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3
ο
 Εκπαιδευτικό 

Συμπόσιο   Φυκολογίας 

«Γνωρίζοντας τα φύκη» 

Το τμήμα μας, ΣΤ΄2 του 1
ου

 Δ.Σ., σε 

συνεργασία με την ΣΤ του 2
ου

 Δ.Σ. Νέας 

Περάμου συμμετείχαμε στο 3
ο
 

εκπαιδευτικό Συμπόσιο Φυκολογίας 

που έγινε 28-30 Μαρτίου στις εγκαταστάσεις του ΓΕΛ Ν. Περάμου. 

Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος, αρχικά επισκεφτήκαμε την παραλία 

κοντά στα κάστρα. Εκεί ο κ. Σωτήρης Ορφανίδης από το ΙΝ.ΑΛ.Ε. μας μίλησε 

για τα διάφορα είδη φυκών που μπορέσαμε να βρούμε στη δική μας 

θάλασσα, για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους. Όταν τελείωσε, 

εξερευνήσαμε για λίγο ακόμη την παραλία μαζεύοντας φύκια και κοχύλια. 

Την επόμενη μέρα στο 

εργαστήριο βιολογίας του 

λυκείου, όπου μας φιλοξένησαν, 

είχαμε την ευκαιρία να δούμε 

στο μικροσκόπιο τα φύκη αυτά. 

Ήταν εντυπωσιακό! 

Στην τάξη συλλέξαμε ακόμα 

περισσότερες πληροφορίες για 

να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε 

την εργασία μας. Έτσι μάθαμε:   

Τα φύκη είναι φυσικοί οργανισμοί της θάλασσας που φωτοσυνθέτουν. Δεν 

έχουν βλαστούς, ρίζες και άνθη όπως τα ανώτερα φυτά. Διαφέρουν μεταξύ 

τους στο χρώμα, στο μέγεθος, στο 

σχήμα. Πολλοί άνθρωποι, όταν 

πηγαίνουν στην παραλία λένε: «Πάμε να 

φύγουμε, σήμερα η θάλασσα είναι 

βρόμικη, έχει φύκια». Αυτά που βλέπουν 

όμως στην πραγματικότητα είναι φυτά 

της θάλασσας, η γνωστή Ποσειδωνία, 

που μάλιστα αγαπά τα καθαρά νερά. 

Σχηματίζει ολόκληρα θαλάσσια λιβάδια.  



Τα φύλλα της μπορούν να φτάσουν το 1 μ. 

και όταν γερνάνε γίνονται σκούρα καφέ και 

το κύμα τα παρασύρει στην αμμουδιά. Τα 

λιβάδια της είναι σπίτι για τα ψάρια και 

άλλους θαλάσσιους οργανισμούς και 

παρέχουν άφθονο οξυγόνο. 

Κάποια είδη φυκών είναι: η Acetabularia, 

χλωροφύκος που μοιάζει σαν ομπρέλα, η 

Ulva, που θυμίζει μαρούλι, η Padina, που 

μοιάζει με χωνί, η Corallina, ροδοφύκος που 

μοιάζει με θάμνο. 

Τα φύκη, εκτός από το ότι απελευθερώνουν το 50% του οξυγόνου που χρησιμοποιούμε, είναι 

χρήσιμα και για τη διατροφή και για την περιποίησή μας: 

Περιέχουν ασβέστιο, σίδηρο. Για παράδειγμα, μια μερίδα 8 γραμ. αποξηραμένου Kombu παρέχει 

περισσότερο ασβέστιο από 1 ποτήρι γάλα, μια μερίδα Dulse  περιέχει περισσότερο σίδηρο από 

μια μπριζόλα 100 γραμμαρίων. Τα φύκια παρέχουν επίσης μεγάλες ποσότητες ιωδίου, ζωτικής 

σημασίας για τη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα, ενώ ενεργοποιούν τον μεταβολισμό και 

αυξάνουν τις καύσεις. Περιέχουν πάνω από 50 βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. 

Επίσης: Ενυδατώνουν το δέρμα βαθιά, το 

τεντώνουν και γίνεται λείο και ελαστικό. 

Παρέχουν προστασία εναντίων  των ελευθέρων 

ριζών. Καθαρίζουν το δέρμα και το εξισορροπούν 

από την λιπαρότητα. Έχουν αντιγηραντική δράση. 

Όλο αυτό ήταν μια εμπειρία διαφορετική για μας. 

