
 

              

                                                     
 
 
 
                   
 
 
 

                                                                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                        
     

Το παλιό κτήριο 
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Το σχολείο μας ιδρύθηκε το 1929. Αρχικά λειτούργησε ως 
αρρεναγωγείο σε παλιό κτήριο της πόλης μας .  
Πρώτος διευθυντής υπήρξε ο Νικόλαος Νικηφόρος. Το  
1930 έγινε μικτό και το 1935 μεταφέρθηκε στο κτήριο 

όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Πρόκειται γι ένα ορθογώνιο διώροφο 
πετρόχτιστο κτίριο. Στη νότια πλευρά βρίσκονται οι αίθουσες και στη 
βορεινή ένας διάδρομος. Σήμερα λειτουργούν έξι αίθουσες διδασκαλίας, 
το γραφείο διδασκόντων, η αίθουσα υπολογιστών, η αίθουσα 
εκδηλώσεων και το ολοήμερο τμήμα. 
Το 1996 χτίστηκε και δεύτερο κτίριο στο προαύλιο του σχολείου στο 
οποίο στεγάζονται έξι αίθουσες διδασκαλίας, το γυμναστήριο, καθώς και 
δύο από τα νηπιαγωγεία της πόλης μας. Σήμερα το σχολείο μας 
λειτουργεί ως δωδεκαθέσιο και φοιτούν σ’ αυτό 185 μαθητές.   
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Ας μιλήσουμε για… το σχολείο μας 
 

         από τους μαθητές της Ε2 

 

 Το θέμα είναι… τα έθιμα του Πάσχα 

Το Πάσχα, η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, 
γιορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα από τους 
χριστιανούς. Το Σάββατο του Λαζάρου στις γειτονιές 
ακούγεται το τραγούδι για το Λάζαρο που 
νεκραναστήθηκε. Τα κοριτσάκια κρατούν  καλαθάκι με 
λαζαράκο, βιολέτες και πανσέδες και το γεμίζουν με  
αυγά και καλούδια που δίνουν οι νοικοκυρές. 
Τη Μεγάλη Πέμπτη οι γυναίκες φτιάχνουν τσουρέκια και βάφουν 
κόκκινα αυγά. Τα κορίτσια μαζεύουν λουλούδια για να στολίσουν τον 
Επιτάφιο.  
Τη Μεγάλη Παρασκευή όλοι μαζί οι πιστοί ακολουθούνε  την περιφορά 
του Επιταφίου κρατώντας φαναράκια. 
Οι νονοί και οι νονές δίνουν στα βαφτιστήρια τους όμορφες λαμπάδες 
με στολίδια. 
Το βράδυ της Ανάστασης τσουγγρίζουνε τα κόκκινα αυγά λέγοντας 
«Χριστός Ανέστη», για να πάρουν την απάντηση «Αληθώς Ανέστη». 
Την Κυριακή του Πάσχα, μαζεύονται οι συγγενείς και οι φίλοι, ψήνουν 
το αρνί στη σούβλα, τραγουδούν και χορεύουν.  
          Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση                 από τους μαθητές της Δ1 



 

 
 

 
 
 
 

 
 

Πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι  
παίρνουν  μετάλλια και ποζάρουν 

 στον φακό 
 

Αγώνας 3 χιλιομέτρων με εμπόδια 
 

Με πρωτοβουλία του διευθυντή και των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής του σχολείου μας, 
διοργανώσαμε, μέσα στο προαύλιο του σχολείου έναν αγώνα 3 χιλιομέτρων με φυσικά εμπόδια, στον  
οποίο συμμετείχαν όλοι οι μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων.  
Ο αγώνας ήταν υπέροχος!  Είχε πολύ ένταση, αγωνία αλλά και κούραση. Οι μαθητές που δεν 
συμμετείχαν  φώναζαν ονόματα, συνθήματα και ενθάρρυναν  γενικώς τους συμμετέχοντες. 
Νικητές αναδείχτηκαν από την Ε΄ τάξη ο Ραφήλ Μαρουφίδης και η Σοφία Σιμητσάκου, ενώ από την ΣΤ΄ 
τάξη ο Τάσος Χατζηιωάννου και η Μαρία Φιλιτσοπούλου. Συγχαρητήρια στους νικητές αλλά και σε 
όλους όσους συμμετείχαν!!! 

