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Αυτό είναι αγαπητοί μου το τελευταίο τεύχος αυτής της προσπάθειας των δυο αυτών ετών  
2015 – 2017. Μιας προσπάθειας που πιστεύουμε ότι απέδωσε. Μέσα από αυτό το 
εγχείρημα θέλαμε να σας δώσουμε τις σκέψεις μας , όσα κάναμε και είπαμε μέσα στην τάξη 
. Έτσι θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους μας στήριξαν και πάνω από όλα εσάς που μας 
διαβάζατε 

ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ 

 

 Δημοσιογραφική ομάδα  

 

Δημοσιογράφοι και συντάκτες είναι όλοι οι μαθητές της τάξης 

Αναστασία Γ. , Σωτηρία Σ. , Στέλλα Ν. , Ιωάννα Π., Σοφία μ. , Γεωργία Γ. ,  

Άννα  Σ. , Νικόλας Κ., Γιώργος Τ. , Κωνσταντίνος Δ. , Γρηγόρης Κ., Έφη Μ., Ευδοκία  Κ., 

Μαρία  Μ., Βιτάλης Π. 

                                                                       Διόρθωση και επιμέλεια κειμένων 

                                                                            Η δασκάλα της τάξης Κίσσα Αμαλία  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ   ΜΑΙΟΥ 

1-5  Ισιδώρα , Ιερεμίας 

2-5  Αυγερινός , Ματρώνα 

6-5  Ιώβ 

8-5  Θεολόγος 

9-5 Χριστόφορος , Ησαΐας 

11-5 Μεθόδιος , Ολυμπία 

13-5 Γλυκερία 

15-5 Κάλη , Καλή 

17-5 Σόλων 

18-5 Γαλάτεια , Ιουλία 

19 -5  Μαγδαληνή, Μένανδρος , 
Μαριλένα 

20-5 Αγίας  Λυδίας 

21-5 Κωνσταντίνου και Ελένης 

24-5  Μαρκιανή 

25-5 Νεφέλη 

27-5  Αγ. Ιωάννης ο Ρώσος 

  Αλύπιος 

29-5 Θεοδοσία 

30- 5  Εμμέλεια 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ  ΗΜΕΡΕΣ ΜΑΙΟΥ 

