
 

              

    Η Ελευθερούπολη (Καβάλας) είναι μια από τις 

αρχαιότερες κωμοπόλεις της Ανατολικής Μακεδονίας.  
Είναι κτισμένη στους πρόποδες των βουνών Παγγαίου και  

Συμβόλου και μάλιστα στο σημείο όπου αυτά "συμβάλλουν", δηλαδή ενώνονται, πάνω στα ίχνη της 
"Αρχαίας" ή "Κάτω Οδού" των Αρχαίων Ελλήνων.  Η παλιά ονομασία της ήταν Πράβι. Με τη μορφή 
που έχει σήμερα, δημιουργήθηκε επί Τουρκοκρατίας, η απελευθέρωση από την οποία έγινε το 1912. 
Το 1929 μετονομάσθηκε σε Ελευθερούπολη. Σήμερα η πόλη μας αποτελεί την έδρα του Δήμου 
Παγγαίου και της ομώνυμης Μητρόπολης. Βρίσκεται 16χμ.δυτικά της Καβάλας και έχει πληθυσμό 
4.898 κατοίκους.  

                                                     
 

 
 
 
                     
 
 
 

                                                                                                                                                
 

     Τουριστικός χάρτης της πόλης μας 
            
 
 
    
 

   Τουριστικός χάρτης της πόλης μας 

Το Κέντρο Υγείας (παλιό 
μαιευτήριο) δωρεά του 
 ευεργέτη της πόλης μας 
 Φρίξου Παπαχρηστίδη 

Τα καπνομάγαζα 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο Άγιος Νικόλαος  
(μεταβυζαντινή  

Εκκλησία) 
  
 
 
 
 
 

 
 

Η παραδοσιακή γειτονιά 
  
 
 
 

 
 
 
 

Το Δημαρχείο 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Ένα λαμπρό αστέρι ρίχνει δειλά, το μαγευτικό του φως  στο 
Δημοτικό Κήπο Ελευθερούπολης. Κόκκινη κλωστή δεμένη 
στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι 
ν’ αρχινίσει.. το Χριστουγεννιάτικο Όνειρο να ξεκινήσει, 
στην αναπαράσταση της Γέννησης του Χριστού  
να μας ξεναγήσει...  

«Σήμερα στην πόλη του Δαβίδ γεννήθηκε για σας 
σωτήρας – κι αυτός είναι ο Χριστός ο Κύριος.  
Η διδασκαλία του γέμισε ελπίδα στις ψυχές των 
ανθρώπων για έναν καλύτερο κόσμο, απαλλαγμένο 
 από την φτώχεια, την πείνα, τη δουλεία, το μίσος… 
Έναν κόσμο γεμάτο ελευθερία, αγάπη 
 στον πλησίον, ακόμη και στον εχθρό. 
Αν κάνουμε πράξη τη διδασκαλία του, 
 αν ακολουθήσουμε την αθωότητα  
των παιδιών, τότε θ’ ανάψει ένα φως,  
ένα αστέρι αγάπης, που θα φωτίσει  
όλη τη γη.»    

                                                                                                                                       κείμενο από την αναπαράσταση της Γέννησης                  
 

 

Γενική άποψη 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

      

  1ο Δημοτικό Σχολείο 
     Ελευθερούπολης 

 

 

     Σχολική βιβλιοθήκη  

 

                                        
                                         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

Τεύχος 1  Χειμώνας  

Σχολικό έτος 2012 - 2013 

Περιεχόμενα 

Το θέμα είναι… σελ. 1 
 

Ας μιλήσουμε για… σελ. 1 
 

Τα νέα του σχολείου σελ. 2,3 
 

Πράσινα θέματα  σελ. 4 
 

Οι φίλοι μας τα ζώα  σελ. 4 
 

Αφιέρωμα σελ. 5 
 

Σκόρπια εντελώς  σελ. 6 
 

Σχολική βιβλιοθήκη σελ. 7 
 

Σπαζοκεφαλιές σελ. 7 
 

Ας γελάσω σελ. 7 
 

Το σταυρόλεξο σελ. 8 

 