 

Η αθλητικογράφος  Θεοδώρα Τουρασανίδου 

 

                    

«Ξύπνα ραγιά έεε, ξύπνα ραγιά!!!» 
 

    Τρεις απλοί άνθρωποι καταλαβαίνουν πως η λευτεριά δεν  
χαρίζεται μα κατακτιέται και ιδρύουν τη Φιλική Εταιρία. Στις 22 
Φλεβάρη 1821 ο Αλέξανδρος Υψηλάντης περνά στη 
Μολδοβλαχία. Η επανάσταση άρχισε. Ο Παπαφλέσσας, 
ξεσηκώνει το Μοριά και σε λίγο βροντάνε τα καριοφίλια της 
λευτεριάς στην Καλαμάτα, την Τρίπολη και τη Μάνη. Στην 
Αλαμάνα ξαναζούν οι Θερμοπύλες. Ο Ανδρούτσος υψώνει 
κάστρο λευτεριάς το πλίθινο χάνι της Γραβιάς. Οι ραγιάδες, με  

ηγέτη το Γέρο του Μοριά, πολιορκούν την Τριπολιτσά. Τη Χίο την τυλίγουν φλόγες, την πνίγει το αίμα. 
Στο Μεσολόγγι γράφεται αθάνατο έπος ηρωισμού και λευτεριάς.  

 

Είμαστε τέσσερις δυνάμεις… Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία, Ρωσία, 
Κοσμοκρατία, Κεφαλαιοκρατία, Τρομοκρατία, Τσαροκρατία, Ιερά 
Συμμαχία… Είμαστε τέσσερις δυνάμεις με καθήκοντα υψηλά η 
Ευρώπη να μην πάθει από των μικρών τα λάθη τρα λα λα λα λα 

Για ακούτε βρε τωρινοί Έλληνες. Εμείς επολεμήσαμε για να ‘χετε εσείς τα γράμματα 
και το ψωμί που δεν είχαμε και να μη χρειάζεστε θάματα για να ζήσετε μια ζωή 
ανθρώπινη… Έι Παπαφλέσσα, σήκω κι έλα βοήθα. Αφήστε τον αγώνα το δικό μας, 
κοιτάξτε το δικό σας… Πού είσαι Καραΐσκο! Έμπα μπροστά γερό Πλαπούτα… 
 Άει μπράβο παίξτε μας ένα τσάμικο…                                 

                                                                                                                                                                                             Αποσπάσματα από τη θεατρική παράσταση   των μαθητών  
                                                          της Δ΄ και ΣΤ΄ τάξης  για την εθνική επέτειο του ‘21       
 

Φίλοι κι αδέρφια, μανάδες γέροι και παιδιά, στα παραθύρια βγείτε 
και θωρείτε, ποιοι περπατούν στα σκοτεινά και σεργιανούν μες στα 
στενά, φίλοι κι αδέρφια, μανάδες γέροι και παιδιά. 
Ήταν στρατιώτες, καπεταναίοι, λαϊκοί, όρκο σταυρώσαν πάνω στο 
σπαθί τους η λευτεριά να μη χαθεί… 
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Τα νέα του σχολείου 

μας Θέατρο… 

Αθλητισμός… 



                           
 

 

Μία από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις του σχολείου μας φέτος,ήταν στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης. Οι άντρες του σώματος, αρχικά, 
μας ενημέρωσαν για ζητήματα που αφορούν τη δουλειά τους. Μας εξήγησαν 
ότι ο ρόλος τους δεν περιορίζεται στην κατάσβεση πυρκαγιών, αλλά 
πραγματοποιούν και άντληση υδάτων, όταν πλημμυρίζει κάποιος χώρος, 
αλλά και απεγκλωβίζουν άτομα από οχήματα, μετά από ατύχημα. Στη 
συνέχεια μας ξενάγησαν στα πυροσβεστικά οχήματα, μας έδειξαν τον 
εξοπλισμό τους και μας ενημέρωσαν σχετικά με τη χρήση κάθε εργαλείου. 
Τέλος, μεταφερθήκαμε σε ανοιχτό χώρο, βάλαμε ελεγχόμενη φωτιά και 
κάναμε όλα τα βήματα που πρέπει να κάνουμε όταν αντιληφθούμε πυρκαγιά. 