3-5 Παγκόσμια ημέρα 
Ελευθεροτυπίας 

5-5 Ημέρα της Ευρώπης, Ευρωπαϊκή 
μέρα Μελανώματος 

8-5 Παγκόσμια ημέρα Ερυθρού 
Σταυρού 

14-5 Παγκόσμια ημέρα μητέρας 

15-5 Διεθνής ημέρα Οικογένειας 

17-5 Παγκόσμια ημέρα 
Τηλεπικοινωνιών , Παγκόσμια ημέρα 
κατά της υπέρτασης 

20-5 Παγκόσμια ημέρα για τη 
θάλασσα 

21-5 Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού 

22-5 Παγκόσμια ημέρα 
βιοποικιλότητας 

31-5 Παγκόσμια ημέρα κατά του 
καπνίσματος 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Σύμφωνα με μελέτες η Πρωτομαγιά έχει τις ρίζες της 
στην αρχαιότητα, τότε που οι εκδηλώσεις είχαν 
σκοπό να γιορτάσει ο κόσμος τη γονιμότητα των 
αγρών, την καρποφορία της γης, την άνθιση της 
φύσης, το οριστικό τέλος του χειμώνα και τον 
ερχομό του καλοκαιριού. Στην Ελλάδα το πιο 
διαδεδομένο έθιμο είναι η δημιουργία του 
πρωτομαγιάτικου στεφανιού από λουλούδια 
κομμένα από τους αγρούς. Η παράδοση θέλει τους 
αγρότες να φτιάχνουν από μόνοι τους τα 
πρωτομαγιάτικα στεφάνια με κάπως διαφορετικό 
τρόπο από αυτόν που έχουμε συνηθίσει. 
Στη Σέριφο, ήδη από το βράδυ της πρωτομαγιάς, 
κρεμούν στην πόρτα του σπιτιού τους ένα στεφάνι 
από λουλούδια, προσθέτοντας όμως και τσουκνίδες, 
κριθάρι και σκόρδο. Στην Αγιάσο της Λέσβου, 
φτιάχνουν στεφάνια από όλα τα λουλούδια και 
βάζουν μέσα «δαιμοναριά», άγριο χόρτο με πλατιά 
φύλλα Στα μέρη της Μικράς Ασίας σε κάθε στεφάνι 
έβαζαν, εκτός από λουλούδια, ένα σκόρδο για τη 
βασκανία, ένα αγκάθι για τον εχθρό κι ένα στάχυ για 
την καλή σοδειά. Το μαγιάτικο στεφάνι στόλιζε τις 
πόρτες των σπιτιών ως τις 23 Ιουνίου, του Αϊ – 
Γιαννιού του Θεριστή και τότε, το καίγανε στις 
φωτιές του αγίου.Εκτός από το μαγιάτικο στεφάνι, 
σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας αναβιώνουν 
ακόμα και στις μέρες μας κάποια ενδιαφέροντα 
έθιμα που έχουν λυτρωτικές, εξαγνιστικές ιδιότητες 
και κυρίως έχουν να κάνουν με την καλοτυχία και 
την υγεία. Στην Κέρκυρα, ένα νησί που φημίζεται για 
τις ξεχωριστές της παραδόσεις και για τους 
ανθρώπους της που παραμένουν πιστοί σε αυτές, το 
Μαγιόξυλο έχει την τιμητική του. Οι κάτοικοι 
περιφέρουν έναν κορμό κυπαρισσιού, σκεπασμένο 
με κίτρινες μαργαρίτες που γύρω του έχει ένα 
στεφάνι με χλωρά κλαδιά. Με το μαγιόξυλο αυτό, οι 
νέοι εργάτες ντυμένοι με κάτασπρα παντελόνια και 
πουκάμισα και κόκκινα μαντήλια στο λαιμό 
βγαίνουν στους δρόμους, τραγουδώντας το Μάη  

 

 

ΠΟΤΕ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ Η 
ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΩΣ ΑΡΓΙΑ – ΑΠΕΡΓΙΑ 

 H 1η Μαΐου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια 
Ημέρα των Eργατών στις 20 Ιουλίου 1889 κατά 
τη διάρκεια του ιδρυτικού συνεδρίου της 
Δευτέρας Διεθνούς στο Παρίσι, σε ανάμνηση 
του Μακελειού του Σικάγο το 1886, όπου η 
αστυνομία άνοιξε πυρ κατά εργατών που 
διαμαρτύρονταν υπέρ της διεκδίκησης της 
οκτάωρης εργασίας και καλύτερων εργασιακών 
συνθηκών. Ωθούμενοι από τις πετυχημένες 
διεκδικήσεις Καναδών συντρόφων τους, τα 
εργατικά συνδικάτα των ΗΠΑ αποφάσισαν την 
έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων την 1η 
Μαΐου 1886. Βασικό τους αίτημα αποτελούσε το 
οκτάωρο, καθώς την περίοδο εκείνη δεν 
υφίστατο στις ΗΠΑ κανονιστικό εργασιακό 
πλαίσιο και οι εργαζόμενοι αναγκάζονταν να 
εργάζονται αμέτρητες ώρες, ακόμα και 
Κυριακές. Στη δυναμική πορεία του Σικάγο 
έλαβαν μέρος περισσότεροι από 90.000 
εργαζόμενοι, ενώ περίπου 350.000 εργάτες από 
1.200 εργοστάσια συμμετείχαν στην απεργία.  

. Η πρώτη ελληνική κινητοποίηση 
πραγματοποιήθηκε το 1893 από τον 
Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Σταύρου Καλλέργη. 
Περίπου 2.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στο 
Παναθηναϊκό Στάδιο και διαδήλωσαν υπέρ της 
οκτάωρης εργασίας, της καθιέρωσης της 
Κυριακής ως αργίας και της κρατικής ασφάλισης 
για θύματα εργατικών ατυχημάτων. Οι 
συγκεντρωμένοι ενέκριναν ψήφισμα, το οποίο 
επέδωσαν στον Πρόεδρο της Βουλής την 1η 
Δεκεμβρίου του ίδιου έτους. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ  ΚΑΙ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ  
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Ένα από τα μαθήματα της Έκτης τάξης είναι και η Γεωγραφία. 
Φέτος λοιπόν μαθαίνουμε και  για την Ευρώπη. Όπως λοιπόν 
μάθαμε εμείς από πού πήρε το όνομα της ας μάθετε και σεις. 
Ο Αγήνορας, βασιλιάς των Φοινίκων είχε τρεις γιους και μια 