 

 

 

 

Ας μιλήσουμε για… την πόλη μας 
 

         από τους μαθητές της Δ1 

 

Το θέμα είναι… το χριστουγεννιάτικο όνειρο 



 

                
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ο Σοφός, η Μηλίτσα, ο Λαδένιος,  
ο Οκέι Μπαμ Μπαμ, ο Βουτυρένιος, 
 ο Ήλιος, ο Σαρδέλας… 
Τενεκεδάκια που πήραν ζωή στα 
χέρια των παιδιών της Ε΄ τάξης,  
στην καταπληκτική παράσταση 
«Ντενεκεδούπολη», που ανέβηκε  
στις 29 Νοεμβρίου στο σχολείο μας. 

Ήταν χαρά μου που συμμετείχα 
 στην παράσταση  

«Ντενεκεδούπολη» 
με τα αστεία μας, το γέλιο μας 

και με ωραίο χορό.  
Τάσος Καΐπης 

 

Ήμουν πολύ χαρούμενος                Η Ντενεκεδούπολη ήταν μια 
για το ρόλο που πήρα.                            παράσταση με ένταση,  
Θα ήθελα να την ξαναπαίξουμε                      χορό και μουσική. 
παρόλο που είχα αρκετό άγχος.        Την αγάπησα πάρα πολύ.   

   Πέτρος Κυπραίος                                                  Έλενα Βελετάνη 
 

Το νόημα της παράστασης ήταν: «Όλοι είμαστε ίσοι και κανείς 
δεν μπορεί να κάνει τον αρχηγό γιατί αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να μην το θέλουν οι άλλοι…      Αντωνία Βήκα 
 

Στις πρόβες γελούσαμε και περνούσαμε πολύ όμορφα. Είχα         
μεγάλη αγωνία για την ημέρα της παράστασης.  
                             Άκης Νικολάου 

 

          Ένοιωσα χαρούμενος που πήρα μέρος στο θέατρο 
      και που καταφέραμε να το παίξουμε τέλεια.  

           Θα ήθελα να ξαναπαίξω σε ένα κουκλοθέατρο. 
      Γιάννης Παντούδης,  Ρομέο Μούτσο 

 

 

Ο Αι-Βασίλης βρίσκεται σε κρίση 
 

Στων παραμυθιών τη χώρα 
που όλα είναι πιθανά  
αναταραχή υπάρχει  
έρχεται Πρωτοχρονιά. 

 

Γιατί αυτή την εποχή  
αντί να έχετε γιορτή  

είσαστε όλοι σκυθρωποί  
κι έχετε θλίψη στην ψυχή; 

 

Η κρίση είναι ορατή,  
χρειάζεται όμως λογική  
μα και πολύ υπομονή  
τη λύση για να βρούμε! 

 

Ο Αι-Βασίλης δεν μπορεί 
 του κόπηκε η αναπνοή  
γιατί κανείς χωρίς λεφτά  

δεν φτιάχνει δώρα τυλιχτά.  
Κι όλου του κόσμου τα παιδιά 
 θα μείνουν με χέρια αδειανά. 

 
 

Η ανθρώπινη καρδιά θέλει μόνο μια αγκαλιά 
για να είναι ευτυχισμένη. 
Μια αγκαλιά ας γίνουμε όλοι. 
Κάθε εμπόδιο να πούμε ότι είναι για καλό. 
Στο εξής να μη ζητάμε πράγματα ένα σωρό 
 
 

Τρέξε Αι-Βασίλη βιάσου 
στα πέρατα της γης να φτάσεις. 
Και αν ετούτη η χρονιά 
θα έχει δώρα φτωχικά 
ένα είναι που μετρά. 
Θα χαρούνε τα παιδιά. 
 