     

  …στο Λύκειο Ελληνίδων Καβάλας       από τους μαθητές της Γ1  

          

 

Στις 1 Φεβρουαρίου επισκεφθήκαμε το Κέντρο Βαλκανικού Πολιτισμού 
Καβάλας όπου στεγάζεται το Λύκειο Ελληνίδων του νομού. Η επίσκεψη είχε απ’ 
όλα: Μια σύντομη παρουσίαση των σκοπών και των δραστηριοτήτων του 
συλλόγου από την πρόεδρο του, αναφορά σε έθιμα και παραδόσεις της 
ευρύτερης περιοχής μέσα από μύθους και παραμύθια αλλά και αναπαράσταση 
αυτών, χορούς με τη συμμετοχή μας και παρουσίαση παραδοσιακών 
φορεσιών. (Κάποιοι από μας φόρεσαν αυτές τις στολές). Επίσης μας 
ξενάγησαν στους χώρους του ιδρύματος και ιδιαίτερα στην καρνταρόμπα όπου 
φυλάσσονται με πολλή προσοχή σπάνιες γνήσιες φορεσιές που έχουν 
συγκεντρωθεί απ’ όλη τη χώρα.                                      

…στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης 
από τους μαθητές της Γ2 

 

                                               Σχολικός εκφοβισμός 
                                                     «Ένα ασφαλές σχολείο» 
 

 Στις 1 Απριλίου πραγματοποιήθηκε  η δεύτερη προγραμματισμένη εκδήλωση 
–ομιλία με θέμα: «σχολικός εκφοβισμός» που διοργάνωσε ο Σύλλογος 
Διδασκόντων  του 1ου Δ. Σχ. Ελευθερούπολης  στην αίθουσα εκδηλώσεων  
του σχολείου. Βασικοί ομιλητές η ομάδα έρευνας του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καβάλας, (Κέντρο Διάγνωσης  
Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης) η οποία αποτελούνταν από τη σχολική ψυχολόγο κ. Μαρία 
Μόνιου και την εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής του παραπάνω κέντρου κ. Ζωή Κυριακού. Το θέμα του 
σχολικού εκφοβισμού είναι αυτό που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία και τα σχολεία μας γενικότερα. Το 
φαινόμενο της επιθετικότητας είναι τόσο παλιό όσο και ο κόσμος μας. Άρχισε ίσως από την 
αδελφοκτονία του Κάιν και συνεχίζεται. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άνθρωπος είναι πλάσμα επιθετικό. 
Σχολικός εκφοβισμός είναι η χρήση βίας, μεταξύ μαθητών με σκοπό να προκληθεί στους άλλους πόνος 
και αναστάτωση. Έκφρασή του η επιθετικότητα. Παραδείγματα επιθετικότητας μας δίνει και η 
παγκόσμια λογοτεχνία στα έργα της οποίας περιέχονται περιγραφές παιδιών τα οποία παρενοχλούνται 
και προσβάλλονται από άλλα παιδιά, όπως αυτά στα έργα: «Οι περιπέτειες του Τόμας Μπράουν», « 
Ο Όλιβερ Τουίστ» κ. α. Κάποτε μόνο άλλες χώρες βίωναν αυτό το γεγονός, σήμερα όμως η Ελλάδα 
πέρασε πάνω από Νορβηγία και Ιρλανδία και πλησιάζει Ιταλία ,Αγγλία, Πορτογαλία. Στην αγγλική 
γλώσσα χρησιμοποιείται ο όρος «bullying” που ως έννοια χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά από τον 
καθηγητή του πανεπιστημίου του Μπέργκεν κ Dan Olweus. Το θέμα άμεσα ενδιαφέρει γονείς αλλά κι 
εκπαιδευτικούς, όσους δηλαδή εμπλέκονται με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Πολλά θα μπορούσε 
να γράψει κάποιος όμως ως  επίλογος θα ταίριαζε το απόσπασμα από την Ελένη του Ευριπίδη , στίχοι 

996-998…«Πάντα μισεί ο Θεός τη βία και προστάζει ν’ αποκτούν όλοι δίκαια τα αγαθά της…» 
 Ο διευθυντής του σχολείου Βασίλης Βεργόπουλος 
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Τα νέα του σχολείου 

μας Επίσκεψη…                      

 

 

 

 

 

Ομιλία…                      
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Πράσινα  θέματα 

     Οι φίλοι μας τα ζώα Μιλάμε για τη ζέβρα 
από τους μαθητές της Β2 

Είναι εύκολο! 

