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Μπήκαμε στο Καρναβάλι. Το έχετε πάρει είδηση; 

Έχετε σκοπό να μασκαρευτείτε, να οργανώσετε κανένα χορό, να πάτε σε πάρτι; 

Σας εύχομαι να διασκεδάσετε με την καρδιά σας .  

Η ΧΑΡΑ ΓΛΥΚΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

έλεγαν οι αρχαίοι. Και ο χαρούμενος άνθρωπος  αισθάνεται περισσότερη  καλοσύνη  μέσα 
του από τον γκρινιάρη και τον κατσούφη. 

Έτσι λοιπόν τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να διασκεδάσετε και να χαρείτε.  

Τα σχολεία και όχι μόνο θα διοργανώσουν πάρτι και σεις θα μασκαρευτείτε  αλλά πρέπει 
να προσέξετε. ΤΙ; 

Πολλοί νομίζουν ότι πίσω από την ανωνυμία της μάσκας  μπορούν να κάνουν ότι θέλουν  
και ότι τους   «κατέβει «. 

Μα ο άνθρωπος δεν είναι αξιοπρεπής μόνο για τους άλλους αλλά και για τον εαυτό του. 
Τον εαυτό του σέβεται πάνω απ΄όλα και φροντίζει, σε όλες τις περιπτώσεις και περιστάσεις 
να φέρεται με ευγένεια , ανθρωπιά , είτε τον ξέρουν είτε όχι. Η συμπεριφορά σας η 
μασκαραδίστικη αποκαλύπτει και σε σας τους ίδιους τον χαρακτήρα σας . Προσέξτε  μη 
χάσετε την εκτίμηση προς τον εαυτό σας . 

Ευπρέπεια λοιπόν , καλοσύνη , κέφι και καλή διασκέδαση!!!!!!! 

 

 

 

 

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  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

2-2  Παγκόσμια ημέρα υγροτόπων 

4-2 Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου 

7-2 Παγκόσμια ημέρα κατά του 
διαδικτύου 

13-2 Παγκόσμια ημέρα Ραδιοφώνου 

15-2 Παγκόσμια ημέρα κατά του 
Παιδικού Καρκίνου 

18-2 Παγκόσμια ημέρα Κοινωνικής  
Δικαιοσύνης 

 

ΤΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

 

1-2  Εκλέγεται ο  Όθωνας  βασιλέας της Ελλάδας 

3-2 Η Ελλάδα κηρύσσεται ανεξάρτητη κράτος 
βάσει του πρωτοκόλλου του Λονδίνου 

4-2  Πεθαίνει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

9-2Πεθαίνει ο εθνικός μας ποιητής Διονύσιος 
Σολωμός 

10-2 Απελευθερώνονται τα Δωδεκάνησα  

12-2 Υπογράφεται η συμφωνία της Βάρκιζας 

15-2  Εγκαινιάζεται ο μέγας ναός της Αγίας Σοφίας 

18-2 Η Ελλάδα γίνεται μέλος του Ν.Α.Τ.Ο 

22-2 Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης κηρύσσει την 
επανάσταση 

23-2 Θεμελιώνεται ο ναός τ5ης Αγίας Σοφίας από 
τον Ιουστινιανό 

28 -2  Ορλωφικά 

 

 

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ  ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

1-2 Τρύφων 

2-2 Υπαπαντή του Σωτήρος 

3-2 Σταμάτης , Σταματία 

4-2 Ισίδωρος , Ισιδώρα 

5-2 Αγαθή, Αγαθούλα 

6-2 Φώτης , Φωτεινός, Φωτεινή 

8-2 Ζαχαρίας, Ζαχαρούλα 

9-2 Μάρκελος, Μαρκέλα 

10-2 Χαράλαμπος, Χαραλαμπία 

11-2 Βλάσης 

12-2 Μελέτης, Μελετία 

17-2 Θεόδωρος, Θοδωρής , Πουλχερία 

19-2 Φιλόθεος, Φιλοθέη 

23-2 Πολύκαρπος, Πολυχρόνης 

26-2 Ανατολή 
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ΕΝΑ ΜΥΘΟ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ 