Μάθαμε πολλά, διασκεδάσαμε, συμμετείχαμε σε 

κάτι καινούριο, είχαμε την ευκαιρία να 

συνεργαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα με τα παιδιά της έκτης του άλλου σχολείου και 

επιπλέον: η εργασία μας κέρδισε ΒΡΑΒΕΙΟ στην κατηγορία «Επιστημονική και Εκπαιδευτική 

Προσέγγιση»! 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Στ2΄ 

 

 

ΑΓΙΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ: ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ 
Η Ημέρα των Ερωτευμένων ξεκίνησε από τους άγγλους. Ο άγιος Βαλεντίνος ήταν καθολικός 

χριστιανός ιερέας που πάντρευε ζευγάρια. Όμως η πίστη του τον οδήγησε στη φυλακή όπου και 

αποκεφαλίστηκε το 270 μ.Χ.  

Στις 14 Φεβρουαρίου κάθε χρόνο βλέπουμε τους πατεράδες  μας να χαρίζουν λουλούδια στις 

μαμάδες μας, αλλά και όλοι οι ερωτευμένοι χαρίζουν στους αγαπημένους τους δώρα και την 

αγάπη τους. 

 

Χριστίνα Μέμα, Αλέξανδρος Φραχόλλι, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, 

Δήμητρα Χατζησταύρου 

 

 



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  

Την Τετάρτη 19 Μαρτίου πραγματοποιήσαμε μια 

επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη. Αρχικά πήγαμε στα 

Πανεπιστήμια, όπου μας έδειξαν διάφορα 

τμήματα σπουδαστών. Στο τμήμα Φυσικής μας 

έδειξαν πώς φτιάχνουν τους ενισχυτές και 

διάφορα άλλα. Ύστερα επισκεφθήκαμε τη 

Ροτόντα, η οποία χτίστηκε ως μαυσωλείο του 

Γαλέριου και ύστερα λειτούργησε ως εκκλησία και 

στη συνέχεια ως τέμενος ή τζαμί. Το όνομά της 

οφείλεται στο κυκλικό της σχήμα. Μετά 

επισκεφθήκαμε την Καμάρα ή Αψίδα του Γαλερίου. Η Αψίδα του Γαλερίου χτίστηκε από τον 

Γαλέριο το 300 περίπου μ.Χ.  για να υμνήσει 

τη νίκη του ενάντια στον βασιλιά Ναρσή. 

Είναι διακοσμημένη με ανάγλυφα που 

παριστάνουν μάχες. Μετά μας άφησαν οι 

δάσκαλοί μας να πάμε σα μαγαζιά για να 

ψωνίσουμε ή να φάμε. Επόμενος 

προορισμός μας ήταν ο Λευκός Πύργος, 

όπου μας εξήγησαν κάποια πράγματα γι’ 

αυτόν. Στο παρελθόν ο πύργος είχε αλλάξει 

ονομασίες και λειτουργίες. Τον ονόμαζαν 

Πύργο των Γενίτσαρων και Πύργο του 

Αίματος, επειδή λειτουργούσε ως φυλακή 

και βαφόταν με αίμα από τις εκτελέσεις. Ο 

πύργος ονομάστηκε αργότερα Λευκός, διότι 

ένας φυλακισμένος τον άσπρισε με 

ασβέστη, προκειμένου να κερδίσει την 

ελευθερία του. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να 

μπούμε μέσα στον Πύργο, αλλά κατά τ’ άλλα 

περάσαμε τέλεια, αν και περιμέναμε δύο 

εβδομάδες μέχρι να πάμε. Όμως άξιζε αυτή 

η επίσκεψη.  

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Δήμητρα Χατζησταύρου, Δέσποινα Χατζηνικολή, Κατερίνα Μοσχοτού 

 

 

                  ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ 

Στις 20 Μαρτίου η Φιλαρμονική μπάντα, στην οποία συμμετείχαμε κι εμείς, πήγε στην 

Ελευθερούπολη για να παίξουν τα «χελιδονίσματα». Μαζί μας ήταν και τα παιδιά του 

νηπιαγωγείου και κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες. Κάναμε παρέλαση στους δρόμους της 

Ελευθερούπολης. Όταν τελειώσαμε πήγαμε στην πλατεία, όπου είχαν στηθεί τραπεζάκια με 

χρώματα και με πηλό για να παίξουν τα παιδάκια. 