κόρη την Ευρώπη. Μια μέρα ο Δίας είδε από ψηλά την Ευρώπη 
και την ερωτεύτηκε. Έτσι αποφάσισε να την κλέψει. Για να μην 
την τρομάξει όμως μεταμορφώθηκε σε ταύρο. Εκείνη την ώρα 

η Ευρώπη ήταν στο λιβάδι μαζί με τις φίλες της. Ο Δίας 
μεταμορφωμένος πλησίασε την Ευρώπη που άρχισε να τον 
χαϊδεύει απαλά στη ράχη του. Ο ταύρος τότε γονάτισε και 

έκανε τον κουρασμένο. Η Ευρώπη τότε κάθισε στη ράχη του. 
Τότε εκείνος σηκώθηκε και βάλθηκε να τρέχει προς τη 

θάλασσα κι άρχισε να κολυμπάει. Ο Ποσειδώνας με την 
τρίαινά του άνοιγε δρόμο για να περάσει  ο τρανός αδερφός 

του ο Δίας Η Ευρώπη μαζί με τον ταύρο ταξιδεύει για την 
Κρήτη. Εκεί παντρεύονται και αποκτούν τρεις γιους το Μίνωα, 

το Ραδάμανθυ και το Σαρπηδόνα. Η φήμη των τριών αυτών 
μεγαλοδύναμων γιων του Δία, απλώθηκε σε όλο τον κόσμο. 

Στο μεταξύ ο πατέρας της Ευρώπης είχε στείλει τους γιους του 
να ψάξουν για την αδελφή τους και να μην επιστρέψουν αν 
δεν την βρουν. 'Έτσι τα τρία παλικάρια του Αγήνορα κίνησαν 
από τον τόπο τους και πήραν το καθένα δικό του δρόμο. Και 
σαν δεν μπόρεσαν να βρουν την αδελφή τους πουθενά δεν 
είχαν το κουράγιο να ξαναγυρίσουν στον πατέρα τους και 

εγκαταστάθηκαν καθένας στη χώρο που τον έφεραν οι 
περιπλανήσεις του: ο Φοίνικας στη χώρα που από αυτόν 

ονομάστηκε Φοινίκη, ο Κίλικας στη χώρα που πήρε το όνομα 
Κιλικία και ο Κάδμος στον τόπο όπου ο ίδιος έχτισε την 

Καδμεία, αυτή που αργότερα ονομάστηκε  Θήβα. 

 

ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟΥ 

2 -5 Το Μεσολόγγι παραδίδεται στην 
Ελλάδα 

8 -5 Το Χάνι της Γραβιάς και ο Οδυσσέας 
Ανδρούτσος 

11 – 5 Εγκαινιάζεται η  Κων/πολη από τον 
Μέγα Κωνσταντίνο 

12– 5 Η μάχη στο Βαλτέτσι 

14- 16– 5 Ο ελληνικός στρατός 
καταλαμβάνει πόλεις στην Μικρά Ασία 

20– 5 Ο θάνατος του Παπαφλέσσα 

20- 5 Αρχίζει η μάχη της Κρήτης 

22-5  Ένωση της Θεσσαλίας και της Άρτας με 
την Ελλάδα 

23-5 Ο Μωάμεθ Β’ προτείνει στον Κων/νο 
Παλαιολόγο να εγκαταλείψει την 
Κωνσταντινούπολη 

28-5  Οι  Ελληνίδες αποκτούν το δικαίωμα 
του εκλέγειν και εκλέγεσθαι 

29-5  Η άλωση της Κωνσταντινουπόλεως 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ  ΠΟΝΑΝΕ 

