλή αρχή σε όλους!! 

 

 

 

 



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΕΡΑ ΓΛΩΣΣΩΝ – 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

Στην Ευρώπη ομιλούνται περίπου 225 γλώσσες, ενώ σε ολόκληρο τον κόσμο 6.000 με 7.000. 

Οι περισσότεροι στην Ευρώπη μιλάνε Αγγλικά. Ακολουθούνε τα Γερμανικά, τα Γαλλικά κ.λ.π.  

Οι άνθρωποι από τις περισσότερες χώρες γνωρίζουν 

τουλάχιστον μια δεύτερη γλώσσα. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Γλωσσών για πρώτη φορά 

εορτάστηκε σε 45 χώρες της Ευρώπης. Εκατομμύρια 

Ευρωπαίοι συμμετείχαν σε εκδηλώσεις που ανέδειξαν 

τη γλωσσική διαφορετικότητα. Από τότε το Συμβούλιο 

της Ευρώπης όρισε την 26
η
 Σεπτεμβρίου ως 

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών. 

Στη χώρα μας και στα σχολεία μας φιλοξενούνται 

πολλά άτομα και παιδιά από διαφορετικές χώρες. Οι 

δάσκαλοι και οι μαθητές βοηθάνε τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα και να προσαρμοστούν 

στο χώρο του σχολείου. 

Μαθαίνοντας ξένες γλώσσες μπορούμε να μιλήσουμε με περισσότερους ανθρώπους και να 

γνωρίσουμε αυτούς, τη χώρα τους και τον πολιτισμό τους. Γι’ αυτό κι εμείς σκεφτήκαμε να γράψουμε 

μερικά κείμενα σε διάφορες γλώσσες.   

                             Η Πέραµος είναι ένα πανέµορφο  χωριό. Έχει ωραίες ακτές, βουνά, όµορφα 

µέρη και άλλα. 

                             Peramos is a wonderful village. It has nice bays, mountains, beautiful 

places and many other things. 

                             Peramos ist ein wunderfalles darf. Es hat schone strande, benge, und 

orte. 

 

                                                                                                                                                

                   

 

                                                                                                                                                 

 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Κατερίνα Μοσχοτού, Δέσποινα Χατζηνικολή 

Ελληνικά 

Αγγλικά 

Γερμανικά  

Γεια!  Hallo!                                                             
Hello! Hola! 

Τι κάνεις; Wie gehtes 

dir? 

How are 

you? 

Como 

estas? 



1940  

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ήταν η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, η οποία διήρκεσε 

από τις 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι τις 23 Απριλίου 1941. Τις πρώτες πρωινές ώρες της 28ης Οκτωβρίου του 

1940, ο Ιταλός Πρέσβης στην Αθήνα, Εμανουέλε Γκράτσι έδωσε στον Έλληνα Πρωθυπουργό Ιωάννη 

Μεταξά τελεσίγραφο, με το οποίο απαιτούσε την άδεια να περάσει από την Ελλάδα ο ιταλικός στρατός 

και να καταλάβει κάποια στρατηγικά σημεία, όπως   λιμάνια και αεροδρόμια.  

Μετά την άρνηση του Πρωθυπουργού (το περίφημο «όχι»), 

ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις άρχισαν την εισβολή στην Ελλάδα. 

Ο Ελληνικός Στρατός αντιστάθηκε και ανάγκασε τον ιταλικό σε υποχώρηση και μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου, 

σχεδόν το ένα τέταρτο του εδάφους της Αλβανίας είχε καταληφθεί από τους Έλληνες. 

Στις 6 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί, σύμμαχοι των Ιταλών, ξεκινούν επίθεση στην Ελλάδα και έτσι 

συνεχίστηκε ο πόλεμος ως ελληνοϊταλικογερμανικός. 

Ακολούθησαν τα δύσκολα χρόνια της γερμανικής κατοχής με τους Έλληνες να υποφέρουν από την πείνα 

και τις ταλαιπωρίες, χωρίς όμως να χάνουν το κουράγιο τους. Άλλωστε από την αρχή άρχισαν να 

οργανώνουν την αντίστασή τους.  

Η σκλαβιά κράτησε 1.264 νύχτες, μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1944, που η Ελλάδα τελικά απελευθερώνεται. 