Διασκεδάσαμε πάρα πολύ, παρόλο που κουραστήκαμε και ζεσταθήκαμε από τις στολές. 

Σία Παναγιωτίδου, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Κατερίνα Μοσχοτού 



Η ΜΑΓΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Η άνοιξη είναι μια πανέμορφη εποχή. Μετά τα κρύα του χειμώνα φτιάχνει επιτέλους ο καιρός, 

μεγαλώνει η μέρα, ανθίζουν τα λουλούδια. Πολλοί διαλέγουν αυτή την εποχή για να κάνουν ταξίδια 

σε ωραία μέρη της Ελλάδας. Επίσης την άνοιξη είναι και το Πάσχα, μια από τις μεγαλύτερες 

γιορτές. Όλοι βάζουν τα καλά τους και πηγαίνουν στην εκκλησία για να γιορτάσουν την Ανάσταση 

του Χριστού και να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά. Γι’ αυτό η άνοιξη είναι η αγαπημένη εποχή των 

παιδιών, παρόλο που πρέπει να πηγαίνουν σχολείο. 

Αθηνά Χατζοπούλου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου 

                                         

ΤΟ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΛΙ 

Ο «Μάρτης», το βραχιόλι που όλοι φοράμε στο χέρι μας στην αρχή της άνοιξης, είναι ένα 

παμπάλαιο έθιμο που έχουνε οι Βαλκανικές χώρες. Έχει τις ρίζες του στην αρχαία Ελλάδα και 

συγκεκριμένα στα Ελευσίνια Μυστήρια. Οι πιστοί των Ελευσίνιων Μυστηρίων έδεναν μια δίχρωμη 

κλωστή, την Κρόνη, στο δεξί τους χέρι και στο αριστερό τους πόδι. 

Το έθιμο το συναντάμε στις περισσότερες βαλκανικές χώρες με διάφορες ονομασίες: μάρτινκα, 

βερόρε, μαρτινίτσα, μαρτεζόρ. Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση μας προστατεύει για να μη μας 

κάψει ο ήλιος.  

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα Χατζησταύρου, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου 

 

Η ΧΕΛΙΔΟΝΑ 

Την Τρίτη 4/3 τα παιδιά της Β΄ 

τάξης με τη δασκάλα τους την  

κυρία Βάσω γύρισαν όλες τις 

τάξεις και είπαν ένα τραγούδι για 

να καλωσορίσουν την άνοιξη. Τα κορίτσια φορούσαν ένα 

στεφανάκι με λουλούδια και κάποια άλλα παιδιά 

κρατούσαν κάτι ξύλα που πάνω τους είχαν χελιδόνια. Το 

έθιμο αυτό διατηρείται από την αρχαία Ελλάδα. Μ’ αυτό 

τα παιδιά υποδέχονταν τα χελιδόνια και μαζί τους την 

άνοιξη. Το τραγούδι που μας είπαν είναι το εξής:  

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα 

ήρθε και άλλη μεληδόνα 

κάθησε και λάλησε 

και γλυκά κελάηδησε: 

 

"Μάρτη, Μάρτη μου καλέ, 

και Φλεβάρη φοβερέ 

κι αν φλεβίσεις κι αν τσικνίσεις 

καλοκαίρι θα μυρίσεις. 

 

Κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις, 

πάλιν άνοιξη θ' ανθίσεις. 

 

Κατερίνα Μοσχοτού 



ΑΠΟΚΡΙΕΣ 

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν 

από τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η πρώτη εβδομάδα 

των Αποκριών λέγεται και Προφωνή, επειδή 

παλιά διαλαλούσαν ότι άρχιζαν οι Απόκριες. Η 

δεύτερη εβδομάδα λέγεται Κρεατινή ή της 

Κρεοφάγου, επειδή έτρωγαν κρέας και δεν 

νήστευαν ούτε την Τετάρτη ή την Παρασκευή. 

