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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν να τα τιμήσετε με τα 
κείμενά σας και να τα θεωρήσετε σαν τη δική 
σας ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας της 

χρώμα με τη δική σας φωνή. Η συντακτική 
ομάδα καλεί όλους όσους επιθυμούν να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pspp@mail.com. 

Η συντακτική ομάδα 

 

  

Το ταξίδι συνεχίζεται 

Πολυτεχνείου 

mailto:pspp@mail.com
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Η γιορτή των Τριών Ιεραρχών 

Του  ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ  Δ΄ τάξη 

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών 
καθιερώνεται στα μέσα του 11ου αιώνα 
και στα χρόνια του Κωνσταντίνου Θ' 
Μονομάχου ή του Αλέξιου Α΄Κομνηνού 
από τον μητροπολίτη Ευχαΐτων Ιωάννη 
Μαυρόποδα ο οποίος συνέθεσε τμήμα 
τουλάχιστον της ακολουθίας για τους 
τρεις αγίους της Εκκλησίας. Στην 
ακολουθία ο Μαυρόπους υμνεί τη 
σημασία του έργου και την ποιότητα της 
δράσης τους και τονίζει τη σχέση της 
τριανδρίας με τον τρισυπόστατο Θεό για 
την Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι απαρχές της 
εορτής πρέπει να εντοπισθούν σε μια 
περίοδο διανοητικού αναβρασμού. Είναι η 
εποχή που ο Κωνσταντίνος Θ' Μονομάχος 
αναδιοργανώνει τη Νομική Σχολή της 
Κωνσταντινούπολης η οποία κατάρτιζε τα 
μελλοντικά στελέχη της Βυζαντινής 
διοίκησης, στελεχώνοντάς την Σχολή με 
λόγιους όχι αριστοκρατικής καταγωγής: σε 
αυτούς συμπεριλαμβάνονταν ο Μιχαήλ 
Ψελλός, ο Ιωάννης Ξιφιλίνος και ο Ιωάννης 
Μαυρόπους. 

Οι μεταρρυθμίσεις που ο Κωνσταντίνος Θ΄ 
προωθούσε και με τις οποίες ταυτίστηκε ο 
Ψελλός και η ομάδα του τους εξανάγκασε 
έναν-έναν σε παραίτηση στην συνέχεια. 
Πράγματι οι συνεχείς επιθέσεις εκ μέρους 
του παλιού δικαστή Οφρυδά ήταν μια 
έκφραση δυσαρέσκειας για τον τρόπο 
στέρησης του ελέγχου της νομικής 
εκπαίδευσης εκ μέρους των καθημερινών 
εργατών του νόμου. Η μνήμη των Τριών 
Ιεραρχών έρχεται να συμβολίσει 
μεταφορικά την Αγία Τριάδα και τον ρόλο 
των τριών πατέρων στη διαμόρφωση του 
τριαδικού δόγματος και να υποδηλώσει τα 
όρια προσέγγισης του ελληνικού 
φιλοσοφικού στοχασμού.  
 
Ως Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται οι τρεις 
επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της 
χριστιανικής θρησκείας, προστάτες των 
γραμμάτων και των μαθητών, ο Ιωάννης ο 

Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο 
Γρηγόριος ο Θεολόγος. 
Αναδείχθηκαν πατέρες της εκκλησίας και 
άγιοι. Η σοφία και η δράση τους τους 
έδωσε τον τίτλο των μεγίστων φωστήρων, 
όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους .  
Και οι τρεις έδειξαν προσήλωση στη 
χριστιανική θρησκεία κι η ζωή τους ήταν 

γεμάτη από τους αγώνες τους γι' αυτή. Τα 
συγγράμματά τους, αλλά και η προφορική 
τους διδασκαλία έδωσαν δόξα και αίγλη 
στη χριστιανική παιδεία.  
Γαλουχημένοι με τα βαθιά νοήματα της 
θρησκείας και άριστοι γνώστες της 
αρχαίας ελληνικής σοφίας, συνδύασαν τις 
γνώσεις τους αυτές και πρόσφεραν τις 
πρώτες βάσεις στη διαμόρφωση της 
ελληνοχριστιανικής παιδείας και του 
ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Για τη 
μεγάλη προσφορά τους στα γράμματα 
ανακηρύχτηκαν άγιοι προστάτες των 
γραμμάτων, των μαθητών και γενικά της 
σπουδάζουσας νεολαίας. 
 
Για τη σοφία τους και τη χριστιανική τους 
ζωή, η ορθόδοξη Εκκλησία τους ονόμασε 
αγίους και γιορτάζουν ο καθένας 
ξεχωριστά. Αλλά επειδή δημιουργήθηκε 
μια διαφωνία μεταξύ των χριστιανών για 
το ποιος από τους τρεις πρόσφερε τα 
περισσότερα, αποφασίστηκε και 
καθιερώθηκε από τα τέλη του 4ου αιώνα 
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να υπάρχει και για τους τρεις μια κοινή 
γιορτή στις 30 Ιανουαρίου κάθε έτους. Κι 
επειδή είναι και προστάτες των 
γραμμάτων, καθιερώθηκε αυτή η γιορτή 
να είναι και γιορτή των γραμμάτων και της 
ελληνοχριστιανικής παιδείας. Η γιορτή 
αυτή επεκτάθηκε και στα γυμνάσια και 
στα δημοτικά σχολεία που την ημέρα αυτή 
αργούν και οργανώνουν διάφορες 
εκδηλώσεις και τελετές στη μνήμη των 
Αγίων.  
 

 

Απολυτίκιο 
Τριών Ιεραρχών 

 

Τούς τρείς μεγίστους φωστήρας, τής 

τρισηλίου θεότητος, τούς τήν οικουμένην 

ακτίσι, δογμάτων θείων πυρσεύσαντας· 

τούς μελιρρύτους ποταμούς τής σοφίας, 

τούς τήν κτίσιν πάσαν θεογνωσίας νάμασι 

καταρδεύσαντας· Βασίλειον τόν μέγαν, καί 

τόν Θεολόγον Γρηγόριον, σύν τώ κλεινώ 

Ιωάννη, τώ τήν γλώτταν χρυσορρήμονι· 

πάντες οι τών λόγων αυτών ερασταί, 

συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν· αυτοί γάρ 

τή Τριάδι, υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν. 

 

 

 

 

Πηγή:  wikipedia 

 

              

Τρεις Ιεράρχες 

Του ΣΤΑΘΗ Ε
2
 τάξη 

Ως Τρεις Ιεράρχες αναφέρονται οι τρεις επιφανείς άγιοι και θεολόγοι της χριστιανικής 

θρησκείας, προστάτες των γραμμάτων και των μαθητών, 

ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Βασίλειος ο Μέγας και ο 

Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός ή Γρηγόριος ο Θεολόγος. 