Πολλές κουβέντες λέμε οι άνθρωποι. 
Λόγια μεγάλα, λόγια πικρά, λόγια 
απερίσκεπτα. Λέξεις που πληγώνουν 
χωρίς να το θέλουν ή και σκόπιμα. Λέξεις 
που δεν έχουμε και δεν μπορούμε να 
προβλέψουμε τις συνέπειες τους. Αυτό 
λοιπόν προσπαθήσαμε να ξεπεράσουμε 
μέσα από ένα πρόγραμμα που 
υλοποιήθηκε μέσα στην τάξη μας σε 
συνεργασία με το κέντρο πρόληψης και 
βοηθό μας τον κύριο Βλαδίμηρο. 
Μάθαμε να διαπιστώνουμε το λάθος που 
κάνουμε πληγώνοντας κάποιον , και 
προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους να 
μη χρειάζεται να λέμε λέξεις που πονάνε. 
Σαν συμπέρασμα από τις έξι δίωρες 
συναντήσεις μας. 

« Ας μην τσιγκουνευόμαστε να 
ζητήσουμε συγγνώμη και ας 
σκεφτόμαστε δυο φορές όσα θέλουμε να 
πούμε» 

 

ΕΝΑ  ΜΥΘΟ ΘΑ ΣΑΣ  ΠΩ 

Μόνο που αυτή τη φορά δεν είναι μύθος μα κάτι από την 
παράδοση του τόπου μας. Το συναντάμε μόνο σε ένα 
μέρος της Μακεδονίας. Είναι  

ΤΑ  ΑΝΑΣΤΕΝΑΡΙΑ 

Τα Αναστενάρια ήρθαν στον μακεδονικό χώρο από τους 
πρόσφυγες της ανατολικής Θράκης μετά το 1923. Είναι 
γιορτή λατρευτική. Λατρεύουν τον Άγιο Κωνσταντίνο και 
την  Αγία Ελένη. Ο αρχιαναστενάτης έχει το γενικό 
πρόσταγμα. Οι αναστενάρηδες παίρνουν μέρος σε 
αγιάσματα της περιοχής, στην λιτανεία των εικόνων, 
στους χορούς, στην σφαγή ζώων αλλά και στην 
πυροβασία. Στην πλατεία – ανάβουν μεγάλη φωτιά κι 
όταν γίνει θράκα- οι αναστενάρηδες κρατώντας την 
εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης , χορεύουν 
πάνω στα κάρβουνα χωρίς να καούν. Αυτός ο 
εκστασιασμός, απ’ όπου και το όνομα αναστενάρης , 
κρατάει ώσπου να σβήσει η φωτιά και γίνει στάχτη. 

 

 



 

ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 

Φέτος για μας ήταν πιο εύκολη η τάξη . Έτσι η κυρία μας «έπαιζε « με τις ενότητες. Την 
ενότητα « ατυχήματα « την αφήσαμε προς το τέλος για να μιλήσουμε εκτενώς για αυτά και 
ειδικά για τα καλοκαιρινά μια που είναι τα πιο συχνά. Και για να γίνει πιο ενδιαφέρον 
φτιάξαμε και ένα ερωτηματολόγιο το οποίο μοιράσαμε στα παιδιά των άλλων τάξεων για να 
δούμε πόσο συχνά τα παιδιά παθαίνουν κάποιο ατύχημα .  

Να το ερωτηματολόγιο:   

ΕΡΕΥΝΑ 

ΘΕΜΑ: TA ΠΑΙΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

     ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:    Μαθητές της Στ΄…….                                                                                              

Παρακαλούμε σημειώστε στο πιο κάτω ερωτηματολόγιο με  ή  ό,τι ταιριάζει στην 
περίπτωσή σας: 

1. Ποιο είναι το πιο πρόσφατο ατύχημα που σας έχει συμβεί; 
 Πτώση από γλίστρημα      
 Πτώση από σκάλα       
 Σύγκρουση με άλλο παιδί      
 Πρόσκρουση σε σταθερή επιφάνεια (π.χ. έπιπλα, κ.ά)  
 Τροχαίο         
 Κάποιο άλλο. Διευκρινίστε  ___________________  