Την εβδομάδα αυτή είναι και η Τσικνοπέμπτη 

και όλες οι μέρες της γιορτάζονται με γλέντια 

και φαγοπότια χωρίς κανένα θρησκευτικό 

περιορισμό. Η Κυριακή της εβδομάδας αυτής, η Κυριακή της Απόκρεω -και ολόκληρη η περίοδος 

από την είσοδο του Τριωδίου μέχρι την Καθαρά Δευτέρα - ονομάστηκε έτσι, επειδή συνηθίζεται 

να μην τρώνε κρέας οι χριστιανοί, δηλαδή «να απέχουν από το κρέας». Η τρίτη εβδομάδα 

λέγεται Τυρινή ή της Τυροφάγου, επειδή έτρωγαν γαλακτοκομικά προϊόντα σαν ενδιάμεση 

κατάσταση μεταξύ κρεοφαγίας και νηστείας, για να προετοιμαστούν σιγά - σιγά για τη νηστεία 

της Σαρακοστής.  Ανάλογη με την ελληνική λέξη Αποκριά είναι και η λατινική λέξη Καρναβάλι.  

Την Αποκριά τη γιορτάζουν μόνο οι Ορθόδοξοι και οι Καθολικοί Χριστιανοί, ενώ για τους 

Προτεστάντες δεν υπάρχει τέτοια γιορτή.  Στην Κολωνία και σε άλλες πόλεις του Ρήνου και στη 

Γερμανία το καρναβάλι είναι σημαντικό κομμάτι της τοπικής παράδοσης και της κριτικής εναντίον 

της πολιτικής. Επίσης σημαντικό καρναβάλι παρουσιάζουν η Βενετία και η Νίκαια στη Γαλλία. Το 

καρναβάλι του Ρίο Ντε Τζανέιρο θεωρείται το μεγαλύτερο και πολυπληθέστερο του κόσμου, που 

προσφέρει ένα φαντασμαγορικό θέαμα και συνδυάζεται με παραδοσιακούς χορούς όπως η 

σάμπα.   

Κατερίνα Μοσχοτού 

 

 ΠΑΣΧΑ 

   Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του Ιουδαϊσμού 

και του Χριστιανισμού. Στον Ιουδαϊσμό καθιερώθηκε ως 

ανάμνηση της εξόδου από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής 

ελευθέρωσε τους Εβραίους  από την αιγυπτιακή 

δουλεία του Φαραώ. Ενώ στον χριστιανισμό ως 

Ανάσταση του Ιησού. 

   Το χριστιανικό Πάσχα λέγεται και Πασχαλιά ή 

Ανάσταση. Γιορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά την 

πανσέληνο της εαρινής ισημερίας.  

   Τη Μεγάλη Πέμπτη το πρωί βάφουμε κόκκινα αυγά και κάνουμε τσουρέκια, ενώ το απόγευμα 

πηγαίνουμε στην εκκλησία να ακούσουμε τα 12 Ευαγγέλια και αργότερα στολίζουμε τον 

Επιτάφιο. Την άλλη μέρα ακολουθούμε την περιφορά του Επιταφίου σε όλο το χωριό. Όταν 

επιστρέφει στην εκκλησία κάποιοι τον κρατάνε ψηλά και οι υπόλοιποι περνάμε από κάτω. 

Το βράδυ του Σαββάτου όλοι με τα καλά μας πηγαίνουμε στην εκκλησία. Πρώτα ο παπάς μας 

δίνει το «άγιο φως» και το μοιραζόμαστε χέρι με χέρι. Μετά ψέλνει το «Χριστός Ανέστη» και όλοι 

τσουγκρίζουμε τα αυγά και ανταλλάσσουμε ευχές.  

Στ2΄ 



25
Η
 ΜΑΡΤΙΟΥ 

Η 25
η
 Μαρτίου έχει διπλή σημασία για τους 

Έλληνες. Είναι θρησκευτική και εθνική γιορτή. 

Θρησκευτική γιατί τότε γιορτάζουμε τον 

Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Εθνική επειδή 

σηματοδοτεί την έναρξη της Επανάστασης 

ενάντια στην Οθωμανική κυριαρχία που 

κρατούσε την Ελλάδα δέσμια για 400 έτη.  

Το 1814 ιδρύθηκε στην Οδησσό της Ρωσίας η 

Φιλική Εταιρεία. Ιδρυτές της ήταν ο 

Αθανάσιος Τσακάλωφ, ο Νικόλαος Σκουφάς και ο Εμμανουήλ Ξάνθος και σκοπός τους ήταν η 

προετοιμασία της Επανάστασης.  