Αναδείχθηκαν πατέρες της εκκλησίας και άγιοι. Η σοφία 

και η δράση τους τους έδωσε τον τίτλο των μεγίστων 

φωστήρων, όπως ψέλνεται και στο τροπάριό τους: «Τους 

τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισηλίου θεότητος...». 

Και οι τρεις έδειξαν προσήλωση στη χριστιανική θρησκεία 

κι η ζωή τους ήταν γεμάτη από τους αγώνες τους γι' αυτή. 

Τα συγγράμματά τους, αλλά και η προφορική τους 

διδασκαλία έδωσαν δόξα και αίγλη στη χριστιανική 

παιδεία. Γαλουχημένοι με τα βαθιά νοήματα της 

θρησκείας και άριστοι γνώστες της αρχαίας ελληνικής 

σοφίας, συνδύασαν τις γνώσεις τους αυτές και 

πρόσφεραν τις πρώτες βάσεις στη διαμόρφωση της 

ελληνοχριστιανικής παιδείας και του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. Για τη μεγάλη 

προσφορά τους στα γράμματα ανακηρύχτηκαν άγιοι προστάτες των γραμμάτων, των 

μαθητών και γενικά της σπουδάζουσας νεολαίας. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%AD%CE%B3%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CF%81%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B6%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82
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Και οι τρεις ιεράρχες ακολούθησαν το δρόμο του Χρηστού και της εκκλησίας . Επίσης όλοι 

απαρνήθηκαν τα ειδωλολατρικά στοιχεία .    

Έστησαν γέφυρες ανάμεσα σε πολλά πράγματα Έτσι δικαιολογημένα η εποχή τους 

ονομάστηκε «Χρυσός αιώνας της εκκλησίας»! 

Πηγές:  http://st-spyridon.over-blog.com/article-27439732.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF

%81%CF%87%CE%B5%CF%82 

              

Του ΓΙΑΝΝΟΥ Ε
2
 τάξη 

Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, γνωστός και ως Ιωάννης της Αντιόχειας, είναι Άγιος, Πατέρας 
και ιεράρχης της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Γεννήθηκε στην 
Αντιόχεια της Συρίας μεταξύ 344 και 354. Έδρασε στην ίδια 
πόλη, αλλά και την Κωνσταντινούπολη και τελικά πέθανε 
εκδιωγμένος από την αυτοκρατορική αυλή το 407, λόγω του 
αυστηρού ελέγχου που της ασκούσε. Ο ίδιος συγκαταλέγεται 
ανάμεσα στις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, ένεκα 
του αξεπέραστου χαρίσματός του στην ομιλία. Διετέλεσε επίσης 
επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, όπου διακρίθηκε για το 
σπουδαίο ποιμαντικό και φιλανθρωπικό έργο που διενήργησε. 
Τελικά αναδείχτηκε ως ένας από τους πλέον λαοφιλείς ιεράρχες, 
εξ ου και σήμερα θεωρείται άγιος από την Λουθηρανική και την 
Αγγλικανική εκκλησία, ενώ κατατάσσεται στους μεγάλους 

πατέρες της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας, αφήνοντας πίσω σπουδαίο, 
ανεκτίμητο και διαχρονικό συγγραφικό έργο, που αγκαλιάζει όλο το φάσμα των 
ποιμαντικών και θεολογικών ζητημάτων της εκκλησίας. 

Πηγή:http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%C

E%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82 

              

Του ΣΤΕΦΑΝΟΥ Ε
2
 τάξη 

Ο Άγιος Γρηγοριος ο Θεολόγος, γεννήθηκε το 329μ.Χ. στην πόλη 

Ναζιανζό. Ο πατέρας του, Γρηγοριος και αυτός, την ίδια χρονιά που 

γεννήθηκε ο Άγιος, έγινε Επίσκοπος της Ναζιανζού. Η μητέρα του 

ονομαζόταν Ναννά  και ήταν πολύ θερμή χριστιανή. Αυτή δίδαξε στον 

Άγιο, τα πρώτα του γράμματα και του μετέδωσε την αγάπη της για τον 

Χριστό και την Χριστιανική πίστη. Ο Άγιος Γρηγοριος εξελίσσετε μέρα με 

την μέρα σε ένα φιλομαθή και ενάρετο νέο. Την σκυτάλη της 

εκπαίδευσης του Αγίου, παίρνει μετά την μητέρα του, ο θειος του 

Αμφιλόχιος Ο Αμφιλοχιος του διδάσκει διδάσκει Ελληνικά και ρητορική. 

Ο Άγιος Γρηγοριος με την φιλομάθεια που τον διακρίνει και την συνεχή 

μελέτη, εξάντλησε γρήγορα τα αποθέματα γνώσεων τόσο της μητέρας 

του όσο και του θειου του. Έτσι αναγκάστηκε να πάει στην Καισαρεία όπου συνέχισε την 

http://st-spyridon.over-blog.com/article-27439732.html
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%99%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%81%CF%87%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%BF%CF%85%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%B3%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CE%B8%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B7_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CE%BA%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%A7%CF%81%CF%85%CF%83%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BC%CE%BF%CF%82
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εκπαίδευση του στην Θεολογική Σχολή. Την Καισάρεια ακολουθεί η Αλεξάνδρεια και τελικά 

η Αθήνα. Στην Αθήνα σπουδάζει φιλοσοφία, ρητορική και ιατρική. Το ίδιο διάστημα, 

γνωρίζετε με τον Μεγα Βασίλειο, ο οποίος επίσης σπουδάζει, και γίνονται αχώριστοι φίλοι. 