Μπορείς να κάνεις κι εσύ 

ανακύκλωση 

Συμμετέχουμε ΟΛΟΙ 

στην ανακύκλωση 

Κάνω ανακύκλωση 

κι έτσι προστατεύω 

το περιβάλλον 
Δεν πρέπει να κόβουμε τα δέντρα  

γιατί δεν θα έχουμε οξυγόνο.  

Η ανακύκλωση βοηθάει σ’ αυτό! 

Μην πετάτε σκουπίδια, μπορεί να 

προκαλέσει συμφορά.  

Ο κάδος ανακύκλωσης σας περιμένει. 

Φτιάχνουμε αφίσες και γράφουμε συνθήματα 

για την   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
από τους μαθητές της Γ1 

Ανακυκλώνουμε γυαλί, χαρτί  

και αλουμίνιο. 

Ρίχνουμε το κάθε υλικό στο σωστό κάδο 

ανακύκλωσης 



          

 
 
                                                                                           
 

 
 

Ο Φρίξος Παπαχρηστίδης καταγόταν από το χωριό της Ηπείρου (Κουκούλι ή  Μόλιστα). 
Ήταν γιος του Βασιλείου Χρ. Παπαχρηστίδη και της Ελένης Σεραιδάρη. Τελείωσε την 
εμπορική  σχολή Βόλου και υπηρέτησε στην ελληνική αεροπορία στον Α΄ παγκόσμιο  
πόλεμο. Σπούδασε νομική στη Λωζάννη. Ήταν θρήσκος και προοδευτικός. Ασχολήθηκε 
με το εμπόριο και τις επιχειρήσεις. Το καπνεμπόριο ήταν η πρώτη του ασχολία. Αργότερα 
ανέλαβε την αντιπροσωπεία «General Motor» και «Chevrolet». 

Το 1933 εγκαταλείπει την Ελλάδα και φεύγει στο Μόντρεαλ του Καναδά. Η αγάπη του για το 
φιλοτελισμό τον έκανε το μεγαλύτερο έμπορο γραμματοσήμων του Καναδά. Το 1934 παντρεύεται την 
καναδέζα Μαριέττα Βαχον  ο πατέρας της οποίας είχε επιχείρηση κουφωμάτων. Μαζί της κάνει 4 
παιδιά, 3 κορίτσια και ένα αγόρι. Στην αρχή ασχολείται με την επιχείρηση των πεθερικών του αλλά 
αργότερα αγοράζει ένα ποταμόπλοιο και μετά πολλά άλλα πλοία που τα μετατρέπει σε εμπορικά. 
Ιδρύει πολλές ναυτιλιακές εταιρείες. Το 1951 επιστρέφει για λίγο στην Ελλάδα και φεύγει ξανά. Σε 2 
πλοία του δίνει το όνομα της Ελευθερούπολης και σε ένα το όνομα της Καβάλας.  
 
 
 
 
 

Το ευεργετικό του έργο στην πόλη μας είναι μεγάλο: Χτίζει και εξοπλίζει το «Παπαχρηστίδειο 
μαιευτήριο» με ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, εξοπλισμό ανώδυνου τοκετού, τμήμα πρόωρων 
νεογνών, μικροβιολογικό τμήμα, παιδιατρικό τμήμα, παιδιατρική κλινική και δωρεά στους ασθενείς 
τεράστιας ποσότητας αντιβιοτικών για τη φυματίωση. (Το 1984 το Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης 
φιλοξενείται στο μαιευτήριο και το Παπαχρηστίδειο Μαιευτήριο με απόφαση  του Υπουργείου 
ονομάζεται «Κέντρο Υγείας Ελευθερούπολης» δείγμα αγνωμοσύνης στο μεγάλο  μας ευεργέτη). Χτίζει 
επίσης το  Επισκοπείο, τα Οικοτροφεία αρρένων και Θηλέων, τους Ναούς του Αγίου Ελευθερίου, και 
του Αγίου Νεκταρίου καθώς και το κτίριο που στεγάζεται η βιβλιοθήκη. Ακόμη βοήθησε πολλά παιδιά 
να σπουδάσουν. Στο χώρο του πατρικού σπιτιού του στεγάζεται το Δημαρχείο της πόλης μας. 
 Πέθανε στις 17 Ιουλίου 1981. Η Ελευθερούπολη τον τίμησε κηρύσσοντάς τον ισόβιο επίτιμο δημότη 
και έδωσε στον κεντρικό δρόμο το όνομά του. Ο γιος και διάδοχός του Βασίλειος συνεχίζει επάξια και 
με μεγάλη επιτυχία το έργο του πατέρα του.           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          από τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης 