Στις μάχες που ακολούθησαν υπήρξαν σημαντικές νίκες, όπως η άλωση της Τριπολιτσάς και η 

μάχη στο χάνι της Γραβιάς και σοβαρές ήττες, όπως η καταστροφή της Χίου και η πολιορκία του 

Μεσολογγίου. Οι Έλληνες όμως αγωνίστηκαν γενναία, θυσιάζοντας ακόμη και τη ζωή τους. Στη 

διάρκεια της επανάστασης έγιναν και κάποιες Εθνοσυνελεύσεις, για να πάρουν αποφάσεις 

σχετικά με τον αγώνα αλλά και τη διοίκηση του κράτους. Σε μια από αυτές αποφάσισαν να γίνει ο 

Καποδίστριας ο πρώτος κυβερνήτης της χώρας. Τελικά το 1830 υπογράφηκε στο Λονδίνο από τις 

τρεις συμμαχικές Δυνάμεις (την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Ρωσία) η πολιτική ανεξαρτησία της 

Ελλάδας, με περιορισμένα όμως σύνορα. Δύο χρόνια αργότερα τα σύνορα της Ελλάδας 

μεγάλωσαν λίγο και μετά από πολλά χρόνια η Ελλάδα έφτασε στα σύνορα που έχει σήμερα. 

Γι’ αυτό κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμούμε τη μνήμη αυτών που θυσιάστηκαν για να έχουμε 

την ελευθερία μας, κάνοντας γιορτές και παρελάσεις. 

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα Χατζησταύρου, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, Κατερίνα 

Μοσχοτού, Δέσποινα Χατζηνικολή 

 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

Η παγκόσμια ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου και ξεκίνησε στις αρχές του 20
ου

 

αιώνα με τις διαμαρτυρίες των γυναικών που ζητούσαν ίσα δικαιώματα, καλύτερες συνθήκες 

εργασίας και δικαίωμα ψήφου.  

Σήμερα η ημέρα αυτή γιορτάζεται κυρίως για να σταματήσουν τα φαινόμενα ρατσισμού και 

κακοποίησης. Μερικές γυναίκες κακοποιούνται ή βιάζονται  από τους άντρες τους, οι οποίοι στη 

συνέχεια γίνονται και θύματα εκφοβισμού να μιλήσουν. Συνέπειες αυτής της βίας μπορεί να 

είναι ο θάνατος ή οι σωματικές και ψυχολογικές βλάβες.  

Σε πολλές χώρες νέα κορίτσια αναγκάζονται να παντρευτούν από μικρή ηλικία ακόμη και αν δεν 

το θέλουν και δεν έχουν δικαίωμα να αποφασίσουν για τη ζωή τους.  

Ο σεβασμός ανάμεσα στους ανθρώπους, ο σεβασμός ανάμεσα στα φύλα χρειάζεται σκληρή 

δουλειά και είναι υπόθεση όλων μας. 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Δέσποινα Χατζηνικολή, Αθηνά Χατζοπούλου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα 

Χατζησταύρου 



ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 

Στα περισσότερα σχολεία 

παρατηρούνται φαινόμενα βίας και 

εκφοβισμού. Κάποια παιδιά είναι 

θύματα της σχολικής βίας και 

φοβούνται να το πουν σε κάποιον 

μεγαλύτερο για να μην πάθουν 

χειρότερα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει 

στα παιδιά σωματικά αλλά και 

ψυχολογικά προβλήματα.  

Επίσης υπάρχουν παρατηρητές, οι 

οποίοι παρακολουθούν τι συμβαίνει και 

δεν κάνουν τίποτα είτε επειδή φοβούνται να μιλήσουν για να μην πάθουν κι εκείνοι το ίδιο, είτε 

επειδή δεν τους ενδιαφέρει.  

Σχολική βία γενικά μπορεί να σημαίνει ξυλοδαρμός, εκβιασμός, κορόιδεμα, κλέψιμο.  Αυτό είναι 

πολύ δυσάρεστο για εμάς τα παιδιά και πρέπει να προσέχουμε, αλλά και να βοηθήσουμε με τον 

τρόπο μας να σταματήσει. 

Η ημέρα κατά της σχολικής βίας γιορτάζεται στις 6 Μαρτίου. Είναι όμως ένα θέμα που πρέπει να 

μας απασχολεί καθημερινά, μέχρι να καταφέρουμε να εξαφανιστεί. 

Κατερίνα Λαμπροπούλου, Δέσποινα Χατζηνικολή, Αθηνά Χατζοπούλου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμητρα 

Χατζησταύρου 

 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ 

Ο ρατσισμός, η διάκριση δηλαδή με βάση τη φυλή 

στην οποία ανήκει κάποιος, την εθνικότητα ή τη 

θρησκεία του, είναι κάτι λάθος και άδικο, γιατί 

ξέρουμε καλά πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και 

όλοι πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και την 

ίδια αντιμετώπιση χωρίς διακρίσεις. 