________________________________________________________________________________________ 

2. Πού σας συνέβηκε το ατύχημα; 
 Στο σπίτι        
 Στο σχολείο        
 Στο δρόμο        
 Στο πάρκο της γειτονιάς         
 Κάπου αλλού. Διευκρινίστε  ___________________  

________________________________________________________________________________________ 

3. Αν το ατύχημα σας συνέβη στο σχολείο, σε ποιον ακριβώς χώρο συνέβη αυτό; 
 Στην τάξη        
 Στους διαδρόμους       
 Στη σκάλα        
 Στο προαύλιο        
 Στην είσοδο - έξοδο       

________________________________________________________________________________________ 

4. Ποια ήταν η αιτία που προκάλεσε το ατύχημα; 
 Απροσεξία – αφηρημάδα δική μου     
 Απροσεξία – αφηρημάδα άλλων     



 Υπερβολική βιασύνη       
 Τσακωμός με άλλα παιδιά      
 Άλλη αιτία. Διευκρινίστε  ________________   

________________________________________________________________________________________ 

5. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του ατυχήματος; 
 Μώλωπες/εκδορές       
 Ανοικτές πληγές       
 Κατάγματα        
 Εξαρθρώσεις/διαστρέμματα      
 Διάσειση        

________________________________________________________________________________________ 

6. Χρειάστηκε να επισκεφθείτε τα εξωτερικά ιατρεία ή να νοσηλευτείτε σε νοσοκομείο εξαιτίας του 
ατυχήματος; 

ΝΑΙ   

  ΟΧΙ  

    Eυχαριστούμε για τον πολύτιμο χρόνο σας! 

Τέλος κάναμε και ένα κρυπτόλιο και σας το παραθέτουμε για να βρείτε και σεις τις 
κρυμμένες λέξεις 

 

 

 

Κρυπτόλεξο: ΚΟΨΙΜΟ, ΜΩΛΩΠΑΣ, ΚΑΨΙΜΟ, ΠΟΝΟΣ, 

ΑΤΥΧΗΜΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΛΗΨΗ, ΣΠΑΣΙΜΟ, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Λ Ρ Π Κ Ο Ψ Ι Μ Ο Κ Υ Α Σ Δ Φ
Ρ Α Ε Ρ Τ Υ Θ Ι Ο Π Ε Γ Α Λ Α
Α Χ Ζ Χ Ψ Ω Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Δ
Τ Α Τ Δ Μ Ε Λ Ι Α Σ Δ Λ Φ Γ Δ
Υ Ν Χ Υ Ω Ω Ξ Υ Β Υ Β Σ Γ Ψ Κ
Χ Ι Λ Κ Λ Ξ Η Γ Φ Δ Κ Π Ι Ω Α
Η Π Ρ Α Ω Ι Α Ν Η Ρ Ν Α Α Μ Ψ
Μ Ο Β Ε Π Α Ι Κ Λ Α Ι Σ Ο Ι Ι
Α Ν Μ Λ Α Ι Α Ο Τ Τ Υ Ι Υ Ι Μ
Ρ Ο Ζ Ι Σ Ο Β Σ Ν Α Ν Μ Ρ Ν Ο
Π Σ Α Ε Ε Ε Γ Π Β Τ Α Ο Τ Ρ Α
Ο Χ Ι Π Ρ Ο Λ Η Ψ Η Μ Ι Ι Θ Κ
Τ Α Τ Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Π Α
Π Ι Μ Τ Ρ Ι Κ Υ Κ Ο Λ Ο Κ Ι Υ

 



 

 

  

Ο Γρηγόρης στην Κύπρο 
 

   Η Αφροδίτη δεν διάλεξε στην τύχη –ανάμεσα στα τόσα νησιά της Μεσογείου– για να φύγει από τον Όλυμπο 
, την Κύπρο. Οι ατελείωτες αμμουδερές ακτές, οι κατάφυτες πλαγιές του όρους Τρόοδος, τα γραφικά χωριά 
στις επαρχίες της Λάρνακας, της Λεμεσού και της Πάφου αλλά και η πλούσια Ιστορία της, η οποία 
αποτυπώνεται στους δεκάδες αρχαιολογικούς χώρους έκαναν την οικογένειά μου να αποφασίσει ένα 
όμορφο ταξίδι στο τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου.   Εξερευνήσαμε το νησί με αυτοκίνητο, με την 
διαφορά ότι η οδήγηση γίνεται στην αριστερή μεριά του δρόμου κάτι που στην αρχή μας άγχωσε αλλά τελικά 
το συνηθίσαμε. 
   Αξιοθέατα: Μέρη που επισκεφτήκαμε και αγαπήσαμε  είναι : 