Ζουν αναρετα, αφιερώνοντας τον χρόνο τους στις σπουδές και στην μελέτη χριστιανικών 

συγγραμμάτων. Οι σπουδές τους τελειώνουν το 356μ.Χ. και οι δύο Άγιοι χωρίζονται. Ο 

Βασίλειος επιστρέφει στην γενέτειρα του , βαπτίσθηκε και στην συνέχεια βοηθούσε τον 

πατέρα σε υποθέσεις της Επισκοπής. Παράλληλα δίδασκε τους νέους της πόλης και 

εργαζόταν στα κτήματα της οικογένειας, του μετά από λίγο καιρό, όμως, άφησε την 

Ναζιανζό και να τον βοηθήσει στα Επισκοπικά του καθήκοντα. Ο Άγιος  Γρηγοριος για 

δεύτερη  φορά αποχωρίζετε τον αδελφικό του φίλο, Μεγα Βασίλειο και επιστρέφει στην 

γενέτειρα του. Εκεί, μετά από παρακλήσεις τόσο του πατέρα του όσο και των χριστιανών 

της περιοχής, χειροτονείται  Διάκονος και Πρεσβύτερος. Από το νέο αυτό μετερίζι Άγιος 

Γρηγόριος, υπηρετεί τον Χριστό και την πίστη του. Η δραστηριότητα του δεν εξαντλείτε 

μόνο στα Ιερατικά του καθήκοντα. Συνεχίζει να διδάσκει, αλλά και να ασκεί μεγάλο 

κοινωνικό έργο, καθώς βρίσκεται στο πλευρό του ποιμνίου του σε κάθε περίσταση και 

ανάγκη. Παράλληλα γίνεται, όπως και ο Μέγας Βασίλειος, ένας από τους μεγαλύτερους 

εχθρούς τόσο των ειδωλολατρών, όπως ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, όσο και των αιρετικών. 

Το 374μ.χ. πέθανε ο πατέρας του Αγίου και μετά από λίγο καιρό πέθανε και η μητέρα του. 

Μετά το θάνατο της, ο Άγιος Γρηγόριος αποσύρθηκε στο μοναστήρι της Αγίας Θέκλας στην 

Σελεύκεια. Από το μοναστήρι αυτό θα φύγει το 379 μ.χ. για να πάει στην 

Κωνσταντινούπολη. Τον κάλεσαν εκεί για να βοηθήσει στον αγώνα εναντίων των αιρέσεων 

που είχαν κατακλύσει την Πόλη. Στρατιώτης  στην πρώτη γραμμή του μετώπου, πολέμησε 

τους αιρετικούς. Με την βοήθεια του Θεού, νίκησε στον πόλεμο αυτό και αντί για 

παράσημο, αν και ο ίδιος δεν το επιθυμούσε, του δόθηκε ο Αρχιεπισκοπικός Θρόνος της 

Βασιλεύουσας. Στον θρόνο αυτό έκατσε ελάχιστα. Αρνούμενος να λάβει μέρος σε διαμάχες, 

καταγγελίες και συγκρούσεις, αφήνει το αξίωμα του Αρχιεπισκόπου και μαζί  με αυτό και 

την Κωνσταντινούπολη. Αποσύρεται στην Αριανζο, σε ένα κτήμα της οικογένειας του, και 

αφιερώνεται στην προσευχή, στην μελέτη και στην συγγραφή έως τις 25 Ιανουαρίου του 

391 μ.χ. όπου θα αφήσει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 62 ετών. Την μνήμη του Αγίου 

Γρηγορίου του Θεολόγου εορτάζουμε στις 25 Ιανουαρίου. Απολυτίκιο του Αγίου Γρηγορίου 

του Θεολόγου ποιμενικός αυλός της Θεολογίας σου, τας των ρητόρων ενοίκησε σάλπιγγας 

ως γάρ τα βάθη του πνεύματος ακζητήσαντι, και τα κάλλη του φθέγματος προσετέθη σοι 

.Αλλά πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ, πάτερ  Γρηγόριε, σωθήναι τας ψυχάς ημών. 

Πηγή: http://www.matia.gr/7/72/7203/7203_2_4.html 

              

  

http://www.matia.gr/7/72/7203/7203_2_4.html
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ΓΟΥΝΤΙ Ο ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ 

Της ΜΥΡΣΙΝΗΣ Ε
2
 τάξη 

Ο Γούντι είναι ένας σκανδαλιάρης τρυποκάρυδος  

που πάντα δημιουργεί φασαρίες.Ξεχωρίζει από το 

χαρακτηριστικό του γέλιο. Δημιουργός του, ο Μπεν 

«Μπαγκς» Χαρνταγουέι. Η ιδέα άνηκε στη σύζυγο του 

Λαντζ, Γκρέισι. 

Στα τέλη της δεκαετίας του '30 ο Γουόλτερ και η 
Γκρέισι αποφάσισαν να περάσουν λίγες μέρες 
ξενοιασιάς με το τροχόσπιτό τους στη λίμνη Σέργουντ 
της Καλιφόρνιας.  

Όμως, ένας θορυβώδης τρυποκάρυδος δεν τους άφηνε να κλείσουν 
μάτι τις νύχτες.  

Έπειτα από μια ξαφνική νεροποντή το τροχόσπιτο έμπασε νερά. 
Έμαθαν ότι το συμπαθέστατο πτηνό είχε κάνει κόσκινο την οροφή με 
τα ραμφίσματά του. Από την περιπέτειά τους αυτή γεννήθηκε μια 
μεγάλη μορφή των κινουμένων σχεδίων.  

Η κινηματογραφική πρεμιέρα του Γούντι έγινε στις 25 Νοεμβρίου του 
1940 

              

Ο Τζουράς 

Της ΑΝΝΑΣ Ε
2
 τάξη 

Ο τζουράς είναι νυκτό μουσικό όργανο, οκτάχορδο ή εξάχορδο. Θεωρείται μικρογραφία 
του μπουζουκιού, καθώς έχει μανίκι και κεφαλάρι όμοιο, αλλά μικρότερο σκάφος, περίπου 
διπλάσιο από τον μπαγλαμά. Κατασκευάζεται από τα ίδια υλικά και με παρόμοιες τεχνικές 
με το μπουζούκι και ανήκει και αυτό το ίδιο, στα έγχορδα λαϊκά όργανα της οικογένειας 

των λαούτων, εξέλιξη του ταμπουρά, που θεωρείται 
απόγονος της αρχαιοελληνικής πανδούρας ή 
πανδουρίδας ή πανδούριο. 

Ο ήχος του θυμίζει μπουζούκι αλλά έχει τη δική του 
ιδιαίτερη χροιά, γι' αυτό ο τζουράς έχει κατακτήσει την 
θέση που έχει σήμερα στην ελληνική λαϊκή ορχήστρα 

 

              

  

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CF%85%CE%BA%CF%84%CF%8C&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%8C%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B6%CE%BF%CF%8D%CE%BA%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%AC%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%89%CF%87%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C_%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%81%CF%87%CE%AE%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Tzouras.j
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Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ 

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑ Δ΄ τάξη 

Η χώρα μας , έχει πανέμορφα αξιοθέατα και μαγευτικά τοπία. Μια από τις ποιο 

αξιοθαύμαστες φυσικές ομορφιές της, είναι το δάσος της Στροφιλιάς . Βρίσκεται στην 

καρδιά αυτής της περιοχής . Πολλά από τα πυκνά δέντρα του κάηκαν σε μια πυρκαγιά. 