 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη 

Η εκκλησία του 
Αγίου Νεκταρίου Το  μαιευτήριο 

(Κέντρο Υγείας) 

Η Μητρόπολη 
Ελευθερούπολης 
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                                        Αφιέρωμα 

Αγαπητέ κύριε Παπαχρηστίδη, ευχαριστούμε πολύ για τα δώρα που μας στείλατε… 

αποσπάσματα από το γράμμα που έστειλαν οι μαθητές της Β2 στον κ. Παπαχρηστίδη 

Φρίξος Παπαχρηστίδης,  ο ευεργέτης της πόλης μας 
 



 

Ποίημα 
 
 

 

Φρίξος Παπαχρηστίδης 
 
 
 
 

 Σπούδασε στο Βόλο αλλά και στη Λωζάννη 
και επιχείρηση καπνών ξεκίνησε να κάνει. 
 
Στο Μόντρεαλ του Καναδά 
φτιάχνει το σπιτικό του 
και με καράβια εμπορικά  
χτίζει το όνειρό του 
 
Βοήθησε πολλούς φτωχούς  
στην πόλη την μικρή μας 
μαιευτήριο μας έχτισε 
και τη Μητρόπολη μας 
 
Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ  
τα όσα έχει κάνει 
κι ένα μονάχα ευχαριστώ 
δεν ξέρουμε αν φτάνει 
 

από την Ασημίνα Πάστρα 
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Ο Μικρός επιστήμονας 
          

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι 
και η ταρίχευση των νεκρών 

 

Γράφει ο Γιώργος Ζραφκόπουλος 
Ζωγραφιά Ζήνας Κιλλιγκαρίδου  
 

Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι πίστευαν  
πως οι νεκροί ταξίδευαν σ’ έναν 
 κόσμο, όπου χρειάζονταν  
να έχουν μαζί τους το σώμα τους  
όπως είναι στη ζωή. Γι’ αυτό  
ταρίχευαν τους νεκρούς. 
 Έβγαζαν όλα τα όργανα από το σώμα του 
νεκρού και τα τοποθετούσαν για λίγο σ’ ένα 
αλμυρό υλικό, το νάτρον. Έπλεναν μέσα και 
έξω το σώμα με αρώματα και αντισηπτικές 
ουσίες. Μετά ξαναέβαζαν τα σπλάχνα, βύθιζαν 
το σώμα μέσα σε νάτρον, το τύλιγαν σφιχτά με 
γάζες και το τοποθετούσαν σε σαρκοφάγο.  
Οι αιγυπτιακές μούμιες σώζονται μέχρι σήμερα. 

 

 

Σκόρπια εντελώς… 

Ο Βασίλειος Διγενής Ακρίτας 
όπως τον φαντάζονται οι μαθητές της Ε1 

Ο Διγενής ψυχομαχεί κι η γη τόνε τρομάζει 
κι η πλάκα τον ανατριχιά πως θα τόνε εσκεπάσει 

γιατί από ‘κειά που κείτεται λόγια ‘ντρειωμένου λέει: 
«Νάχεν η γης πατήματα κι ο ουρανός κερκέλια 
να πάτουν τα πατήματα να ‘πιανα τα κερκέλια 

να ανέβαινα στον ουρανό, να διπλωθώ να κάτσω 
να δώσω σείσμα τ’ ουρανού».     

Δημοτικό τραγούδι  

Σαν Ακρίτας Διγενής 
να φυλάς τα σύνορά σου 

 μην πατήσουν τα όνειρα σου  
σαν πολεμιστής 

σαν Ακρίτας Διγενής. 
Κι άμα πληγωθείς 

θα ‘μαστε κοντά σου 

σαν Ακρίτας Διγενής 
να φυλάς τα χώματα σου 

μην παραδοθείς 
σαν Ακρίτας Διγενής. 

