Δίμηνη εφημερίδα της Ε τάξης των2ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Γέρακα
2ο Τεύχος Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016

Αγαπητοί μας αναγνώστες,

Την εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια σας ή διαβάζετε ηλεκτρονικά
στις ιστοσελίδες των σχολείων μας ,αυτή την φορά την κάναμε ακόμη
καλύτερη.! Τα θέματα είναι πιο εμπλουτισμένα και το τεύχος έχει πολύ
ενδιαφέρον. Το περιεχόμενό της εφημερίδας έχει αφιερώματα στην
ανακύκλωση, στις Απόκριες και τους Ιεράρχες, στο ‘Χαμόγελο του παιδιού»,
στην πόλη μας, στη Φυσική, συνέντευξη, βιβλιοπαρουσίαση, αθλητικά ,
ανέκδοτα , συνταγές, σινεμά, κατασκευές και σπαζοκεφαλιές που θα σας
κάνουν να σκεφτείτε και …να γελάσετε!!
Δώστε μας και άλλες ιδέες και γίνετε κι εσείς οι καλύτεροι βοηθοί μας
αφού είστε και οι καλύτεροι αναγνώστες μας !!!
Ελπίζουμε να τα πούμε πάλι σε λίγες εβδομάδες, με το 3ο μας τεύχος!

Μαρία

Περιεχόμενα
Ιεράρχες (σελ .2)

Κατασκευές(σελ.16-18)

Απόκριες (σελ.3-8)

Συνταγές (σελ18-19)

«Το Χαμόγελο του παιδιού» (σελ.9-10)

Ταινίες(σελ.19-20)

Ανακύκλωση(σελ.10-11)

Επίσκεψη( σελ.20-21)

Συνέντευξη (σελ.12-13)

Σπαζοκεφαλιές-Ανέκδοτα(σελ.21)

Η πόλη μας (σελ.13-16)

Βιβλιοπαρουσίαση(σελ.22)/Αθλητικά (σελ.22-23)

1

Τα περισσότερα από τα έργα του
επηρεάζουν τους σύγχρονους θεολόγους
ειδικά όσους αφορά τα τρία πρόσωπα της
Αγίας τριάδας.
Ο Γρηγόριος είναι άγιος και της
Ανατολικής και της Δυτικής χριστιανικής
Εκκλησίας.

Οι τρεις Ιεράρχες ήταν από τους πιο
φωτισμένους ανθρώπους της εποχής
τους Είναι οι προστάτες μαθητών και
δασκάλων στα σχολεία. Στις 30
Ιανουαρίου γιορτάζουμε τη μνήμη
τους! Κι επειδή φέτος η γιορτή
«έπεσε» Σάββατο που δεν είχαμε
σχολείο, μοιράστηκε νόστιμος άρτος
(γλυκό ψωμί σαν τσουρέκι) την
Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου! Ας
θυμηθούμε λίγα πράγματα γι΄αυτούς!
Ας είναι πάντα δίπλα μας!

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
στην Κωνσταντινούπολη και τελικά πέθανε
εκδιωγμένος από την αυτοκρατορική αυλή το
407, λόγω το αυστηρού ελέγχου που της
ασκούσε. Ο ίδιος συγκαταλέγεται ανάμεσα
στις κορυφαίες εκκλησιαστικές προσωπικές,
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 τα Παπικά
Λουθηρανικά και Αγγλικανικά δόγματα, ενώ
κατατάσσεται στους μεγάλους πατέρες της
Ορθόδοξης Εκκλησίας, αφήνοντας πίσω
σπουδαίο, ανεκτίμητο και διαχρονικό
συγγραφικό έργο, που αγκαλιάζει όλο το
φάσμα των ποιμαντικών και θεολογικών
ζητημάτων της εκκλησίας.

Ο Άγιος Βασίλειος γεννήθηκε στην Καισαρεία
το 330 μ.Χ. Φοίτησε κοντά στο γνωστό
δάσκαλο της εποχής, τον Λιβάνιο, στην
Κωνσταντινούπολη και αργότερα στην Αθήνα.
Στην Αθήνα γνώρισε τον Γρηγόριο, με τον
οποίο έγιναν αχώριστοι φίλοι. Το 358 μ.Χ.
βαφτίστηκε Χριστιανός. Το καλοκαίρι του 364
μ.Χ. ο Ευσέβιος Καισαρείας τον χειροτόνησε
πρεσβύτερο.
Έργο ζωής και σημαντικό σταθμό στην πορεία
του, αποτελεί η ίδρυση και η λειτουργία ενός
κοινωνικού φιλανθρωπικού ιδρύματος
Βασιλειάδα. Αφιέρωσε τη ζωή του στην
προσφορά και στην φροντίδα. Ο Βασίλειος
πέθανε στις 1 Ιανουαρίου στην ηλικία τον 50
ετών.