Γνώρισα αυτό το τοπίο κάνοντας μια σύντομη βόλτα με τους γονείς μου. Αυτό το μέρος θα 

εντυπωσιάσει  κάθε επισκέπτη με τη ζωή που υπάρχει εκεί. Στο χωριό της Στροφιλιάς 

κατοικούν ζώα και υπέροχα ευωδιαστά λουλούδια. Όταν φτάνει το απόγευμα - συνήθως το 

καλοκαίρι- ο ήλιος πέφτει και κρύβεται πίσω από  τα καταπράσινα πεύκα. Μεγάλη 

εντύπωση μου έκανε , το πόση ζωή υπάρχει εκεί. 

              

Η Αρκτική αλεπού  

Της ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

Η Αρκτική αλεπού είναι το είδος που ζει στην 

Αρκτική, δηλαδή στις πολικές περιοχές του βόρειου 

ημισφαιρίου. Στο μέγεθος είναι λίγο μικρότερη από 

την αλεπού των εύκρατων περιοχών. Το χειμώνα δεν 

πέφτει σε χειμερία νάρκη όπως άλλα ζώα. Τρέφεται 

με σάπιο κρέας φάλαινας ή τα αποφάγια από τα 

θύματα των πολικών αρκούδων. Είναι περιζήτητη για 

το δέρμα της, που το χειμώνα είναι άσπρο και το 

καλοκαίρι γίνεται γκρίζο.  

Κατοικεί στις αρκτικές περιοχές του Βορείου 

Ημισφαιρίου κυρίως στην Γροιλανδία, την Σιβηρία, 

τον Καναδά, την Αλάσκα, την Ισλανδία, και την 

αλπική Σκανδιναβία. Για να μπορέσει να επιβιώσει 

στο ψυχρό κλίμα, ακόμα και σε θερμοκρασίες -50°C, η φύση την έχει προικίσει με πυκνό 

τρίχωμα αντίστροφης ανταλλαγής 

θερμότητας μέσω της κυκλοφορίας του 

αίματος στις πατούσες και με μεγάλη 

ποσότητα σωματικού λίπους. Το τρίχωμά της 

αλλάζει χρώμα ανάλογα με τις εποχές. 

Βασικό πλεονέκτημά της είναι η οξεία ακοή 

της που της δίνει την δυνατόητα να εντοπίζει 

με ακρίβεια την θέση του θηράματός της 

κάτω από το χιόνι. Η διατροφή της αποτελείται από αρουραίους, αρκτικούς λαγούς, 

ψοφίμια και αποφάγια των θηραμάτων των πολικών αρκούδων. Ακόμα, στην δίαιτά της 

περιλαμβάνεται το ψάρι και τ' αυγά. Αν υπάρχει υπεραφθονία κυνηγιού και δεν μπορούν 

να το καταναλώσουν, το θάβουν και το έχουν ως απόθεμα για να "βγάλουν" τον χειμώνα. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CF%8C%CF%81%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%AF%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%B5%CF%80%CE%BF%CF%8D
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B1_%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%AC%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%83%CF%80%CF%81%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BA%CF%81%CE%B9
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Στις σκανδιναβικές παραδόσεις, πίστευαν 

πως η αλεπού έφερνε το φως. Στην Κίνα και 

σε άλλες ασιατικές χώρες, οι αλεπούδες 

αντιμετωπίζονταν ως δαίμονες που 

επέκτειναν την ζωή τους αποπλανώντας 

ανθρώπους και τρεφόμενοι με τις ψυχές 

τους.  

 

 

              

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΝΟΣ ΣΟΥ … ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΕΓΧΟΡΔΑ  

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑ Δ΄ τάξη 

Μπορείς να φτιάξεις και μόνος σου έγχορδα. Ένα πολύ έξυπνο και αποτελεσματικό είναι το 

κουτί - κιθάρα. 

Υλικά κατασκευής: 

1 χαρτονένιο κουτί παπουτσιών 

6 λαστιχάκια για χορδές με διαφορετικό πάχος 

1 χάρτινη ράβδο, στην οποία θα έχεις κάνει έξι εγκοπές 

Νερομπογιές  

Οδηγίες κατασκευής: 

Ζήτησε από έναν ενήλικα να κόψει μια τρύπα στο καπάκι του κουτιού. 

Τέντωσε τις χορδές γύρω από το κουτί κι ύστερα, για να τις ανυψώσεις, τοποθέτησε κάτω 

από αυτές τη χάρτινη ράβδο. 

Διακόσμησε την κιθάρα σου ζωγραφίζοντας ένα μοτίβο στο κουτί. 

Παίξε με τις χορδές αγγίζοντάς τες ή περνώντας από πάνω τους τα δάχτυλά σου. Εξαιτίας 

του διαφορετικού πάχους τους οι χορδές παράγουν διαφορετικές νότες - οι λεπτές βγάζουν 

υψηλές και οι πιο χοντρές χαμηλότερες νότες. 
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Φιλοιστορίες: Σύνθετες λέξεις με το… φίλος! 

Της ΜΥΡΣΙΝΗΣ Ε
2
 τάξη 

Ένας φιλότεχνος φιλόλογος ξεκίνησε να πάει να δει μια έκθεση ζωγραφικής. Ο 

υπάλληλος στην είσοδο ήταν πολύ φιλόξενος και φιλότιμος. Μόλις μπήκε μέσα θαύμασε 

τους πίνακες ζωγραφικής.  

Μιας και ήταν φιλόλογος και δίδασκε παιδιά στο σχολείο του άρεσε ένας πίνακας με 

έναν φιλομαθή μαθητή. Θα ήθελε τόσο πολύ οι δικοί του μαθητές να ήταν τόσο φιλήσυχοι 

και φιλαναγνώστες σαν εκείνον τον μαθητή που δεν έβγαζε άχνα και ήταν αφοσιωμένος 

στο διάβασμα. Του άρεσε επίσης ένας πίνακας που απεικόνιζε έναν  φιλότεχνο φιλόσοφο. 

Γέλασε με έναν φιλόζωο άνθρωπο που τσακωνόταν με τον φιλάνθρωπο υπάλληλο στην 

είσοδο γιατί ήθελε να βάλει μέσα τον σκύλο του. Θύμωσε με μια φιλόδοξη κυρία που 

ενοχλούσε και διέταζε τον κόσμο. Η φιλαργυρία του και η τσιγκουνιά του τον έκανε να μην 

αγοράσει κανέναν πίνακα. Κατά έναν περίεργο όμως τρόπο έδωσε φιλοδώρημα στον 

φιλόξενο υπάλληλο. 