Καλή χρονιά, χρόνια πολλά 
 

Από τη γιορτή των μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης 

 
 
 
    

Η Αλεξάνδρα Δήμογλου 
στο σχολείο μας 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                             
 
 
 

Στις 3 Δεκεμβρίου επισκέφθηκε το σχολείο μας η 
Αλεξάνδρα Δήμογλου, παραολυμπιονίκης στους 
αγώνες δρόμων ταχύτητας. 
 Η αθλήτρια, η οποία έχει καταγωγή από την πόλη 
μας, παίρνει μέρος στους παραολυμπιακούς αγώνες 
στην κατηγορία Τ13, ατόμων με μερική απώλεια 
όρασης. 
Το 2008, στους παραολυμπιακούς αγώνες του 
Πεκίνου, κατέκτησε ένα ασημένιο μετάλλιο στα 400μ 
και δύο χάλκινα στα 100μ και 200μ.  
Στους παραολυμπιακούς αγώνες του Λονδίνου, το 
2012, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. 
Το 2008 τιμήθηκε με το Βραβείο ΠΣΑΤ καλύτερης 
Ελληνίδας αθλήτριας με αναπηρία. 
 

2 
 Τα νέα του σχολείου 

μας Θέατρο… 

Αθλητισμός… 



  

 Μέσα στο Νοέμβριο, το σχολείο μας διοργάνωσε μια τριήμερη   
εκδρομή στην Πόλη, για τους μαθητές των Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων. 
Οι μαθητές συμμετείχαν στην επίσκεψη συνοδευόμενοι από 
γονιούς. Οι λέξεις που εκφράζουν το αποτέλεσμα είναι: συγκίνηση, 
θαυμασμός και γνωριμία με τοποθεσίες που ο ελληνισμός άφησε 
ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι και σήμερα. 
 Επισκεφθήκαμε το μοναστήρι της Ζωοδόχου Πηγής, την Αγία 
Σοφία, το Μπλε Τζαμί, τον Ιππόδρομο, τη βυζαντινή υπόγεια 
δεξαμενή του Ιουστινιανού με τα κεφάλια της Μέδουσας, τα τείχη 
του Μεγάλου Θεοδοσίου, το Ντολμά Μπαξέ…  
Πήραμε βαρκάκι για την Χάλκη και την περίφημη θεολογική σχολή 
της, όπου μας υποδέχτηκε ο ηγούμενος και Επίσκοπος κκ. 
Ελπιδοφόρος, ο οποίος μας μίλησε για το μοναστήρι, την ιστορία 
του, τον οικουμενισμό και την ορθοδοξία γενικότερα. Στη συνέχεια  
μεταβήκαμε με βαρκάκι στην Πρίγκηπο κι επισκεφθήκαμε το Ναό  

του Αγίου Γεωργίου και το ελληνικό σχολείο (με τους επτά του μαθητές), ενώ ακούσαμε τον πατέρα 
Δημήτριο να μας μιλά για τον ελληνισμό της Πριγκήπου και τα προβλήματα ύπαρξης που αντιμετωπίζει. 
Την τελευταία μέρα επισκεφθήκαμε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, την Παναγία των Βλαχερνών και τέλος 
τη Μεγάλη του Γένους Σχολή, όπου ο φιλόλογος κ. Άγγελος Δελημπάσογλου, κατά την παρουσίαση 
της, μας έφερε δάκρυα στα μάτια, ενθουσιασμό και θαυμασμό για το έργο τους και ελπίδα να 
ξαναβρεθούμε και γιατί όχι να αδελφοποιηθούμε με την παραπάνω σχολή.                                                      

  Ο Διευθυντής του σχολείου 
                                               

στο Μουσείο Εκπαίδευσης 
του κ. Βασίλη Βεργόπουλου 

 

 