Κατερίνα, Μαρία ,Εβελίνα

Ο Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός γνωστός και
ως Γρηγόριος ο Θεολόγος και Γρηγόριος
της Ναζιανζού, ήταν αρχιεπίσκοπος
Κωνσταντινουπόλεως τον 4ο αιώνα μ.Χ.
Θεωρείται ευρέως ως ο πιο ταλαντούχος
ρήτορας μεταξύ των πατέρων της
εκκλησίας.
Ο Γρηγόριος γεννήθηκε στο χωρίο
Αριαζός κοντά στη Ναζιανζό της
νοτιοδυτικής Καππαδοκίας . Οι γονείς του,
Γρηγόριος ο Πρεσβύτερος και Νόννα, ήταν
πλούσιοι γαιοκτήμονες.

2

Ένα παράδειγμα ακόμα είναι οι
«Κουδουνοφόροι Τράγοι» που αιώνες
πριν, μέχρι σήμερα, την περίοδο της
Αποκριάς γεμίζουν τους δρόμους του
Σοχού (Μακεδονία), αναστατώνουν γη
και ουρανό. Ομάδες μεταμφιεσμένων με
μαύρες γιδοπροβιές ζωσμένοι με τη
ντουζίνα, τα τέσσερα ογκώδη σιδερένια
κουδούνια κ.α. παρουσιάζονται από
παντού, χοροπηδούν και σείουν τα
κουδούνια τους, μαζεύονται και
τραγουδούν. Στην σημερινή εποχή
υπάρχουν διάφορες αποκριάτικες στολές
που μπορεί κανείς να ντυθεί. Οι
περισσότεροι τις προμηθεύονται από
καταστήματα και μερικοί τις
κατασκευάζουν και μόνοι τους.

Η ιστορία της αποκριάτικης
στολής
Απόκριες ονομάζονται οι τρεις
εβδομάδες πριν από την μεγάλη
Σαρακοστή. Ταυτίζονται με την περίοδο
του Τριωδίου ,μία κινητή περίοδος στην
ορθόδοξη χριστιανική παράδοση από την
Κυριακή του Τελώνου και του
Φαρισαίου μέχρι την Κυριακή της
Τυροφάγου ή Τυρινής.
Το κύριο γνώρισμα των Αποκριών είναι
οι μεταμφιέσεις τις οποίες συναντάμε σε
ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς και στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Το όνομα των
μεταμφιεσμένων διαφέρει από τόπο σε
τόπο: κουδουνάτοι, καμουζέλες,
μούσκαροι, αλλά το κοινότερο είναι
μασκαράδες και καρνάβαλοι που
προέρχεται από τις ιταλικές λέξεις
maschera και carnevale.

Δημήτρης, Λουκάς,Μανώλης,Μάνος
Σημ. Ο Μανώλης είχε πάρει μέρος στο
άρθρο «Πάμε θέατρο» στο προηγούμενο
τεύχος!

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΤΕ ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣΚΕΣ ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ!
Οι Απόκριες η αγαπημένη γιορτή μικρών αλλά και μεγάλων έφτασαν !Εμείς ψάξαμε,
βρήκαμε και φτιάξαμε πολύ όμορφες μάσκες που τις βγάλαμε και φωτογραφία για να τις
δείτε και να πάρετε ιδέες! Στο παρακάτω κείμενο, θα σας δείξουμε πώς να φτιάξετε
αποκριάτικες μάσκες με υλικά που σίγουρα όλοι έχετε.
1.

Αναζητήστε στο διαδίκτυο το πατρόν από την μάσκα που σας αρέσει.
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2.

Εκτυπώστε την και αρχίστε να κόβετε με προσοχή.

3.

Για να βγει πιο σκληρή η μάσκα σας, σάς προτείνουμε να βάλετε ένα χαρτόνι .

4.

Βάλτε χρώματα και φαντασία με διάφορα φτερά και γκλίτερ.

5.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ..

Αντιγόνη, Ελπίδα

Σκεφτήκαμε και βρήκαμε κάποιες αποκριάτικες στολές με υλικά που όλοι έχουμε στο
σπίτι μας.