Σία Παναγιωτίδου, Μάγδα Ψουρούκη 

 

ΛΥΣΣΑ – ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΖΩΑ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

Η λύσσα είναι από τις πιο επικίνδυνες και 

θανατηφόρες αρρώστιες. Είναι πολύ 

μεταδοτική. Μεταδίδεται με το δάγκωμα, το 

γλείψιμο και με το σάλιο. Η αρρώστια αυτή 

προήλθε από τις αλεπούδες που κατέβηκαν 

από τα βουνά και δάγκωναν σκύλους, γάτες, 

αγελάδες και άλλα ζώα.  

Επειδή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και για 

τους ανθρώπους, είναι σημαντικό να λάβουμε 

κάποια προληπτικά μέτρα. Αν υπάρχει 

κατοικίδιο ζώο στο σπίτι, πρέπει να κάνετε τα 

απαραίτητα εμβόλια. Ποτέ μην αγγίζετε τα 

εμβόλια των ζώων σας. Σε περίπτωση που σας 

δαγκώσει κάποιο ζώο, ενημερώστε κάποιον 

μεγάλο και πηγαίνετε αμέσως στο νοσοκομείο 

για να σας βάλουν αντιλυσσικό ορό.   

Επειδή αγαπάμε τα ζώα, πρέπει να 

φροντίζουμε για την υγεία τη δική τους αλλά 

και τη δική μας.  

Δημήτρης Ρήγας, Σπύρος Μαρκόπουλος, Κυριάκος 

Θεοδωρίδης 

ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ 

ΜΑΣΜΑΣΜΑΣΜΑΣ    

Στην αυλή του σχολείου μας 

υπάρχουν καθημερινά πάρα 

πολλά σκουπίδια. Κάποια 

παιδιά πετούν πολλά 

απορρίμματα κάτω, γι’ αυτό 

οι μαθητές του Β2΄ του 1
ου

 Δ.Σ. Ν. Περάμου έβαλαν 

ταμπέλες στους τοίχους του σχολείου, αλλά 

δυστυχώς δεν πέτυχε. Όμως δεν το έβαλαν κάτω. 

Περνούσαν από τάξη σε τάξη προσπαθώντας να 

πείσουν τους μαθητές να πετάνε σκουπίδια τους 

στους κάδους.  

Αν αγαπάμε το σχολείο μας και το θέλουμε 

καθαρό, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τα παιδιά 

του Β2 γι’ αυτήν τους την προσπάθεια και να 

ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους, για να 

μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε το πρόβλημα 

των σκουπιδιών.  

Στράτος Ζάσκας, Κωνσταντίνος Σαμαμίδης 

  ΟΧΙ !! 



     Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΖΩ 

Η Νέα Πέραμος Καβάλας είναι μια πανέμορφη 

κωμόπολη με ωραίες παραλίες, ωραίες ταβέρνες και 

πολύ φιλόξενους ανθρώπους. 

Οι σημερινοί της κάτοικοι είναι πρόσφυγες της 

Μικράς Ασίας. Ο βίαιος ξεριζωμός του Ελληνισμού 

της Μικράς Ασίας από τις προγονικές πατρίδες, που 

έγινε το 1922, οδήγησε τους πρόσφυγες από την 

Πέραμο της Προποντίδας στην Ελλάδα, στην περιοχή 

της Καβάλας, εκεί όπου ιδρύθηκε η νέα πατρίδα, η Νέα Πέραμος Καβάλας.  

Σήμερα η Νέα Πέραμος βρίσκεται στο βορειοανατολικό ημισφαίριο του πλανήτη, πιο συγκεκριμένα 

στη βορειοανατολική Ελλάδα και είναι ένα παραθαλάσσιο τουριστικό μέρος με αξιοποιημένη 

παραλία, ωραία ξενοδοχεία και το κάστρο της 

Ανακτορόπολης να δεσπόζει στο άκρο της.  

Οι κάτοικοι της Νέας Περάμου ασχολούνται 

κυρίως με τη γεωργία, την κτηνοτροφία, την 

αλιεία, καθώς και με τουριστικά επαγγέλματα.  

Γενικά είναι μια όμορφη κωμόπολη που αξίζει να 

έρθεις να τη δεις. 