Με το ξεκίνημα της φετινής σχολικής χρονιάς, τα δύο τμήματα της Τρίτης τάξης 
του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ένα διαφορετικό μουσείο. 
Η επίσκεψη αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια σχετικού μαθήματος της 
«Γλώσσας». Το Μουσείο εκπαίδευσης είναι το αποτέλεσμα μιας επίπονης και 
επίμονης, αξιέπαινης πάνω απ’ όλα προσπάθειας του κ. Βασίλη Βεργόπουλου, 
του διευθυντή του σχολείου μας, που φρόντισε με μεράκι να συγκεντρώσει πλήθος 
παλαιού εκπαιδευτικού υλικού. Οι μικροί μαθητές ξεναγήθηκαν από τον ίδιο τον 
κύριο Βεργόπουλο, είδαν, άγγιξαν και γνώρισαν αντικείμενα του παλιού σχολείου, 
φόρεσαν ποδιές, κάθισαν στα ξύλινα θρανία και έγιναν για λίγο κι αυτοί μαθητές 
μιας άλλης εποχής. Έχοντας αποκομίσει μια πολύτιμη εμπειρία που μόνο η άμεση 
εποπτεία μπορεί να χαρίσει, οι μαθητές γύρισαν στο σχολείο εντυπωσιασμένοι κι 
ευχαριστημένοι από το διαφορετικό αυτό μάθημα. 

 

                                            Οι δάσκαλοι της Γ΄ τάξης 
 

        στο εργοστάσιο κατασκευής χριστουγεννιάτικων δέντρων 
 

Την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου, με το σχολείο μας επισκεφθήκαμε το εργοστάσιο  
χριστουγεννιάτικων δέντρων του κου Δημήτρη Βαφείδη. 
Μας εντυπωσίασε πώς μια απλή κορδέλα γίνεται γιρλάντα και στη συνέχεια  
χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τη βοήθεια των σύγχρονων μηχανημάτων του  
εργοστασίου. 

Αλλά αυτό που μας ξετρέλανε, μικρούς και μεγάλους, ήταν ο χώρος 
δίπλα στο εργοστάσιο που ήταν γεμάτος με χριστουγεννιάτικα στολίδια. 
Στο τέλος πέντε μαθητές του σχολείου μας κέρδισαν, μετά από κλήρωση, 
από ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο. 
 

          Καλή χρονιά                                                           Οι μαθητές της Δ2 

 

 
3 Τα νέα του σχολείου 

μας Εκδρομή… 

Επίσκεψη… 

στην Κωνσταντινούπολη 



 
 

Brown bear 
 

Brown Bear lives in 
Europe, Asia and America. 
It sleeps all winter. 
It is very strong. 
 

Nancy Vatzioli 

 
Sumatran tiger 
 

It lives in Indonesia. 
It eats wild pigs and deer. 
It weights 140 kilos. 
 

Stelios Katsaros 

 
Wolf 
 

It lives in the forest. 
It eats wild goats, rabbits, 
cows and deer. 
It weights 40 kilos 
 

Raphael Maroufidis 
 

           My pet 
 

My cat has got four legs 
and it runs very fast. 
It’s white and brown. 
It’s got small teeth and 
small ears. 
It likes fish and milk. 
 

Stella Paraponiari 
 

This is my dog. 
It has got four legs, big 
teeth and big ears. 
It’s black and white. 
It likes playing in the park 
 

Maria Kainakidou 
 

My pet has got four legs 
and a long tail. 
It’s green and it can climb 
trees but it can’t run fast. 
It’s an iguana. 
 

Olga Tsahalidou 

Μιλάμε για τα ζώα στα αγγλικά 
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Το νερό είναι πηγή ζωής 

από τους μαθητές της Δ1 

Πράσινα θέματα 
 

Το νερό είναι πηγή ζωής. Το χρειαζόμαστε για να 
είμαστε υγιείς, για να παράγουμε την τροφή μας, για 
τις μεταφορές, την άρδευση και τη βιομηχανία. 
Το χρειαζόμαστε για τα ζώα, τα φυτά, για να αλλάζουν 
οι εποχές και τα χρώματα. 
Ωστόσο, παρά τη σημασία του νερού για τη ζωή και 
την ύπαρξη μας, δείχνουμε μια συνεχώς αυξανόμενη 
έλλειψη σεβασμού για τα αποθέματα νερού. 
 