Γυρίζοντας στο σπίτι του είδε πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους όπως έναν φίλαθλο 

άντρας, ένα φιλάσθενο παιδί, μια φιλάρεσκη κυρία και πολλούς ακόμα φιλόνικους, 

φιλοπόλεμους, φιλόστοργους, φιλοχρήματους, φιλοτελείς, φιλειρηνικούς, φιλελεύθερους 

και φιλέλληνες ανθρώπους. Είναι τόσοι πολλοί και διαφορετικοί οι άνθρωποι. Είδε επίσης 

μια αφίσα της συναυλίας που θα έκανε η φιλαρμονική και αποφάσισε ότι θα πήγαινε να 

την δει.  Μόλις έφτασε στο σπίτι του ήταν γεμάτος φιλοφροσύνη προς τους ανθρώπους και 

καθόλου φιλύποπτος προς αυτούς! 

 

 

 

 

              

Ιππασία 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη 

Η Ιππασία είναι ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα. Η εφαρμογή ίδιων κανόνων 
αξιολόγησης και βαθμολόγησης ανδρών και γυναικών, καθώς επίσης και η επιβράβευση όχι 
μόνο του ιππέα ή της αμαζόνας αλλά και του αλόγου, καθιστούν την    Ιππασία μοναδική ως 
άθλημα. 

Ο ιππέας ή η αμαζόνα και το άλογο θεωρούνται μια ομάδα. Απαιτούνται χρόνια 
συστηματικής προσπάθειας προκειμένου να μπορούν να εκτελούν ασκήσεις δεξιοτεχνίας, 
ταχύτητας, αντοχής και υπερπήδησης εμποδίων. Η ιππασία είναι ολυμπιακό άθλημα από το 
1900. 

Προσπαθήστε να φτιάξτε κι εσείς μια 

ιστορία με όσες περισσότερες λέξεις 

μπορείτε από την οικογένεια της λέξης που 

θα επιλέξετε ... 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1_%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82_%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CF%82_%CE%91%CE%B3%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AC_%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1
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Τα αναγνωρισμένα από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ιππασίας  αγωνίσματα είναι τα ακόλουθα: 
Υπερπήδηση εμποδίων, Ιππική δεξιοτεχνία, Ιππικό τρίαθλο, Reining, Γυμνιππευτική, 
Μαραθώνιος και Αμαξοδήγηση. Τα επτά αυτά αγωνίσματα συμπεριλαμβάνονται στο 
αγωνιστικό πρόγραμμα των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Ιππικών Αγώνων, τα οποία 
διεξάγονται ανά τέσσερα χρόνια, στο ζυγό έτος μεταξύ δύο θερινών Ολυμπιάδων.  

Εξοπλισμός Ιππέα  

Ο βασικός εξοπλισμός του ιππέα ή της αμαζόνας για τα αγωνίσματα Υπερπήδησης 
εμποδίων και το Cross Country αποτελείται από το προστατευτικό καπέλο ιππασίας, 
παντελόνι ιππασίας, μπότες ιππασίας και σακάκι. Οι ιππείς φορούν πουκάμισο και γραβάτα 
ενώ οι αμαζόνες φορούν πουκάμισο με κολαρίνα. 

Εξοπλισμός Ίππου 

Σέλα: η σέλα σχεδιάστηκε για να βοηθά τον ιππέα να διατηρεί την ισορροπία και το 
κάθισμά του στον ίππο. Η σέλα είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να ταιριάζει στον ίππο και να 
συμβάλλει στη δουλειά για την οποία αποσκοπεί. Γι αυτό το λόγο υπάρχουν διαφορετικοί 
τύποι σέλας για τα διαφορετικά ιππικά αθλήματα .Βάση της σέλας είναι ο κορμός, ο οποίος 
είναι φτιαγμένος από ατσάλι, ίνες γυαλιού ή ξύλο. Κατά κύριο λόγο, το εξωτερικό της σέλας 
είναι φτιαγμένο από δέρμα. 

Υπάρχουν τέσσερα βασικά εξαρτήματα της σέλας: 

 Το Έποχο, το οποίο κρατάει τη σέλα στη θέση της και έχει χρήση ανάλογης της 
ζώνης. 

 Οι Αρτάνες, οι οποίες είναι φτιαγμένες από δέρμα, προσαρμόζονται σε μία ειδική 
υποδοχή της σέλας κάτω από τον κορμό και στο πάνω μέρος των παραπλεύρων της 
σέλας και στηρίζουν τους αναβολείς. 

 Οι Αναβολείς, οι οποίοι είναι συνήθως φτιαγμένοι από ατσάλι έχοντας επένδυση 
από καουτσούκ, αποτελούν το στήριγμα του ποδιού του ιππέα. 

 Το Υπόσαγμα, το οποίο τοποθετείται κάτω από τη σέλα τόσο για να απορροφά τον 
ιδρώτα όσο και για να προστατεύει τη πλάτη του αλόγου. 

Ηνία: Είναι σχεδιασμένα έτσι 
ώστε να κρατάνε τη στομίδα 
στο στόμα του ίππου. 
Υπάρχουν διαφόρων ειδών 
ηνία για να ταιριάζουν σε κάθε 
τύπο ίππου καθώς επίσης και 
διαφορετικών ειδών στομίδες. 

Οι στομίδες: Αποτελούν το 
συνδετικό κρίκο της επαφής 
του ίππου με του ιππέα. Ο 
τύπος της στομίδας 
ανταποκρίνεται και στον 
έλεγχο που επιθυμεί να έχει ο 
ιππέας επί του ίππου του. 

Μπότες ίππων (περικνημίδες 
τριβής), καμπάνες, επίδεσμοι: Οι περικνημίδες αποτελούν προστατευτικά των ποδιών και 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE%CF%82_%CE%9F%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1_%CE%99%CF%80%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%AD%CE%BB%CE%BF&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8C%CE%BD%CE%B9&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BB%CE%B9
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των οπλών των ίππων. Χρησιμο-ποιούνται κατά τη διάρκεια της προπόνησης ή του αγώνα 
και αποτελούν βασικό εξάρτημα για τη καλύτερη προστασία και αποφυγή τραυμάτων στο 
βασικότερο και ουσιαστικότερο μέρος του ίππου. Οι επίδεσμοι, οι οποίοι είναι φτιαγμένοι 
συνήθως από ελαστικό ή μάλλινο ύφασμα, χρησιμο-ποιούνται τόσο στην προπόνηση όσο 
και στο στάβλο και συμβάλλουν στη ανακούφιση των ποδιών του ίππου. 