Λευκωσία. Πρωτεύουσα κι εμπορικό, επιχειρηματικό και διοικητικό κέντρο του νησιού, είναι μια πόλη με 
ιστορία 1.000 ετών στην οποία συνυπάρχουν αρμονικά το ευρωπαϊκό και το ανατολίτικο στοιχείο. 
Αποτελεί όμως δυστυχώς και την μοναδική διχοτομημένη πρωτεύουσα στον κόσμο κάτι που είναι ορατό 
παντού ( φυλάκια, τουρκικές σημαίες κ.λπ. ). Επιβάλλεται η επίσκεψη στο βόρειο κατεχόμενο από τους 
Τούρκους τμήμα της πόλης, για να θαυμάσουμε  πανέμορφες χριστιανικές εκκλησίες (κάποιες έχουν 
μετατραπεί σε τζαμιά).  
Λεμεσός. Πρωτεύουσα του κυπριακού καλοκαιριού και μεγαλύτερο λιμάνι του νησιού, είναι ένα  
οργανωμένο τουριστικό κέντρο. Η καρδιά της χτυπά κυρίως στην παραλία, η οποία εκτείνεται σε μήκος 15 
χλμ. και περιλαμβάνει πεζόδρομο/ποδηλατόδρομο, οργανωμένες παραλίες, πάρκα, εστιατόρια. 
Αρχαιολογικός χώρος  Κουρίου. Κατασκευάστηκε στο τέλος του 2ου π.Χ. αιώνα, στο νοτιότερο άκρο του 
λόφου όπου χτίστηκε και η πόλη. Η ημικυκλική ορχήστρα περιβάλλεται από καθίσματα, στα οποία 
χωράνε μέχρι 3.500 θεατές, και κατά τους θερινούς μήνες γίνονται εδώ παραστάσεις, συναυλίες και 
άλλες εκδηλώσεις.  
Πάφος. Δημοφιλές παραθαλάσσιο θέρετρο με πολυτελή ξενοδοχεία, σημαντικά ιστορικά αξιοθέατα κι 
ένα μεσαιωνικό κάστρο. Η βόλτα στην Κάτω Πάφο θυμίζει βόλτα σε μουσείο. Ήμασταν μάλιστα τυχεροί 
γιατί η Πάφος αυτή την χρονιά αποτελεί την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης με πλήθος 
εκδηλώσεων.(ακούσαμε συναυλία της περίφημης Φιλαρμονικής του Βερολίνου) 
Όρος Τρόοδος. Οι κατάφυτες πλαγιές της οροσειράς «κρύβουν» μικρά και ξεχασμένα στο χρόνο 
χωριουδάκια με παραδοσιακά καφενεία, πλακόστρωτα δρομάκια και μικρές εκκλησίες. 
Πέτρα του Ρωμιού. Η πολυφωτογραφημένη τεράστια πέτρα στο άκρο της επαρχίας Πάφου, είναι 
σύμφωνα με το μύθο, το σημείο απ’ όπου αναδύθηκε η Αφροδίτη. Το όνομα της τοποθεσίας σχετίζεται με 
τον θρυλικό Διγενή Ακρίτα, ο οποίος σήκωσε το βράχο και τον πέταξε στη θάλασσα καταστρέφοντας τα 
πλοία των Σαρακηνών.  

Δραστηριότητες για παιδιά: Εδώ είναι τα ωραία… 
 Sparti Adventure Park Πρόκειται για ένα πάρκο εναέριας δραστηριότητας με διαδρομές επάνω σε 

δέντρα με σχοινιά, το οποίο είναι κυριολεκτικά χωμένο μέσα στο δάσος και που αποτελεί τον πιο 
must χώρο για όλους τους λάτρεις της περιπέτειας και της αδρεναλίνης.  