Άννα Μαρία Χαϊσαρίδου, Βασίλης Αβραμίδης, Ευτυχία 
Σιμητσάκου, Νικόλας Αραμπατζής, Νίκος Πάστρας 

  
Στην Ινδία και την Αφρική έχουνε πρόβλημα ύδρευσης 
και καθαρού νερού. Δεν υπάρχουν γεωτρήσεις. Το 
νερό το παίρνουν από ρυάκια και νερόλακκους που 
συχνά είναι βρώμικοι και γεμάτοι μικρόβια. Οι πιο 
τυχεροί το παίρνουν από πηγάδια που μπορεί να είναι 
πολύ μακριά, οπότε περπατούν πολλά χιλιόμετρα και 
κουβαλούν με πολύ κόπο το νερό στο σπίτι τους. 
Τα παιδιά αρρωσταίνουν και πεθαίνουν κατά χιλιάδες.  
Ο πολιτισμένος κόσμος κλείνει τα μάτια και τ’ αυτιά 
του. Ας ελπίσουμε στο μέλλον να σταλεί μια μεγάλη 
οικονομική βοήθεια στις χώρες αυτές και να λυθεί 
αυτό το μεγάλο πρόβλημα… 

 

Αθηνά  Κιουρτσή,  Σμαρώ Νικολαΐδου, Κων/νος Κασσίδης, 
Κομνηνός Διττόπουλος, Μιχαέλα Μαρουφίδου,  

Ιζαμπέλα Μούτσο 

Δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς νερό, παρά 
μόνο λίγες μέρες. 
Το σώμα μας αποτελείται σε μεγάλο 
ποσοστό από νερό. Ο εγκέφαλος κατά 95%, 
το αίμα μας κατά 82%, ενώ οι πνεύμονες 
κατά 90% 
Οι άνθρωποι ψάχνουν στο διάστημα να 
ανακαλύψουν νερό για να δημιουργήσουν 
νέους τόπους ζωής… 

 

Νάνσυ Βατζιόλη, Παναγιώτης Αναστασιάδης, 

Βλαδίμηρος Λαυρεντίδης, Μπάμπης Κουτουβός 

     Οι φίλοι μας τα ζώα 



                                            

Παλιά παραδοσιακά παιχνίδια 
                                                                                 από τους μαθητές της Στ΄τάξης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στη σημερινή εποχή οι ρυθμοί της ζωής έχουν αλλάξει πολύ. Η παραδοσιακή οικογένεια έχει χαθεί. Οι 
παππούδες και οι γιαγιάδες ζουν πλέον οι περισσότεροι μόνοι τους, μακριά από τα εγγόνια. Τα παιδιά 
αντί να ακούν το παραμύθι της γιαγιάς, παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια και βλέπουν τηλεόραση. Στις 
πόλεις δεν μπορούν να βγουν έξω στις αλάνες να παίξουν επειδή παραμονεύουν πολλοί κίνδυνοι. Τα 
ίδια τα παιδιά είναι εγκλωβισμένα σε ένα πρόγραμμα αυστηρό, με πολύ διάβασμα και διάφορες άλλες 
δραστηριότητες, γεγονός  που τους αγχώνει πάρα πολύ.  
Όλα αυτά λειτουργούν ανασταλτικά στην ανάγκη του παιδιού για παιχνίδι.  
Ξεκινώντας λοιπόν από τη βάση αναγκαιότητας του παιχνιδιού για την ψυχοσωματική  ανάπτυξη του 
παιδιού, η  ΣΤ΄ τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης με τη βοήθεια της δασκάλας μας 
κυρίας Κανδήλας Μαγκαφίνη αποφασίσαμε να δουλέψουμε ένα πρόγραμμα (εργασία) για το 
παραδοσιακό παιχνίδι. Να  δώσουμε στο παιχνίδι τη θέση που του αρμόζει στην καθημερινότητα του 
παιδιού. Να μάθουμε τα παλιά παραδοσιακά παιχνίδια, να τα παίξουμε, να γνωρίσουμε τους κανόνες 
τους και γενικά να περάσουμε όμορφα όπως αρμόζει στα παιδιά.  
                                  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