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ 

Ένας μια φορά αποφάσισε να καρτερέσει στο 
παραθύρι του όλη τη νύχτα , για να ιδεί τον 
ουρανό ν’ ανοίξει και να γυρέψει ένα σοινίκι 
φλωρί. Τη στιγμή που έλαμψαν τα ουράνια, 
αυτός , για να ιδεί καλά , πέρασε το κεφάλι του 
μέσα από τα κάγκελα του παραθυριού. Αλλά η 
λάμψη του ουρανού τον εθάμπωσε, εσάστισε 
και αντί να γυρέψει ένα σοινίκι φλωρί , φώναξε: 

-Ένα σοινίκι κεφάλι. 

Και αμέσως έγινε το θάμα, γιατί το κεφάλι του 
εχόντρυνε σαν σοινίκι και δεν μπόρεσε να το 
βγάλει από τα κάγκελα, και την άλλη μέρα ήρθε 
ένας γύφτος κι έκοψε τα  σίδερα κι  έτσι το 
έβγαλε. 

Σοινίκι = μεγάλο ταψί ( αλλιώς σοινί ) 

Από το βιβλίο «λαϊκοί θρύλοι και παραδόσεις  
για παιδιά«                               Β. Δ. 
Αναγνωστόπουλος 

 

 

ΚΑΙ ΛΙΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΜΑΣ 

ΤΕΣΣΕΡΑΜΙΣΙ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣΗΜΙΣΙ 

Ανάλογα με το τρεις και μισός/ ή και τρία και μισό ( 
όπως διαβάσατε στο προηγούμενο τεύχος ) 
σχηματίζονται και τα τέσσερεις και μισός / ή και 
τέσσερα και μισό 

Στα ουδέτερα: 

Τέσσερα και μισό = τεσσεράμισι ( τεσσεράμισι κιλά , 

Τεσσεράμισι μέτρα, τεσσεράμισι βήματα ) 

Στα αρσενικά και θηλυκά: 

Τέσσερεις και μισός= τεσσερισήμισι ( τεσσερισήμισι 
αιώνες, τεσσερισήμισι μήνες , τεσσερισήμισι 
χιλιάδες 

Επομένως :  

Τεσσεράμισι εκατομμύρια και όχι τεσσερισήμισι 
εκατομμύρια 

Τεσσεράμισι τετράγωνα και όχι τεσσερισήμισι 
τετράγωνα 

Αλλά 

Τεσσερισήμισι  μήνες και όχι τεσσεράμισι μήνες 

Τεσσερισήμισι  ώρες και όχι τεσσεράμισι ώρες 

 

 



 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ 

Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα 
ποδοσφαίρου του σχολείου μας αγόρια και 
κορίτσια. Τα κορίτσια κατάφεραν και 
πέρασαν στους 8 μετά από μια πετυχημένη 
σειρά νικών. Τα αγόρια μπορεί να μην 
πέρασαν αλλά πρέπει να τους δώσουμε 
πολλά συγχαρητήρια . Επίσης  θα ήθελα να 
πω ότι τα κορίτσια δημιούργησαν ομάδα 
μετά από πολλά χρόνια. Η ομάδα 
αποτελούνταν από τα κορίτσια της Έκτης 
τάξης και από ένα κορίτσι της τετάρτης. 

«Συνεχίστε το έργο μας παιδιά και κάντε το 
σχολείο μας περήφανο. « 

                                                    Αναστασία 

ΑΛΦΑΒΗΤΟΠΑΡΕΛΑΣΗ 

Την  Κυριακή  12 Φεβρουαρίου 
πραγματοποιήθηκε η αλφαβητοπαρέλαση. 

Τα σχολεία φέτος αποφάσισαν να κάνουν 
ξεχωριστές στολές. Πίνακες ζωγραφικής. 

Ο ενθουσιασμός  και η χαρά ήταν μεγάλη. Τα 
παιδιά γελούσαν , έπαιζαν , χόρευαν αλλά το 
σίγουρο ήταν ένα. Όλα ήταν ευτυχισμένα και η 
ευτυχία περνούσε και σε αυτούς που 
παρακολουθούσαν την παρέλαση. 