Ένας άνθρωπος που αγωνίστηκε κατά του 

ρατσισμού είναι ο Νέλσον Μαντέλα που 

προσπάθησε μέχρι το τέλος της ζωής του και 

κατάφερε να αλλάξει την κατάσταση στη νότια 

Αφρική. 

Σήμερα οι περισσότεροι είμαστε κατά του 

ρατσισμού, το θέμα παρόλα αυτά δείχνει να είναι 

επίκαιρο, καθώς υπάρχουν κάποιοι που νιώθουν 

πολύ μίσος για τους ξένους. Γι’ αυτό θέλουμε να 

θυμίσουμε σε όλους: μπορεί να είμαστε 

διαφορετικοί αλλά είμαστε ίσοι. 

Δήμητρα Χατζησταύρου, Κατερίνα Λαμπροπούλου, Αθηνά 

Χατζοπούλου, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δέσποινα Χατζηνικολή 

Τα παιδιά του τρίτου κόσμου 

Τα παιδιά του τρίτου κόσμου κυρίως 

στην Αφρική και στην Ασία, πάνω από 

1,5 δισεκατομμύριο παιδιά, πεθαίνουν 

και είναι άρρωστα. Σήμερα, κάθε πέντε 

λεπτά πεθαίνει και ένα παιδί. 

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η παιδική 

εργασία. Κάποιοι άνθρωποι βάζουν τα 

παιδιά να δουλεύουν. Αυτοί οι 

άνθρωποι δεν έχουν να φάνε. Ευτυχώς 

υπάρχουν κάποιες οργανώσεις που 

βοηθούν, όπως η Unicef, η Actionaid, 

και οι γιατροί του κόσμου που 

βοηθούν με όσα χρήματα διαθέτουν 

για να φτιαχτούν σχολεία και γενικά να 

βοηθήσουν αυτά τα παιδιά. Γι’ αυτό 

εμείς δεν πρέπει να χαλάσουμε τη ζωή 

μας γιατί έχουμε τα πάντα. 

Μιχάλης Εμμανουηλίδης, Δ1΄ 



ΣΧΟΛΕΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ 

«Σε μια εποχή που οι δυσκολίες έχουν 

χτυπήσει την πόρτα πλέον όλων μας, η 

ανθρωπιά και η αλληλεγγύη 

αναδεικνύονται σε πρωταθλητές και τα 

παιδιά είναι αυτά που δείχνουν το 

δρόμο για τη λύση, που φέρνουν την 

ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο»(από 

επιστολή της UNICEF).  

Η τάξη μας στάθηκε στο πλευρό της 

UNICEF στον αγώνα της με σύνθημα «ΟΧΙ 

στη βία και την εκμετάλλευση» κι έτσι το σχολείο μας ανακηρύχθηκε «ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ 

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ για τη σχολική χρονιά 2013-2014». Γιατί έχουμε αποφασίσει να βοηθάμε με όποιον 

τρόπο μπορούμε αυτούς που μας χρειάζονται.                  

Στ2΄ 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 

Για άλλη μια χρονιά στις 2 

Απριλίου γιορτάζεται η 

Παγκόσμια Ημέρα 

Παιδικού Βιβλίου, μια 

γιορτή για όλα εμάς τα 

παιδιά, τους μικρούς 

αναγνώστες. Η  ημέρα 

αυτή καθιερώθηκε το 

1966 από τη Διεθνή 

Οργάνωση Βιβλίων για τη 

Νεότητα στην ημερομηνία 

που γεννήθηκε ο Χανς 

Κρίστιαν Άντερσεν. Από τότε και κάθε χρόνο  ένα μέλος 

της οργάνωσης επιλέγει ένα θέμα και καλεί ένα γνωστό 

συγγραφέα να γράψει ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά 

του κόσμου. Για φέτος υπεύθυνη είναι η Ιρλανδία και το 

μήνυμα από την ιρλανδή συγγραφέα Siobhán 

Parkinson: «Υπάρχει μόνο ένας συγγραφέας για κάθε 

ιστορία, υπάρχουν όμως εκατοντάδες ή χιλιάδες ή 

μπορεί και εκατομμύρια αναγνώστες, που διαβάζουν. 