 
              

Squash 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Το squash είναι ένα είδος αντισφαίρισης εσωτερικού χώρου που παίζεται με δύο ή με 
τέσσερα άτομα (σε ζευγάρια). Η βασική του διαφορά με τα υπόλοιπα συγγενικά αθλήματα 
αντισφαίρισης είναι ότι οι δύο αντίπαλοι στέκονται δίπλα -και όχι απέναντι- ο ένας στον 
άλλο, και αποκρούουν με τις ρακέτες τους ένα μαλακό μπαλάκι που πρέπει πρώτα 
'χτυπήσει' στον αντικριστό τους τοίχο, ενώ κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού δεν 
αποκλείεται και η χρήση των πλαϊνών τοίχων. 

Μέχρι τώρα το 'squash' όπως και το τένις, εθεωρείτο άθλημα της ελίτ, γνωστό σε λίγους και 
με πρόσβαση από λίγους. Ίσως όμως να αλλάξετε γνώμη μαθαίνοντας πως το squash 
γεννήθηκε στις φυλακές της Αγγλίας, τη δεκαετία του 1920, όταν κάποιοι κρατούμενοι που 
ήξεραν τένις βρήκαν έναν άλλο τρόπο να εκτονώνονται μέσα στα κελιά τους. Έπειτα το 
άθλημα απέκτησε σύντομα οπαδούς, από όλες τις κοινωνικές τάξεις, ενώ σήμερα 
καταγράφεται ως ένα από τα πιο αγαπημένα και διαδεδομένα σπορ παγκοσμίως.  

Στη χώρα μας το σκουός πρωτοεμφανίστηκε το 1938 και, παρά τη μεγάλη του ζήτηση -
κυρίως από Έλληνες που έπαιζαν στο εξωτερικό-, άργησε να διαδοθεί και να αποκτήσει τις 
κατάλληλες εγκαταστάσεις. Το 1947 πραγματοποιήθηκε το πρώτο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα 
Σκουός Ανδρών, ενώ το 1982 στα πρωταθλήματα άρχισαν να λαμβάνουν μέρος και οι 
γυναίκες. Σήμερα η Ελλάδα λαμβάνει μέρος και σε παγκόσμια πρωταθλήματα σκουός, με 
ιδιαίτερα ελπιδοφόρες συμμετοχές, ενώ δεν αργεί η μέρα που το squash θα μπει στη λίστα 
των Ολυμπιακών αθλημάτων.  

To squash αποτελεί άθλημα με υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις συνδυάζοντας τόσο 
αερόβιες όσο και αναερόβιες πηγές ενέργειας. Απαιτεί ταχύτητα, εκρηκιτκότητα και 
δύναμη, κάτι το οποίο το καθιστά άθλημα υψηλής εκγύμνασης. Σε έναν εξηντάλεπτο αγώνα 
ο αθλητής μπορεί να κάψει περίπου 700 με 1.000 θερμίδες, ανάλογα με το επίπεδο του 
αθλητή.  

Βασικό συστατικό της διατροφής ενός αθλητή squash είναι οι υδατάνθρακες ως το κύριο 
καύσιμο των μυών στην προπόνηση και στον αγώνα, ενώ σημαντικό ρόλο έχει επίσης και η 
επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης για την προσαρμογή, αύξηση και καλή αποκατάσταση των 
μυών.  

Ωστόσο, ιδιαίτερης σημασίας στη διατροφή του αθλητή είναι και η επαρκής ενυδάτωση, 
καθώς οι απώλειες υγρών μέσω του ιδρώτα μπορεί να είναι μεγάλες και διαφέρουν από 
άτομο σε άτομο. Η επιστημονική βιβλιογραφία δείχνει ότι ακόμα και μία ήπια αφυδάτωση 
της τάξεως του 2% του σωματικού βάρους είναι ικανή να επιδράσει αρνητικά στην 
αθλητική απόδοση. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο ο αθλητής να φροντίζει για την καλή 
ενυδάτωσή του και αναπλήρωση των απωλειών πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από 
προπόνηση / ή αγώνα, καθώς επίσης και στο σύνολο της ημέρας. Τέλος ένας καλός 
σχεδιασμός των γευμάτων κρίνεται απαραίτητος τόσο στη φάση προετοιμασίας όσο και την 
ημέρα του αγώνα (πριν και μετά τον αγώνα. 
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Δείτε μερικες φωτογραφίες για το πώς είναι η ρακέτα και το παλάκι του squash. 

 

 

 

 

 

 

 

              

Γεωγραφο-σπαζοκεφαλιές 

Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΟΥΣΚΑ Δ΄ τάξη 

1. Ποιά πόλη της Ελλάδος σε ρωτάει αν επιθυμείς άλλο νοίκι;   

2. Ποιά πόλη της Ελλάδος προστατεύει τους θαλασσινούς; 

3. Ποιά πόλη της Ελλάδος είναι κυκλική; 

4. Ποιό νησί της Ελλάδος είναι λευκό; 

5. Ποιό νησί της Ελλάδος είναι σαν κόκκινο φρούτο; 

6. Ποιά πόλη της Ελλάδος είναι η αγαπημένη των καουμπόηδων; 

7. Ποια πόλη της Ελλάδος είναι η καρδιά της χώρας μας; 

8. Ποιά πόλη της Ελλάδος σε κάνει να ζαλίζεσαι; 

 

 

 

 
              

  

1=Θεσσαλονίκη,2=Άγιος Νικόλαος,3=βόλος,4=Λευκάδα,5=Μήλος 

ή Ρόδος,6=Καβάλα,7=Καρδίτσα,8=Πολύγυρος 
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Ανεκδοτάκια 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Εξετάζει τον Τοτό η δασκάλα: 

- Πές μου Τοτέ. Το "θα είμαι χαρούμενος" τι 

είναι; 

- Μέλλοντας, κυρία! 

- "Είχα δώσει"; 

- Υπερσυντέλικος, κυρία. 

- "Ήμουν άρρωστος"; 

- Παρατατικός, κυρία. 

- "Είμαι όμορφη"; 

- Ψέμα, κυρία! 

  

Σ' ένα τραμ, είναι ένας φαλακρός και στο ίδιο 

τραμ είναι κι ένα παιδάκι με τη μαμά του. 

Λέει το παιδί στη μαμά του:  

- Μαμά, κοίτα αυτόν εκεί! Δεν έχει μαλλιά!  

- Μην το λες δυνατά, παιδί μου, θα σ' 

ακούσει!  