             Μαθαίνουμε και παίζουμε παλιά παραδοσιακά παιχνίδια 
 

Τα σκαμνάκια τα βαρελάκια 
Μέντα μέντα                                                                                                                                        Φτιάχνουμε παραδοσιακές  

Το λουρί της μάνα                                                                                                                                κούκλες  και παίζουμε  

Μαντηλάκι                                                                                                                                                      κουκλοθέατρο 

Τα πεντόβολα                                                                                                                 
Αλάτι ψιλό                                                                                                                      
Το κλωτσοσκούφι 
Τσιλίκι 
Η γάτα και ο ποντικός 
Παππούς και γιαγιά 
Αλλαγές                                                                

Ο Καρακατσάνης μπήκε στο τηγάνι 
κι έσπασε τα’ αυγά. 

Γιατί Καρακατσάνη μπήκες στο τηγάνι 
κι έσπασες τα’ αυγά; 

Φάε τώρα κι από μένα μία καρπαζιά 

   Η Πρώτη τάξη τραγουδάει τα λαχνίσματα 
 

 Λαχνίσματα λέγονται τα παιδικά τραγούδια που λέγονται πριν την έναρξη των παιδικών παιχνιδιών 

Ένα, δύο, πέντε, δέκα και του Παντελή γυναίκα, 
έσκυψε να πάρει πέτρα, 
να χτυπήσει την Αννέτα 

κι η Αννέτα το Γιωργάκη, 
το χρυσό παλληκαράκι 
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Αφιέρωμα 



 

Συνέντευξη  
 
 

 

 

 

 από μια παραολυμπιονίκη 
 
 
 
 

                την Αλεξάνδρα Δήμογλου 
 

Ερ. Πόσο χρονών αρχίσατε τον αθλητισμό; 
Απ. Από τεσσάρων ετών με ενόργανη και τένις. 
  Τα τελευταία 19 χρόνια ασχολούμαι με το στίβο 
 

Ερ. Πόσες ώρες προπονείστε την ημέρα; 
Απ. Το χειμώνα 3 ώρες ενώ το καλοκαίρι 2 ώρες 
 

Ερ. Ποια είναι η διατροφή σας; 
Απ. Κυρίως ψάρια, λαχανικά, όσπρια και φρούτα.  
  Δεν τρώω γλυκά και fast food 
 

Ερ. Τι κάνετε στον ελεύθερο χρόνο σας; 
Απ. Βγαίνω με φίλους, ακούω μουσική 
 και πηγαίνω στη θάλασσα που αγαπώ πολύ. 
 

Ερ. Τι θα προτείνατε σε μας τα παιδιά; 
Απ. Να ασχοληθείτε με το άθλημα που αγαπάτε 
  Περισσότερο. 

οι μικροί δημοσιογράφοι 
Ευτυχία Φιλιτσοπούλου, Γιώργος Ζραφκόπουλος,  

Αρετή Θεράπογλου 

 

 

 

Θα ήθελα να πας δώρα σ’ όλα τα 
παιδιά του κόσμου, φτωχά 
και πλούσια. Μιρέλ Μπέλμπα 
Να είναι ένα δώρο διαφορετικό που να 
περιέχει αγάπη, ευτυχία, κατανόηση 
και όχι μίσος, κακία και λύπη. 
Βάσω Σταυρίδου, Γιώργος Θεοδωρίδης 

 
Θα ήθελα να μην υπήρχαν πόλεμοι, 
 σεισμοί και καταστροφές.  
Είσαι ο ήρωας μου.  
Είσαι καταπληκτικός.   
Θεολόγος Μάστορης,  
Χριστίνα Μπατιρίδου 

 