 

Τραγούδι 
 
 

 

…Τόσο ικανός στην καλλιέργεια που όπου 
πατάει η γη ανθίζει… τόσο σπουδαίος που 

όπου ακουμπούν τα όπλα του το χώμα γίνεται 
χρυσό… τόσο δυνατός που μπορεί να πνίξει 
δύο φίδια με το ένα χέρι πίσω από την πλάτη.    

Απόσπασμα  



 

 

Το 2011, στο σχολείο μας, άρχισε να 
λειτουργεί η Σχολική βιβλιοθήκη, σε χώρο  
που διαμορφώθηκε κατάλληλα κατόπιν επιμονής του διευθυντή και του Συλλόγου διδασκόντων. 
Στη διαμόρφωση του χώρου συνέβαλλε το Νοσοκομείο Καβάλας με την προσφορά των επίπλων,  
καθώς και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με προσωπική εργασία. Τη συλλογή βιβλίων και 
πολυμέσων του σχολείου, η οποία δυστυχώς δεν ανανεώνεται λόγω ελλείψεως χρηματοδότησης, 
συμπληρώνει η κινητή μονάδα της Δημόσιας Βιβλιοθήκης της πόλης μας. Η βιβλιοθήκη λειτουργεί 
στα διαλείμματα και οι μαθητές δανείζονται βιβλία ποικίλων θεμάτων τα οποία διαβάζουν στον 
ελεύθερο χρόνο τους. Την πρώτη χρονιά λειτουργίας της έγιναν 650 δανεισμοί βιβλίων. 
 Η λειτουργία της βιβλιοθήκης επίσης παίζει σημαντικό ρόλο και στο μάθημα της φιλαναγνωσίας. 

 

 

                                   

    Σχολική βιβλιοθήκη 
    Φιλαναγνωσία 

 

1. Δαχτυλίδι πύρινο, πύρινο 
τριπύρινο, από γκρεμούς 
γκρεμίζεται και όμως δεν 
τσακίζεται.    Τι είναι; 

 

        Ας γελάσω… 
 
Βαγγέλης Χίου 
Τάσος Καΐπης 
 

Πώς λέγεται η κόλα που βήχει; 
Γκούχου! 
 

Πώς λέγεται η τούρτα στη 
Θεσσαλονίκη; 
Μπουγάτσα με κεριά! 
 

Πώς λέγεται η χελώνα που 
χαιρετάει; 
Χαιρέτα, χαιρέτα! 
 

Είναι δύο ξανθιές και ρωτάει η 
μία την άλλη: 
Ο μπαμπάς σου δουλεύει; 
Και η άλλη απαντά: 
Γιατί ο δικός σου χάλασε; 

 

 
 

 
 

Οι λύσεις 
στο επόμενο 
τεύχος 
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3. Όλη μέρα περπατάει, 
ένα μέτρο μόνο πάει. 
Τι είναι; 

 

4. Αρνάκι μου το κόκκινο, 
Θεός να το φυλάει, αν φάει 
ξύλο θρέφεται, αν πιει νερό 
ψοφάει.       Τι είναι; 

 

2.Του παππού μου τα γένια 
είναι κάτω χωμένα. 
  Τι είναι; 

 

5.Από πάνω σαν τηγάνι, 
από κάτω σαν βαμβάκι 
κι από πίσω ψαλιδάκι.        
Τι είναι; 

 

 

Διαβάζουμε και προτείνουμε 
 από τη Σοφία Σιμητσάκου 

 

Διαβάζουμε και ζωγραφίζουμε 
από το Νίκο Τσαχαλίδη 

    Το μαγικό μυστικό της Μυρτώς 
          της Φωτεινής Τομαή 
             εκδόσεις Μίλητος 
 

Η Μυρτώ και ο Οδυσσέας, 
αδέλφια, μαθητές της πρώτης και 
τρίτης δημοτικού, μεγαλώνουν σε 
μια επαρχιακή πόλη χωρίς τη μητέρα τους, 
που έχει πεθάνει. Ο Οδυσσέας μπόρεσε να 
προσαρμοστεί στην καθημερινή ζωή χωρίς την 
παρουσία της μητέρας του, όχι όμως και η 
αδελφή του. Με την περιέργειά της, παίζοντας 
στο υπόγειο του σπιτιού όπου βρίσκονται 
μερικά πράγματα της γιαγιάς της, η Μυρτώ 
ανακαλύπτει έναν τρόπο μαγικό να φέρνει 
κοντά της τη γιαγιά και τη μαμά... 