 Foot Golf: Συνδυασμός γκολφ με ποδόσφαιρο – πολύ διασκεδαστικό (και φυσικά νίκησα)   
Τι φάγαμε: Σεφταλιές, που είναι πεντανόστιμα τυλιχτά κεφτεδάκια. Χαλούμι, το ιδιαίτερο κυπριακό τυρί. 
Κουμανταρία για τους πιο μεγάλους, γλυκό και γευστικό κρασί. Και φυσικά τα παραδοσιακά κυπριακά πιάτα 
πίτσα και καρμπονάρα. 
Οι Κύπριοι: Οι Κύπριοι είναι πρόσχαροι, ζεστοί και φιλόξενοι όπως όλοι οι Έλληνες. Πραγματικά δεν υπήρχε 
στιγμή που να νοιώσουμε πως δεν είμαστε στην Ελλάδα. Βέβαια αν αποφασίσουν να σου μιλήσουν με 
κυπριακή προφορά χρειάζεσαι μετάφραση! 
   Αυτά λοιπόν για την Κύπρο, έναν μαγικό προορισμό που σας συστήνω να επισκεφτείτε. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ  ΜΗΤΕΡΑΣ 

Από τη μάνα ξεκινά το νόημα της ζωής, καθώς μας έχει στην κοιλιά της 9 ολόκληρους μήνες. Είναι πηγή 
αστείρευτης αγάπης και θυσίας .Στην  αρχαία Ελλάδα γίνεται για πρώτη φορά αναφορά στη γιορτή της 
μητέρας, η οποία είναι συνώνυμη γιορτή της άνοιξης, κατά την οποία λατρευόταν η Γαία, η μητέρα γη , η 
μητέρα όλων των θεών και των ανθρώπων. Αργότερα την αντικατέστησε η κόρη της Ρέα, η σύζυγος του 
Κρόνου και μητέρα του Δία. Αυτή φαίνεται να είναι η πρώτη που γέννησε με τοκετό και ανέθρεψε τα παιδιά 
της με μητρικό γάλα. Η Ρέα θεωρούνταν επίσης η θεά της γονιμότητας και για αυτό οι αρχαίοι της απέδιδαν 
τιμές κάθε άνοιξη. Αργότερα συναντάμε τη γιορτή της μητέρας στην Αγγλία το1600. Ο ερχομός της γιορτής 
στην Ελλάδα έγινε το 1928, χάρη στην πρωτοβουλία του Λυκείου Ελληνίδων και στις προσπάθειες της 
Άννας Τριανταφυλλίδου. Στην αρχή γιορτάζονταν στις 2 Φεβρουαρίου , ημέρα  της Υπαπαντής του Κυρίου. 
Δεδομένου όμως ότι στον υπόλοιπο κόσμο γιορταζόταν το Μάιο άλλαξε η ημερομηνία .Η ενέργεια για τη 
μετάθεση της γιορτής οφείλονται στον καλλιτεχνικό θιασάρχη Κ. Μουσούρη. Έτσι το 1959 καθιερώθηκε να 
γιορτάζεται και στην χώρα μας η γιορτή την δεύτερη Κυριακή του Μάη.   

 

ΟΙ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ ΖΩΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 

Πλέον οι ακαθαρσίες των ζώων στο δρόμο έχουν  γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ένα μεγάλο ποσοστό των ιδιοκτήτων 
κατοικίδιων   όταν βγάζουν έξω βόλτα τα ζώα τους δεν μαζεύουν τις ακαθαρσίες τους και έχει δημιουργηθεί ένα 
μεγάλο  πρόβλημα .Ελάχιστοι είναι αυτοί που τα μαζεύουν και νοιάζονται .Κάτι πρέπει να γίνει γιατί σε κανέναν δεν 
αρέσει να περιπατάει και να βλέπει ακαθαρσίες. Κάτι πρέπει να γίνει επειγωντος... 

                                                                                                                                       

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ 

1)Το να είσαι αληθινός και ειλικρινής δεν 
σε κρατάει  με τους πολλούς αλλά με τους 
σωστούς... 