Δήμητρα Χατζησταύρου, Αθηνά Χατζοπούλου, Μυρτώ 

Παναγιωτοπούλου 

 

ΕΝΑ ΚΤΙΡΙΟ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΚΟΡΕΛΚΟ  

Η Κορέλκο ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο που το ήξερε 

και η Ηρακλίτσα και η Πέραμος.  

Το χειμώνα λειτουργούσε σαν σχολείο και το καλοκαίρι 

σαν κατασκήνωση. Είχε ένα υπόγειο πέρασμα που 

οδηγούσε στη θάλασσα. Στην Κορέλκο πήγαιναν πάρα 

πολλά παιδιά και για το σχολείο και για την 

κατασκήνωση. Τώρα εξακολουθεί να βρίσκεται εκεί, 

στην είσοδο της Περάμου, αν και έχει γίνει ένα ερείπιο. 

Όμως αποφασίστηκε ότι θα ξαναχτιστεί και σίγουρα θα 

ξαναγίνει ένα γνωστό σχολείο.  

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου 

 



ΠΑΡΑΜΥΘΙ: «Ο ΦΙΛΑΡΑΚΟΣ» 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι, η Αγγελική, και πάντα ήθελε να έχει ένα αδερφάκι. 

Μια μέρα, καθώς πήγαινε να παίξει, βρήκε ένα 

χτυπημένο σκυλάκι, το πήρε στην αγκαλιά της 

και άρχισε να το φροντίζει. Του έβαλε επίδεσμο 

να κλείσει την πληγή, του έδωσε να φάει και να 

πιει και, το πιο κύριο, του έδωσε όνομα
.
 το 

ονόμασε Φιλαράκο. Πήγε ύστερα να ρωτήσει τη 

μαμά της εάν μπορεί να το κρατήσει. Εκείνη το 

σκέφτηκε λίγο και της απάντησε πως μπορεί. 

Τότε η Αγγελική χάρηκε πάρα πολύ. 

Κάθε μέρα το φρόντιζε, ώστε να γίνει καλά. Όταν 

δεν ήξερε τι να κάνει, έβγαινε και έπαιζε μαζί 

του. Η αυλή τους ήταν μεγάλη και γύρω γύρω 

είχε μεγάλους τοίχους. Έτσι δεν αναγκαζόταν να 

τον δέσει χωρίς να του αφήνει ελεύθερο χώρο. Είχαν και πολύ ωραίο γρασίδι και έτρεχαν, 

γελούσαν, περνούσαν πολύ ωραία. Στην αυλή πήραν και ένα ωραίο σπιτάκι για αυτόν.  

Περνούσαν πολύ ωραία μαζί, όμως μια μέρα βρήκε την πόρτα της αυλής ανοιχτή και σκέφτηκε να 

πάει να δει πώς είναι ο κόσμος. Δε σκέφτηκε όμως την Αγγελική που θα στενοχωριόταν. Η 

Αγγελική, όταν το κατάλαβε, άρχισε να τρέχει να τον βρει. Εν τω μεταξύ ο Φιλαράκος άρχισε να 

πεινάει. Τότε ένα άλλο κοριτσάκι που περπατούσε και είδε το σκυλάκι να κλαψουρίζει 

(γαβγίζοντας) του έδωσε λίγο φαΐ. Μετά το πήρε κοντά της και προσπαθούσε να βρει ποιανού 

ήταν. Μόλις η Αγγελική είδε τον Φιλαράκο, χάρηκε πολύ. Πήγε κοντά στο κοριτσάκι και αυτό τη 

ρώτησε: 

- Δικό σου είναι το σκυλάκι; 

- Ναι! Το έχασα και ανησύχησα πολύ. 

- Ορίστε, πάρ’ το. 

- Σε ευχαριστώ που το βρήκες. Πώς σε λένε; 

- Γιάννα. Εσένα; 

- Αγγελική. Θέλεις να γίνουμε φίλες; 

- Φυσικά. Μπορώ να έρχομαι να βλέπω το σκυλάκι; Α, και πώς το λένε; 

- Τον λένε Φιλαράκο και φυσικά μπορείς να έρχεσαι στο σπίτι μου και να τον βλέπεις. Έλα 

να σου δείξω πού είναι. 