- Γιατί, μαμά; Δεν το ξέρει; 

 

Της Λυδίας Φιλιππάτου: 

Στο εστιατόριο:  

-Πώς βρηκατε το φιλέτο σας κύριε? 

-Εύκολα! Ήταν δίπλα από τις πατάτες 

 

              

Οι συνταγές μας 

Αρωματική κρέμα ζελέ μανταρινιού 

Υλικά 
6 μέτρια αβγά 

1 1/2 κούπα ψιλή ζάχαρη 

3/4 κούπας ανάλατο βούτυρο, κομμένο σε 

κυβάκια 

3 μεγάλες κλεμεντίνες ξύσμα και χυμός 

ξύσμα και χυμός 1 λεμονιού 

 

 

 

Εκτέλεση 

Σε ένα μπολάκι χτυπάω τα αβγά, ζωηρά με ένα πιρούνι ή με το σύρμα, μέχρι να ασπρίσουν. 
Σε μπεν μαρί ζεσταίνω σε χαμηλή φωτιά το βούτυρο και προσθέτω τα αβγά, τη ζάχαρη 
λίγη-λίγη, το ξύσμα και το χυμό από τα μανταρίνια και τα λεμόνια. Ζεσταίνω και συνεχίζω 
το ανακάτεμα για περίπου 15′-20′, μέχρι να σχηματιστεί μια σχετική πηχτή κρέμα. 
Μεταφέρω την κρέμα και τη μοιράζω σε βαζάκια. Αφήνω να πέσει λίγο η θερμοκρασία και 
διατηρώ την κρέμα μανταρινιού στο ψυγείο. 
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ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΑΜΑΣ 

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΠΟΓΟΡΔΟΥ Δ΄ τάξη 

Υλικά 
500 ΓΡ. ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ 
250 ΓΡ. ΚΑΛΑΜΠΟΚΕΛΑΙΟ 
250 ΓΡ. ΓΙΑΟΥΡΤΙ 

2 ΑΥΓΑ 
1 ΚΟΥΤΑΛ. ΓΛΥΚΟΥ ΜΠΕΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 
1 ΦΑΡΙΝΑΠ 

Εκτέλεση 

ΧΤΥΠΑΜΕ ΤΑ ΑΥΓΑ ΜΕ ΤΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ, ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ.   ΡΙΧΝΟΥΜΕ ΤΟ ΜΠΕΚΙΝ, ΤΗ 

ΦΕΤΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟ ΠΗΡΟΥΝΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟ ΦΑΡΙΝΑΠ. 

ΤΑ ΖΥΜΩΝΟΥΜΕ ΕΛΑΦΡΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΙΑ ΜΑΛΑΚΗ ΖΥΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΛΑΘΟΥΜΕ  ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ 

ΚΕΦΤΕΔΕΣ . 

ΤΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΑΨΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΡΩΣΕΙ ΑΝΤΙΚΟΛΥΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΤΑ ΨΥΝΟΥΜΕ   ΣΕ 

ΠΡΟΘΕΡΜΑΣΜΕΝΟ  ΦΟΥΡΝΟ  ΣΤΟΥΣ 180 ΒΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ 30 ΛΕΠΤΑ. 

 

 

 

Καλή επιτυχία! 
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Λογοτεχνική γωνία 

Το 1
ο
 μυθιστόρημα της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη 

Διακοπές στα απομεινάρια του μύθου  

Η ιστορία που θα σας διηγηθώ παρακάτω συνέβη πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε μπει 
για τα καλά ο Αύγουστος κι όπως κάθε παιδί της πόλης έτσι κι εγώ αναρωτιόμουν πού θα 
περάσουμε τις διακοπές. Το μυαλό μου πήγαινε σε κάτι ξεχωριστό και ασυνήθιστο, σε ένα 
τροπικό νησί για παράδειγμα. Όπως και να είχε, ήξερα πως όπου κι αν πηγαίναμε θα 
περνούσαμε αξέχαστα! Όμως οι μέρες περνούσαν και στο σπίτι δεν είχε ακουστεί τίποτα 
για διακοπές ή κάτι παρόμοιο, και αυτό μεγάλωνε την ανυπομονησία, τη δική μου και της 
αδερφής μου. 

Ένα πρωί έπαιζα στην αυλή μαζί με τη Χαρίκλεια, τη μεγαλύτερή μου αδερφή. 
Κάποια στιγμή, λαχανιασμένη καθώς ήμουν από το πολύ παιχνίδι, δίψασα και μπήκα μέσα 
στο σπίτι για να πιώ νερό. Στην κουζίνα βρήκα τη μαμά, η οποία μου είπε να φωνάξω και τη 
Χαρίκλεια και να μπούμε μέσα, γιατί είχαν να μας ανακοινώσουν κάτι πολύ σημαντικό. 
Γεμάτη χαρά βγήκα έξω και της μετέφερα τα λόγια της μητέρας. Αισθανόμουν πως ήξερα τι 
θα μας πουν. 

Προχώρησα μπροστά και έσπρωξα τη βαριά λευκή πόρτα. Περάσαμε το κατώφλι 
και προχωρήσαμε στο εσωτερικό του σπιτιού. Μέσα στο καθιστικό βρίσκονταν ήδη οι 
γονείς μας. Καθίσαμε κοντά τους. Ο πατέρας μας είπε πως θα πηγαίναμε διακοπές στην 
Κεφαλλονιά, στα ξαδέρφια μας!!! Θα φεύγαμε σε τρεις μέρες. 

Κάθε μέρα που περνούσε ο ενθουσιασμός μας μεγάλωνε. Ετοιμάζαμε τα πράγματα 
που θα παίρναμε μαζί μας, φτιάχναμε λίστες με πράγματα που θέλαμε να κάνουμε και 
κάναμε όνειρα για τις μέρες που θα έρχονταν. Έτσι έφτασε η μέρα που θα φεύγαμε. 
Φορτώσαμε τις βαλίτσες μας στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε το ταξίδι. Από το λιμάνι της 
Πάτρας ανεβήκαμε σ’ ένα καράβι, τον Κόκκινο Ήλιο. Ταξιδεύαμε περίπου  τρεις ώρες. Η 
αδερφή μου ακούμπησε κάποια στιγμή τα χέρια της στην κουπαστή. «Πρόσεχε!» της είπα 
γελώντας «Θα καείς αν ακουμπάς τον ήλιο!». «Ελένη!» μου απάντησε εκείνη λίγο 
πειραγμένη.  