 

 

 

Σε  αυτό το τεύχος  αποφασισα να κάνω κάτι διαφορετικό. Έψαξα και βρήκα λοιπόν σοφά λόγια . 

Συγκέντρωσα τα δέκα πιο σημαντικά για μένα τουλάχιστον 

1) Μαγεία είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου. Αν μπορείς να το κάνεις αυτό, μπορείς να κάνεις τα 
πάντα. 

2) Γιατί παλεύεις να σε αποδεκτούν αφού γεννήθηκες για να ξεχωρίζεις; 
3) Μια είναι η απόδειξη του μπορώ: το κάνω 
4) Δεν είμαστε υπεύθυνοι μόνο γι’ αυτό που κάναμε, αλλά και γι’ αυτό που δεν κάναμε 
5) Ο καλύτερος τρόπος για να προβλέψεις το μέλλον σου είναι να το δημιουργήσεις! 
6) Ό,τι δεν συνέβη ποτέ είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά 
7) Οι πιο σημαντικές μέρες στην ζωή σου είναι η μέρα που γεννήθηκες και η μέρα που θα 

καταλάβεις το γιατί 
8) Αυτός που κυριαρχεί στους άλλους είναι ισχυρός. Αυτός που κυριαρχεί στον εαυτό του είναι 

πανίσχυρος 
9) Ποτέ μη μετανιώσεις .Αν είναι καλό είναι θαυμάσιο , αν είναι κακό είναι εμπειρία 
10) Ζεις μονάχα μια φορά , αλλά αν το κάνεις σωστά, μια φορά είναι αρκετή. 

 



                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαρταετοί 

                           Νίκος Κανάκης  

Από το Ανθολόγιο Α΄καιΒ΄Δημοτικού 

Πέρα στους λόφους τους γυμνούς 

Πήγαν ο Μπάμπης κι η Λενιώ 

τα κοντογειτονόπουλα 

να ρίξουν τους χαρταετούς. 

Πείσμα που το βαλαν κι οι δυο 

Ποιος θα περάσει τ’ αλλουνού 

Τραβούν καλούμπα, κι οι αητοί 

Πήραν τους δρόμους του ουρανού. 

Με τα σκοινιά στο χέρι τους 

Λοξοκοιτιούνται και απορούν 

Που βλέπουν και τους δυο αητούς  

Στο ίδιο ύψος να πετούν. 

Όσο να ιδούν να καλοϊδούν 

Εμπλέχτηκαν και οι δυο αητοί 

Κι ανεμοστροβιλίζοντας 

Πέσαν μπροστά τους καρφωτοί. 

Τώρα ο Μπάμπης κι η Λενιώ 

Να τους ξεμπλέξουν δεν μπορούν 

Μπερδεύουνε τα χέρια τους 

Λοξοκοιτιούνται και γελούν. 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΑΚΙ 

Το βιβλίο αυτό μας διδάσκει πώς το χαμόγελο είναι 
από τα πιο σημαντικά πράγματα. 

Η Αθηνούλα ένα κοριτσάκι με καστανά σγουρά 
μαλλάκια κι ένα πλατύ χαμόγελο. 

Όσοι είναι γύρω της ,όταν την κοιτάζουν , δεν 
μπορούν να μην χαμογελάσουν ακόμη κι αν είναι 
στεναχωρημένοι. « Καλώς το χαμογελάκι μου…..» 
της λέει η μαμά της κι έτσι «χαμογελάκι « 

Την φωνάζουν όλοι γνωστοί και φίλοι. Το όνειρο της 
Αθηνούλας μας ταξιδεύει στη χώρα της φαντασίας, 
σε ένα κόσμο όπου το χαμόγελο, μέσα από μια 
πολύ πρωτότυπη πλοκή , παίρνει τη θέση που του 
αρμόζει. Ένα βιβλίο γραμμένο για μικρούς και 
μεγάλους , μια υπέροχη ιστορία γραμμένη από την 
καβαλιώτισσα Αθηνά Παναγιωτίδου 

 

 

 



 

 

 

 

ΠΑΜΕ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Μεγαλώσαμε . Βρισκόμαστε στην 
τελευταία τάξη του μικρού Δημοτικού 
σχολείου. 