Σπαζοκεφαλιές 

Βίκυ Λιναρδάτου 
Ραφαήλ Μαρουφίδης 

Γιώργος Ζραφκόπουλος 

Ο βασιλιάς των 
λιονταριών 



Επιμέλεια 
σχεδιασμού και σύνταξης 

 

Μερόπη Γραμμενίδου 
Υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης 

 

Οι λύσεις  
στο επόμενο 
τεύχος 

Λύσεις προηγούμενου τεύχους 

 

   Σπαζοκεφαλιές                                      Το σταυρόλεξο 
   1 Το όνειρο                                                   Οριζόντια 
   2 Η καρέκλα                              1 ΕΛΚΥΘΡΟ 5 ΘΡΑΝΙΟ 6 ΓΛΩΣΣΑ  
   3  Τα δόντια                               8 ΧΕΙΜΩΝΑΣ 10 ΛΑΔΙ 
   4  Το κερί                                                         Κάθετα 
   5  Το ποτάμι                            1 ΣΚΟΡΠΙΑ  2 ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΣ 3 ΣΚΥΛΟΣ  
   6  Η ελιά                                   4 ΔΟΝΤΙΑ 8 ΧΙΟΝΙ 9 ΜΗΛΟ 
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                                                                       Το Σταυρόλεξο 

 

 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ελευθερούπολης 

Αγ. Νικολάου 5  
Ελευθερούπολη 64100 

 

E-mail: mail@1dim-elefth.kav.sch.gr 
Τηλέφωνο/fax: 25920 22258 

 

Διευθυντής 
Βασίλης Βεργόπουλος 

 

Υποδιευθυντής 
Τάσος Αναστασιάδης 

 

Δάσκαλοι 
Κυριακή Βασιλειάδου τάξη Α1 

 

Ζωή Τορονίδου τάξη Α2 

 

Αντιγόνη Παπανικολάου τάξη Β1 

 

Καλλιρόη Χορέβα τάξη Β2 

 

Κώστας Τερζής τάξη Γ1 

 

Σωσσάνα Μουλλάκη τάξη Γ2 

 

Αγνή Βουλγαρίδου τάξη Δ1 

 

Ζωή Ασίκη τάξη Δ2 

 

Τριανταφυλλιά Πολίτη τάξη Ε1 

 

Μαρία Χρυσανθίδου τάξη Ε2 

 

Κανδήλα Μαγκαφίνη τάξη ΣΤ΄ 

 

Μαγδαληνή Μώραλη ολοήμερο 
 

Εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων 
 

Αγγλικών 
 

Μερόπη Γραμμενίδου  
Μιχάλης  Μιχαλακίδης  

 

 Φυσικής Αγωγής 
 

Χριστίνα Καράμπελα 
Φωτεινή Θεοτόκη 

 

  Πληροφορικής 
 

Δημήτρης Δημητριάδης 
 

Εικαστικών 
 

Νίκος Σαμαρούδης 
 

Θεατρικής Αγωγής 
 

Άννα Χιώτου 
 

Μουσικής 
 

Σπύρος Λαμπρινόπουλος 
 

 Γαλλικών 
 

Φωτεινή Τουφεξή 
 

Γερμανικών 
 

Άννα Τουγουντζόγλου 
 

Ειδικής Αγωγής 
 

Άννα Φιλοκώστα 

 

Δημοσθένης Ανδρέου 
 

 

Οριζόντια 
 

1.  Η μεγαλύτερη γιορτή των Χριστιανών 
4.  Τα βάφουμε.. κόκκινα 
6.  Συμμετέχοντας σ’ αυτήν, προστατεύουμε το 
     περιβάλλον 
8. Το μικρό όνομα του ευεργέτη μας 
 

Κάθετα 

 

2.  Βασίλειος Διγενής…… 
3.  Υπηρεσίες για φωτιές  
5.  Ανθίζουν αυτήν την εποχή 
7.  Η… πράσινη εποχή 

 

 

 
 

Παρακαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια μας 
 με όποιον τρόπο μπορείτε, για να μπορούμε να 

εκδίδουμε την εφημερίδα μας. 
 

Οι μαθητές του σχολείου 
 