Και τα λεπτά περνούσαν μέσα στο πλοίο όπως τα κύματα, το ένα μετά το άλλο. 
Είχαμε βαρεθεί πια τις πλάκες και τις εξερευνήσεις και κοιτούσαμε πέρα, μακριά, σα να 
ψάχναμε για κάτι. Και, μια στιγμή το πρόσωπο της Χαρίκλειας φωτίστηκε. «Κοίτα εκεί!» 
μου είπε «η Κεφαλλονιά!». 

Το πλοίο άραξε, κατεβήκαμε και πατήσαμε στη στεριά. Έπειτα μπήκαμε στο αμάξι. 
Ακολουθήσαμε το δρόμο που θα μας οδηγούσε στο σπίτι των συγγενών μας, στο χωριό 
Μελισσάτα. Ο δρόμος ήταν απότομος και γεμάτος στροφές. Οι εικόνες εναλλάσσονταν: 
βουνά, θάλασσα, δάση και ξερότοποι. Ένιωθα σα να πετούσα! 

Πότε φτάσαμε ούτε το κατάλαβα. Το αυτοκίνητο σταμάτησε και βγήκαμε. Η φύση 
εδώ ήταν κατάφυτη. Μύριζα τη θάλασσα, το χώμα, και ...τηγανητά ψαράκια! Διέκρινα το 
σπίτι της θείας, το οποίο απείχε μολις μερικά μέτρα από την παραλία. 

Έτρεξα προς το σπίτι φωνάζοντας τα ξαδέρφια μου: «Ευαγγελία! Χαρά! Τάκη!».  
Από πίσω μου ερχόταν η Χαρίκλεια. Η χαρά της συνάντησης δεν περιγράφεται! Αρχίσαμε να 
λέμε τα νέα μας και να κάνουμε σχέδια για το υπόλοιπο της ημέρας. Το βράδυ μας βρήκε 
όλους κουρασμένους και ευχαριστημένους. Το επόμενο πρωί, εμείς τα παιδιά είχαμε δώσει 
ραντεβού κάτω από μιά ιτιά που υπήρχε στο χωράφι δίπλα από το σπίτι. Ο μπαμπάς μας 
είχε πει πως ήταν Κλαίουσα, και γι’ αυτό ο Τάκης έλεγε πως αν πηγαίνουμε συχνά και της 
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κάνουμε παρέα αυτή θα πάψει να νιώθει λυπημένη και να κλαίει. Η αλήθεια είναι πως ο 
ίσκιος της ήταν το καλύτερο μέρος για να περάσουμε λίγη ώρα το πρωί προτού πάμε στη 
θάλασσα. Κι ενώ παίζαμε και γελούσαμε, είδα κάτι που μου τράβηξε το ενδιαφέρον. 
«Παιδιά, κοιτάξτε!» είπα. Έμοιαζε με μπουκάλι. Το ξεθάψαμε προσεκτικά και το ανοίξαμε. 
Είχε ένα μύνημα μέσα το οποίο έγραφε:    

 

Εν Κεφαλληνία, τη δεκάτη εβδόμη Ιουλίου, Χίλια Εννιακόσια Σαράντα Πέντε 

 

Προς όποιον βρει το μπουκάλι: 

 

Πάνω στον ήλιο σαν πατάς 

όταν ο ήλιος βγαίνει 

κοίτα αντίθετα. 

Αν πιεις νερό απ’ την πηγή 

την πατρίδα σου δεν θα ξεχάσεις,  

την πατρίδα μας δεν θα χάσουμε. 

Γ.Σ. 

 

(συνεχίζεται) 
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Ώρα για ζωγραφική 

Ζωγραφίζω τον Παρθενώνα 
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Της ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΚΑΡΑΛΗ Ε
2
΄ τάξη 
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Η γωνιά της ορθογραφίας 

Λέξεις που γράφονται με γκ 

Αγκάθι 

αγκαλιά 

αγκινάρα 

αγκίστρι 

άγκυρα 

αγκώνας 

γκαράζ 

γκρι 

κάγκελα 

μαγκούρα 

μυρμήγκι 

παγκάκι, πάγκος 

πιγκουίνος 

ρίγκιπας 

σαλιγκάρι 

σπάγκος 

συγκάτοικος 

συγκίνηση 

συγκοινωνία 

συγκρίνω 

              

 

Διεθνή … νέα 

Από τους συνεργάτες μας στο … εξωτερικό (Υπεύθυνη εξωτερικού ρεπορτάζ: ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΑΡΙΑ εκπ/κός αγγλικής γλώσσας)  

 
IRELAND  (independent country) 

NORTHERN IRELAND (part of the UK) 

 

IRELAND (EIRE): An island situated in the north-west of Europe. The third largest island in 

Europe and the 20th largest on earth.  

BORDERS:  

North-West: Northern Atlantic Ocean, South: the Celtic sea, East: Irish Sea + North Channel. 

Geographically is made up of the Republic of Ireland (that covers five-sixths of the island) 

and Northern Ireland (situated in the northern-east of the island and it is part of Great 

Britain). 

Population: 6.4 million (4.6 live in the 

Republic of Ireland and 1.8 million in the 

Northern Ireland). 

Island's geography: low mountains, plains, 

navigable rivers (Shannon the longest river: 

386 km long).  
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Biology: there are 55 mammal species, 26 of them are native to Ireland (e;g. the red deer, 

the re d fox, hedge hog, badger) and 400 species of birds. 

 

Capital cities: The Republic of Ireland: Dublin (population 1 million). 

 

Northern Ireland: Belfast 

 

 

Religion: Irelands largest group is Christianity (Roman Catholicism 73 per cent for the island 

and 83 for the Republic of Ireland. 

Official languages: Irish(Republic of Ireland) and English (Northern Ireland). 

Art:  20th century: 4 winners of the Nobel Prize for Literature: George Bernand Shaw, 

William Yeats, Samuel Beckett and Seamus Heaney. James Joyce one of the most significant 

writers of the 20th century. 

Sports: Gaelic football, hurling, handball, horse racing, greyhound. 

Important dates: 1801 Ireland becomes part of the UK. 

1840: the great famine (1 million Irish die and 1 million emigrates). 

December 1921: Ireland gains its Independence (The republic of Ireland) but Northern 

Ireland remains part of the UK). 
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Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών σας 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με 

τους μαθητές του Ε2 τμήματος του 
σχολείου μας. Από το επόμενο τεύχος θα 
παρουσιάζονται οι εργασίες και τα κείμενα 

των συμμαθητών μας. Θα θέλαμε να 
εκφράσουμε τη χαρά μας γι’ αυτή τη 
συνεργασία και να καλωσορίσουμε τα παιδιά 
της Ε τάξης στα Πειραματικά Νέα.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 