2)Να ζεις το παρόν να ονειρεύεσαι το 
μέλλον και να μαθαίνεις από το 
παρελθόν!! 

3)Εκείνος  που μιλά άσχημα για τους 
άλλους μπροστά σου να ξέρεις ότι θα 
μιλήσει άσχημα και για εσένα. 

4)Όσο καλός ηθοποιός και αν είσαι κάποια 
στιγμή θα πέσει η αυλαία της 
παράστασης.... 

5)Η πιο χαζή κουβέντα ΄΄Τι θα πει ο κόσμος 
Η πιο σοφή ποτέ μην λες ποτε΄΄και  η  πιο 
αληθινή ΄΄Ζω το σήμερα γιατί δεν ξέρω αν 
θα υπάρχει αύριο 

6)Πνίγεσαι όχι αν πέσεις στο ποτάμι αλλά 
αν μείνεις βυθισμένος σε αυτό... 

7)Φρόντισε 1-2 φορές τον χρόνο να 
επισκέπτεσαι ένα νοσοκομείο. Ίσως έτσι 
καταλάβεις πόσο πλούσιος είσαι !! 

8)Τα κοσμήματα που στολίζουν την ζωή 
μας είναι τρία Η αγάπη,η οικογένεια και οι 
αληθινοί φίλοι. 

9)Τια πράγματα δεν γυρίζουν πίσω. 
Χρόνος οι  λέξεις που είπες  και οι 
ευκαιρίες που δεν αξιοποίησες!! 

10)Οι αδύναμοι εκδικούνται οι δυνατοί 
συγχωρούν και οι έξυπνοι αγνοούν!! 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΕΧΩ ΕΝΑ ΜΑΓΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 

Η Μέλινα είχε ένα μαγικό δωμάτιο .Όλα γύρω της ήταν 
μαγικά. Μιλούσε με τους τοίχους και την προστάτευαν, 
μιλούσε με τα αρκουδάκια που ζωντάνευαν και 
χόρευαν καμία φορά σάλα η ταγκό. Μέχρι και το 
κρεβάτι της ήταν ζωντανό. Αγκάλιαζαν  την νύχτα άμα 
φοβόταν  και την κουνούσαν πέρα δοθε για να κοιμηθεί 
πάνω του έκλαιγε  και έλεγε  όλα της καρδιάς της. Μα 
πάντα την παρηγορούσαν  οι κουρτίνες τις οι πράσινες  
που αφήνουν μέσα τους τον ήλιο οπότε το ζητήσει .Τα 
μολύβια της ζωγραφίζουν ζωηρά και όλα μέσα σε αυτό 
το δωμάτιο είναι μαγικά Μια  μέρα όμως όλα άλλαξαν 
.Όταν γύρισε η Μελίνα  άνθρωποι πολλοί ήταν μέσα στο 
σπίτι και μάζευαν τα πράγματα τους και τότε η μητέρα 
της της είπε μετακομίζουν μακριά και πότε δεν θα 
γύριζαν πίσω. Τα δυο αδέλφια της ο Βασίλης και η 
Δώρα περνούσαν καλά στα καινούργια τους δωμάτια 
αλλά εκείνη δεν μπορούσε να βρει την μαγεία. Μια 
μέρα ο μπαμπάς της είπε <<καμιά φορά βλέπουμε 
χωρίς τα μάτια μας ,Μελίνα>> εκείνη την στιγμή δεν το 
κατάλαβε .Την άλλη μέρα ενώ ήταν στην τραπεζαρία η 
τραπεζαρία άρχισε να κάνει γυμναστική .Μετά το 
βράδυ η Μελίνα έπεσε για ύπνο και ο μπαμπάς της με 
μια συζήτηση που είχε προηγηθεί είπε <<θυμάσαι τι 
σου είχα πει Μελίνα>> και τότε κατάλαβε τι εννοούσε 
γιατί εκείνο το βράδυ έγινε αυτό που της εξηγούσε .Το 
δωμάτιο της είχε ξανά ζωντανέψει!!!! Είναι ένα πολύ 
συναρπαστικό βιβλίο που το 20% το εσόδων 
διατέθηκαν για  <<ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ>> σας  
το προτείνω!!! 

 