Έτσι τα δυο κορίτσια έγιναν κολλητές και έπαιζαν συνέχεια με τον Φιλαράκο.  

Κατερίνα Μοσχοτού 

 

        28η Οκτωβρίου 
Η 28

η
 ήρθε με παρέλαση και χαρά, 

να τιμήσουμε τους Έλληνες  

που μας χάρισαν λευτεριά. 

 

Πολλοί Έλληνες έχασαν στη μάχη τη ζωή, 

μα κανένας την Ελλάδα  

να κατακτήσει δεν μπορεί. 

 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Δέσποινα 

Χατζηνικολή 

         Η παρέλαση 
Έρχεται η παρέλαση στο νου 

και τα παιδιά όλα τραγουδούν 

τον Εθνικό Ύμνο για να πουν. 

Παρελαύνουν και τιμούν 

τους ανθρώπους που δε ζουν, 

να τους ευχαριστήσουν προσπαθούν. 

 

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα Χατζησταύρου 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΝΤΑΡΚ «Ο ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΤΩΝ» 

Ο Σεμπάστιαν, ο Μαξ και ο Κορνήλιος, τρεις καλοί φίλοι φτάνουν 

στο πολυσύχναστο λιμάνι του Ράμαλατ, αναζητώντας μια νέα 

περιπέτεια. Αυτή τη φορά θα ψάξουν για τον θρυλικό θησαυρό του 

κάπτεν Καλινέστρα, του βασιλιά των πειρατών. 

Πρώτα όμως θα πρέπει να περάσουν μέσα από το τρομακτικό, 

σκοτεινό και μυστηριώδες δάσος Τζέντλεϊν και να βγουν ζωντανοί 

από μια δύσκολη αναμέτρηση με τη φοβερή μάγισσα Λεονώρα, που κρύβει ένα τρομακτικό μυστικό και 

ασκεί μαγική επίδραση στον Σεμπάστιαν… 

Λέτε να ανακαλύψουν τελικά το χαμένο θησαυρό;  Θα ζήσει ο Σεμπάστιαν για να διηγηθεί την ιστορία 

του; Θα νικηθεί ο Κορνήλιος στη μάχη; Άραγε θα σταματήσει ποτέ ο Μαξ να γκρινιάζει;  

Όλοι ελπίζουμε σε ένα «HAPPY END» 

 

Διαβάστε επίσης: ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ ΝΤΑΡΚ: «Ο πρίγκιπας των Εξερευνητών».  

Στράτος Ζάσκας 

 

 

 

 

 

 

Ήταν ο Τοτός στο σχολείο και λέει η δασκάλα στα παιδιά: 

- Παιδιά, θέλω να μου κάνετε τρεις προτάσεις. 

Πηγαίνει ο Τοτός σπίτι του και λέει στη μαμά του: 

- Μαμά, πες μου μια πρόταση. 

- Άσε με τώρα, δεν μπορώ, λέει η μαμά του. 

Ο Τοτός πάει και την γράφει. Μετά πάει στον αδελφό του 

που έπαιζε. 

- Αδελφέ, πες μου μια πρόταση. 

- Είμαι ο Σπάιντερμαν. 

Πάει και την γράφει και μετά πηγαίνει στον μπαμπά του που 

μιλούσε στο τηλέφωνο. 

- Μπαμπά, πες μου μια πρόταση. 

- Ποιος; Εκείνος ο χοντρός με τη φαλάκρα; 

Πάει και την γράφει και αυτήν. Την άλλη μέρα στο σχολείο η 

δασκάλα τον ρωτάει: 

- Έκανες την άσκηση; 

- Ναι, κυρία. 

- Για διάβασέ την μας. 

- Άσε με τώρα, δεν μπορώ. 

- Τοτέ, ποιον παριστάνεις; 

- Είμαι ο Σπάιντερμαν. 

- Τότε θα σε πάω στον διευθυντή. 

- Ποιος, εκείνος ο χοντρός με τη φαλάκρα; 

Αθηνά Χατζοπούλου 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Ο Γιάννης λέει: «Το κυνηγόσκυλό μου 

είναι το καλύτερο». 

Ο Πέτρος ρωτάει: «Τι πιάνει εύκολα;» 

Ο Γιάννης απαντάει: «Τσιμπούρια». 

Δημήτρης Ρήγας 

 