Εύχομαι να σε έχει ο Θεός 
ευλογημένο για τα δώρα που 
δίνεις στα παιδιά και στις πέντε 
ηπείρους Πάντα να τα αγαπάς 
για να είναι ευτυχισμένα.  
Γιώργος Ιωαννίδης 
Γιώργος Καραμφυλλίδης 
Φώτης Μαλαματινός 

Σ’ ευχαριστώ για τα δώρα που 
μου έχεις φέρει και θα σ’ 
αγαπάω πάντα.  
Χρήστος Γεωργιάδης 

Εγώ δεν θέλω άλλα, να πας στα 
παιδιά που δεν έχουν παιχνίδια   
Μαρία Τσαύλου 

 

Σ’ ευχαριστώ, γιατί 
κουράζεσαι τόσο πολύ   
να τυλίξεις τα πακέτα  
και να προλάβεις να 
μοιράσεις τα δώρα στα 
παιδιά για να χαίρονται 
Τάσος Τζιμούρτας 
 Διαμαντής Ιωαννίδης 

    Γράμμα προς τον Αι-Βασίλη 
 

    από τους μαθητές της Δ2 
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Ο Μικρός επιστήμονας 
          

Το Διάστημα 

 

Γράφουν        Θώμη Βήκα, Εβελίνα Τσέλιου 
 

Ζωγραφιές     Ραφαήλ Μαρουφίδης 
                       Γιώργος Ζραφκόπουλος 
 

Πήρα διαστημόπλοιο το σύμπαν να γυρίσω, 
αστέρια και κομήτες, αμέτρητους πλανήτες 
διαστημάνθρωπους πολλούς 
θα ‘θελα να γνωρίσω. 
Πρώτα θα πήγαινα στον Άρη, 
θα περπατούσα με καμάρι 
μα θα έκρυβα το σκάφος μου 
να μη με πάρουνε χαμπάρι. 

Θέλω να πάω και στον Κρόνο 
αχ θα μου πάρει πολύ χρόνο, 
μα πάνω απ’ όλους το βασιλιά 
τον Ήλιο που μας κυβερνά. 
Κι όταν στη Γη ξαναγυρίσω 
τους φίλους μου να συναντήσω 
θα προσέξω μην τρακάρω 
όπως τη στροφή θα πάρω 

 

 

Σκόρπια εντελώς… 

                
 

      Η μαμά μου μαγειρεύει…                          Υλικά                                          Εκτέλεση 
 

                                                              1 πατάτα βρασμένη         Ανακατεύω το μπέικιν με το αλέυρι. 
                                                              2 φλιτζάνια γάλα              Κάνω την πατάτα πουρέ και ρίχνω 
                                                              4 κουταλιές ζάχαρη          μέσα το γάλα, τη ζάχαρη και το αλάτι. 
                                                              2 φλιτζάνια αλεύρι            Προσθέτω το αλεύρι. 
                                                                Λίγο αλάτι                       Με τη ζύμη φτιάχνω ροδέλες και τις 
                                                                Μπέικιν                           τηγανίζω στο σπορέλαιο 
                                                                Σπορέλαιο                                              

                                                                                                                    από τη Σοφία Σιμητσάκου 
                                                                                                                  

 

                            

 

 

                

 

Ντόνατς 

Θέλω να κάνεις 
ευτυχισμένες τις ψυχές 
όλων των ανθρώπων.  
Εμμανουήλ Γεωργούδης 

Να μη γίνονται πόλεμοι,  
να φύγει η κρίση και να 
είναι όλοι καλά.  
Θανάσης Ζίβκοφ,  
Κυριάκος Μουρουζίδης 



 

Διαβάζοντας ένα βιβλίο, ταξιδεύεις  

στον κόσμο της φαντασίας, 

της γνώσης, 

της διασκέδασης, 

της χαράς…              Αντωνία Βήκα 

 

 

 

 

Διαβάζοντας ένα βιβλίο, ταξιδεύεις  

στον κόσμο της φαντασίας, 

της γνώσης, 

της διασκέδασης, 

της χαράς…              Αντωνία Βήκα 

 