Χωρίς τον συγγραφέα η ιστορία δε θα είχε γεννηθεί 

ποτέ. Αλλά χωρίς τις χιλιάδες των αναγνωστών σε όλο 

τον κόσμο, η ιστορία δεν θα είχε ζήσει όλες τις ζωές που 

θα μπορούσε να ζήσει. Συνεχίστε να διαβάζετε!»  

Μάγδα Ψουρούκη, Σία Παναγιωτίδου 

ΠΟΙΗΤΙΚΑ ΛΟΓΙΑ… 

Η ποίηση είναι κάτι που εκφράζει τα 

συναισθήματα των άλλων πάνω σε ένα χαρτί. 

Μπορεί ένα ποίημα να είναι με νόημα ή χωρίς 

νόημα. Μπορεί να έχει γραφτεί για μια 

επανάσταση, για ένα άτομο, για την ειρήνη 

κ.τ.λ.  Όλοι μπορούμε να γράψουμε ένα 

ωραίο ποίημα, αρκεί να αισθανόμαστε.  

Ο Δ. Σολωμός είναι ένας σπουδαίος ποιητής 

γιατί έγραψε από τα βάθη της καρδιάς του, γι’ 

αυτό και δικό του ποίημα έγινε ο Εθνικός μας 

Ύμνος.  

Η παγκόσμια ημέρα ποίησης γιορτάζεται στις 

21 Μαρτίου. 

Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Αθηνά Χατζοπούλου, 

Δήμητρα Χατζησταύρου, Κατερίνα Λαμπροπούλου, 

Κατερίνα Μοσχοτού, Δέσποινα Χατζηνικολή 

 



ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ 

Στη φύση το νερό υπάρχει στην αέρια κατάσταση, οπότε ονομάζεται υδρατμός, στην υγρή και στη 

στερεή, οπότε ονομάζεται πάγος. Περίπου τα 7/10 του πλανήτη αποτελούνται από νερό. Βέβαια 

το μεγαλύτερο μέρος από αυτό βρίσκεται στις θάλασσες (το 97%), ενώ το γλυκό νερό των 

ποταμών, των λιμνών και των υπόγειων ρευμάτων  είναι πολύ λιγότερο (το 3%).  

Το γλυκό νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή των ανθρώπων, των φυτών και των ζώων. Το 

χρησιμοποιούμε καθημερινά για ύδρευση και άρδευση, ενώ σε περιοχές κοντά σε λίμνες και 

ποτάμια αναπτύσσονται τα πιο πλούσια οικοσυστήματα. Άλλωστε και το ίδιο μας το σώμα 

αποτελείται κατά 70% από νερό. 

Επειδή οι ποσότητες του γλυκού νερού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε συνεχώς 

λιγοστεύουν, είναι απαραίτητο να φροντίσουμε όλοι να μην το σπαταλούμε όπως επίσης και να 

μην το μολύνουμε.  

Χριστίνα Μέμα,  Σία Παναγιωτίδου, Μάγδα Ψουρούκη  

 

ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ 

Τα αδέσποτα είναι κάποια ζώα (σκυλιά, γάτες), που 

είναι παρατημένα από τα αφεντικά τους και 

κινδυνεύουν να πεθάνουν από την πείνα, τις 

αρρώστιες και από τα αυτοκίνητα που τα χτυπάνε. 

Πολλά αδέσποτα ζώα εγκαταλείπονται και 

κακοποιούνται και στη χώρα μας, με τα περιστατικά 

να αυξάνονται διαρκώς, λόγω και της οικονομικής 

κρίσης. Και βέβαια δεν κινδυνεύουν μόνο αυτά αλλά και οι άνθρωποι από τα δαγκώματά τους.  

Γι’ αυτό οι φιλοζωικές οργανώσεις έχουν καθιερώσει την 4
η
 Απριλίου ως Παγκόσμια Ημέρα 

Αδέσποτων Ζώων για να ευαισθητοποιήσουν όλους για την τύχη αυτών των ζωντανών. 