Με λύπη θα το αποχωριστούμε τον Ιούνιο 
αλλά και με χαρά. Γιατί όλοι ξέρετε γιατί.  

Έτσι η κυρία μας για να μας βοηθήσει να 
εγκλιματιστούμε πριν μπούμε για πρώτη 
φορά στο μεγάλο εκείνο κτήριο του 
Γυμνασίου μας έφερε την κυρία Κική . 
Μέσα λοιπόν από έξι δίωρες συναντήσεις 
μάθαμε μέσα από συζητήσεις και 
παιχνίδια τι είναι το γυμνάσιο. Α! 
επισκεφθήκαμε και το 5ο Γυμνάσιο – το 
οποίο οι περισσότερες μαθητές θα 
συνεχίσουν εκεί- για να γνωρίσουμε το 
χώρο και τους καθηγητές. Εκεί μας 
περίμενε ο Γυμνασιάρχης με κάποιους 
καθηγητές και  αφού μας ξενάγησε στο 
χώρο και μας είπε και την ιστορία του 
σχολείου μας απάντησε στις απορίες μας. 

Καλή συνάντηση !  

 

 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ  ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ 

Παρασκευή  3  Φεβρουαρίου. Ενότητα Γλώσσας 
«Διατροφή». 

Η τάξη γεμάτη τρόφιμα φτιαγμένα από τις 
μανούλες μας και η κυρία Ράπτου ιατρός -
βιοπαθολόγος να μας περιμένει . 

Αφού μας μίλησε για την σωστή αλλά και υγιεινή 
διατροφή μέσα από ένα βίντεο το οποίο μας είχε 
ετοιμάσει μας άφησε να φάμε ό,τι είχαμε φέρει. 
Για κάθε ένα από αυτά μας μιλούσε για τις 
βιταμίνες , τις πρωτεΐνες και τα ιχνοστοιχεία που 
παίρνουμε. Και στο τέλος μας είχε μια έκπληξη . 
Μαζί με την κυρία μας ετοίμασαν ένα δροσιστικό 
μιλκ σέικ  με γεύση μπανάνα.  

 Και η υπόσχεση ! Σύντομα να το επαναλάβουμε. 

 

 

 

 



 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 

Την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου επισκεφτήκαμε 
το Λύκειο Ελληνίδων. Αφού ξεναγηθήκαμε, 
συζητήσαμε για την παράδοση της χώρας 
μας ντυθήκαμε με παραδοσιακές στολές και 
χορέψαμε παραδοσιακούς χορούς. Μια 
δίωρη εμπειρία που θα μας μείνει αξέχαστη. 
Ευχαριστούμε τις κυρίες του Λυκείου και 
ευελπιστούμε σε μια επόμενη επίσκεψη και 
συνάντηση μαζί τους. 

 

 

 

 

 

 

ΣΑΣ  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΑΙΝΙΑ 

Ψύλλος είναι ο τίτλος μια χειρόγραφης 
εφημεριδούλας, που εκδίδει και συντάσσει ένας 
δωδεκάχρονος μαθητής, σ' ένα απομονωμένο 
χωριό της ορεινής Ολυμπίας. ο Ηλίας Σεϊτανίδης. 
«Ψύλλος» είναι όμως κι ο ίδιος ο μικρός Ηλίας, 
γιατί είναι τόσο πολύ ταυτισμένος με την 
εφημερίδα του, ώστε κανείς πια να μην τον 
φωνάζει με το πραγματικό του όνομα. Κι όπως 
γράφει ο ίδιος σ' ένα φύλλο της εφημερίδας του, 
«ο Ψύλλος είναι ένα όνειρο, τα ταξίδια που θέλω 
να κάνω, είναι το σπάσιμο των συνόρων του 
μικρού χωριού μου, είναι τα φτερά που με 
βοηθούν να πετάξω μακριά...». Μια διεισδυτική 
ματιά στην ελληνική επαρχία στα τέλη της 
δεκαετίας του '60. Πολυβραβευμένη ταινία σε 
παγκόσμιο επίπεδο, και πρώτη κινηματογραφική 
απόπειρα του σκηνοθέτη, με απολαυστικές 
ερμηνείες. 

 

 