                                   

    Σχολική βιβλιοθήκη 
    Φιλαναγνωσία 

Από τη Γεύση Βογιατζίδου 
και την Έλενα Βελετάνη 

1.Άμα βλέπω δεν το βλέπω  
και το βλέπω σαν δε βλέπω.    
     Τι είναι; 

 

        Ας γελάσω… 
 

 
 
 

από τη Θεοδώρα Τουρασανίδου 
 και την Αρετή Θεράπογλου 

 
 

Όταν πεθάνω βάλτε μου 
το κινητό στο μνήμα 

και μη με θάψετε βαθιά 
γιατί δεν θάχω σήμα!!! 

 

-Πώς λέγεται ο καρχαρίας  
του γλυκού νερού; 

 

-Ζαχαρίας 
 
 

-Πότε η πάπια πήρε  
κλήση από την τροχαία; 

 

-Όταν ήταν παπάκι 
  

-Πώς λέγονται τα βλίτα  
όταν τρομάζουν; 

 

-Πανικόβλητα 

 

 

Οι λύσεις 
στο επόμενο 
τεύχος 
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Διαβάζουμε και προτείνουμε 
 από τη Γεύση Βογιατζίδου 

 

Διαβάζουμε και ζωγραφίζουμε 
από τη Νικολέτα Γαλάνη 

Κουδούνια με πατάτες στο φούρνο… 
του Χρήστου Μπουλώτη 
Εκδόσεις Εστία 

 
 

 

 
 

Μια μεγάλη φιλία γεννιέται ανάμεσα σε ένα 
αγόρι και ένα μενεξεδί αρνί , τον Αιμίλιο, 
που αγαπάει πολύ τον ήλιο και τα μήλα 
από το Πήλιο. Πώς όμως να σωθεί το αρνί 
σε μία πόλη όπου οι περισσότεροι το 
φαντάζονται στη σούβλα ή ψητό στο ταψί; 
Φαντασία χρειάζεται και τόλμη και πατάτες 
με κουδούνια στο φούρνο… 

Σπαζοκεφαλιές 

3. Κάτω από κόκκινα 
μαδέρια κάθονται 
άσπρα περιστέρια.                             
Τι είναι; 

 

5. Η κεφαλή του στο 
βουνό και η ουρά του 
στο γιαλό. 

Τι είναι; 
 

 
 

4. Γεννιέται στα λουλούδια και 
πεθαίνει στην εκκλησία. 

Τι είναι; 

6. Από κλαδάκι κρέμεται, 
στην αγορά πουλιέται, 

το εξωτερικό της τρώγεται, 
το μέσα της πετιέται. 

Τι είναι; 

 

 
 

2. Έχει πόδια αλλά δεν 
περπατάει. Στην πλάτη 
της ακουμπάμε.    

Τι είναι; 



Επιμέλεια 
σχεδιασμού και σύνταξης 

 

Μερόπη Γραμμενίδου 
Υπεύθυνη σχολικής βιβλιοθήκης 

 

Οι λύσεις  
στο επόμενο 
τεύχος 

Λύσεις προηγούμενου τεύχους 
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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 
 

4.  Μ’ αυτό ταξιδεύει ο Άγιος Βασίλης 
5.  Σ’ αυτό κάθονται οι μαθητές 
6.  Κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει 
8. Εποχή του χρόνου 
10. Το παίρνουμε από την ελιά 
 

Κάθετα 

 

1.  Λέξη από το όνομα της εφημερίδας μας 
2.  Γλυκό για τα Χριστούγεννα 
3.  Κατοικίδιο ζώο 
7.  Χτυπάνε όταν κρυώνουμε 
8.  Πέφτει… το χειμώνα 
9.  Κόκκινο φρούτο 

 

 

 
 

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

εκδίδουμε την εφημερίδα μας. 
 

Οι μαθητές του σχολείου 
 