Χριστίνα Μέμα, Σία Παναγιωτίδου 

 

Μια εκδρομή του σχολείου (από τη διήγηση μαθήτριας της α΄τάξης) 

Την Τρίτη 11 Μαρτίου, η πρώτη και η Δευτέρα τάξη πήγαν εκδρομή στο ζαχαροπλαστείο του Σκλαρή για 

να δουν πώς φτιάχνεται το ψωμί, αλλά και το προφιτερόλ. Αφού είδαν τη διαδικασία παρασκευής, οι 

μαθητές απόλαυσαν από ένα προφιτερόλ και ένα τυροπιτάκι και ξεκίνησαν για τον επόμενο προορισμό 

τους, το Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης. Εκεί γνωρίστηκαν με τα παιδιά και έπαιξαν. Τα αγόρια έπαιξαν 

ποδόσφαιρο χωρισμένα σε ομάδες σχολείων και τα κορίτσια φώναζαν συνθήματα για να υποστηρίξουν 

την ομάδα του σχολείου τους. Το σκορ δεν έχει σημασία γιατί όλοι απόλαυσαν το παιχνίδι. Λίγο πριν 

ξεκινήσουν για την επιστροφή, όλοι έκαναν μια βόλτα στους δρόμους του γραφικού αυτού χωριού, 

χάρηκαν τη θέα του όρους Παγγαίου και ανακάλυψαν τον παραδοσιακό νερόμυλο, ένα μικρό ποταμάκι 

και ένα παλιό και όμορφο εκκλησάκι.  

Όλοι πέρασαν πολύ ωραία!                                 

                                                                                Κατερίνα Μοσχοτού 



ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΕΣ 

Μια μέρα μέσα στον Φεβρουάριο ήρθαν στο σχολείο μας μπασκετμπολίστες από την Καβάλα. Κάποιοι από 

αυτούς είχαν καταγωγή από τη Ν. Πέραμο, ενώ άλλοι από την Καβάλα και τη Θεσσαλονίκη. Μας μίλησαν για τους 

αγώνες που είχαν κάνει, για το σχολείο και για την υγεία μας. Μας είπαν επίσης πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτούς 

να πηγαίνουμε στους αγώνες τους και να τους εμψυχώνουμε. Ύστερα ήρθαν κοντά μας και όλοι τρέξαμε για να 

πάρουμε αυτόγραφα. Τα παιδιά δεν τους άφηναν να φύγουν από τη χαρά τους που ήρθαν στο σχολείο μας.  

Μάριος Κούβαρης, Μυρτώ Παναγιωτοπούλου, Δήμ. Χατζησταύρου, Αθηνά Χατζοπούλου, Κατ. Λαμπροπούλου, Κατ. Μοσχοτού 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ 

Στις 7 Μαρτίου συμμετείχαμε στον μαθηματικό 

διαγωνισμό «Μικρός Ευκλείδης» και τα 

αποτελέσματα ήταν πολύ καλά. Δοκιμάσαμε τις 

γνώσεις μας και πήραμε επαίνους για τη συμμετοχή 

μας.  

 Στ2΄ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Με το τέλος του 2
ου

 τριμήνου τελείωσε και ο 

δεύτερος γύρος του διαγωνισμού μας και έτσι 

έχουμε τη νέα ομάδα νικητών: Κατερίνα 

Λαμπροπούλου στην 1
η
 θέση, Χατζοπούλου Αθηνά 

στη 2
η
, Χατζησταύρου Δήμητρα στην 3

η
 και η 

Παναγιωτοπούλου Μυρτώ με τον Σαμαμίδη 

Κωνσταντίνο στην 4
η
.  Στο μεταξύ υπήρχαν και 

αρκετά παιδιά που σημείωσαν σημαντική πρόοδο σε 

σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Είμαστε σε καλό 

δρόμο… 

                                                                         Στ2΄ 

KICK  BOXING 

Υπάρχουν παιδιά στο σχολείο μας που ασχολούνται 

συστηματικά με το «Kick Boxing» και μάλιστα κάποια πήραν 

πρόσφατα και δίπλωμα στο άθλημα αυτό. Μιλήσαμε με τον 

ένα από αυτούς, τον Μαρκόπουλο Σπύρο, ο οποίος μας είπε 

ότι ασχολείται με το συγκεκριμένο άθλημα από 4,5 ετών (!). 

Του αρέσει πολύ γιατί του δίνει την ευκαιρία να συμμετέχει 

σε αγώνες, στους οποίους τα πηγαίνει εξαιρετικά. Έχει 

βραβευτεί καταλαμβάνοντας την 1
η
 θέση (φυσικά!). 

Συγχαρητήρια!!   

Δημήτρης Ρήγας, Στράτος Ζάσκας 

 

 

 

Χρήστος Καραΐτης, Σπύρος Μαρκόπουλος, 

Ραφαήλ-Άγγελος Μαρκόπουλος 