Η πρώτη η ιδέα είναι : ΖΩΓΡΑΦΟΣ
Υλικά:
λευκό μπλουζάκι
τέμπερες
παντελόνι
μαύρο μπερέ/ σκουφάκι
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παλέτα ζωγραφικής
πινέλο
μπαντάνα/ μαντήλι (προαιρετικό)
Πάρτε ένα λευκό κοντομάνικο φανελάκι ή μπλουζάκι και κάντε του χρωματιστές πινελιές
σε διάφορα σημεία. Εάν δεν έχετε μπερέ φορέστε ένα μαντίλι ή μια μπαντάνα. Για να
συμπληρώσετε την ολοκληρωμένη εμφάνιση ζωγραφίστε με ένα μολύβι ματιών ένα
μουστάκι .Αν θέλετε μπορείτε να κρατάτε μια παλέτα ζωγραφικής η ένα πινέλο.
Μια άλλη ιδέα είναι : Κλόουν
Υλικά : φαρδύ παντελόνι/ φόρμα
μπλούζα σε έντονα χρώματα
κομμάτια από παλιά υφάσματα
γκοφρέ χαρτί (προαιρετικά)
πολύχρωμες κορδέλες
πούλιες (προαιρετικά)
κουμπιά πολύχρωμα
παλιό καπέλο
κόλλα στιγμής
Τοποθετήστε τα κομμάτια από τα παλιά υφάσματα στο παντελόνι / φόρμα και στην
μπλούζα κόβοντάς τα σε τετράγωνα κομμάτια. Εάν θέλετε μπορείτε με ένα γκοφρέ
χαρτί να φτιάξετε ένα παπιγιόν και να το κολλήσετε στο λαιμό της μπλούζας. Πάρτε
ένα παλιό καπέλο και κολλήστε πούλιες και χρωματιστές κορδέλες όπως θέλετε.
Προαιρετικά κάντε του κόκκινες βούλες στα μάγουλα, βάψετε σε έντονο λευκό χρώμα
τα μάτια και κόκκινη τη μύτη.
Πηγή : Infokids Φτιάξτε τις δικές σας αποκριάτικες στολές



Στην Καστοριά: τα Ραγκουτσάρια



Στην Άμφισσα: το στοιχείο της Χάρμαινας



Στην Νάουσα: ο χορός της Μπούλας



Στην Μακεδονία : το καρναβάλι των αράπηδων
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Αντιγόνη,Ελπίδα



Στον Τύρναβο : το άσεμνο μπουρανί



Στην Κέρκυρα: παρέα με τον Σιορ Καρνάβαλο

Ραγκουτσάρια
Η Καστοριά φημίζεται για τα «ραγκουτσάρια». Οι ντόπιοι φορούν τρομακτικές μάσκες,
για να ξορκίσουν το κακό από την πόλη. Για την υπηρεσία τους αυτή, ζητούν συμβολικά μια
ανταμοιβή από τον κόσμο, που παρακολουθεί.

Ραγκουτσάρια
Το στοιχειό της Χάρμαινας
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς, αν βρεθείτε στην Άμφισσα, μην χάσετε την
ευκαιρία να παρακολουθήσετε την αναπαράσταση του «στοιχειού της Χάρμαινας». Η
Χάρμαινα, σύμφωνα με τους ντόπιους, ήταν ένα στοιχειό, που προστάτευε τους
βυρσοδέψες της περιοχής, οι οποίοι εξαιτίας της δουλειάς τους ήταν αναγκασμένοι να
βρίσκονται πλάι στη βρύση μέρες ολόκληρες. Οι «ταμπάκηδες», όπως λέγονταν οι
βυρσοδέψες ορκίζονταν, πως είχαν δει από κοντά το στοιχειό, που τριγύριζε στην περιοχή
και τους κρατούσε συντροφιά ενώ όταν κάποιος εμφανιζόταν, η Χάρμαινα, χανόταν στο
νερό της βρύσης.

Το στοιχειό της Χάρμαινας
Ο χορός της Μπούλας
Στη Νάουσα αυτές τις ημέρες, οι Μπούλες και οι φουστανελάδες πρωταγωνιστούν. Οι
Μπούλες, είναι ντόπιοι μεταμφιεσμένοι, που φορούν τρομακτικές στην όψη μάσκες και
νυφικά και χορεύουν με τους αγαπημένους τους φουστανελάδες. Το κέφι, οι φωνές χαράς,
το τραγούδι και τα πειράγματα κυριαρχούν και ξεσηκώνουν μικρούς και μεγάλους στα
δρομάκια της Νάουσας.

6

Μπούλες στη Νάουσα

Το καρναβάλι των αράπηδων
Στην κεντρική Μακεδονία και ειδικότερα στο Σοχό, θα ζήσετε ένα από τα πιο δημοφιλή
καρναβάλια της Ελλάδας. Ο λόγος για τους «αράπηδες» της Μακεδονίας, που γυρνούν
από σπίτι σε σπίτι φορώντας μαύρες μάσκες και διασκεδάζοντας με χορούς και
κεράσματα. Οι «αράπηδες», πέρα από την τρομακτική τους μάσκα, έχουν και μουστάκι
από τρίχες ουράς αλόγων ενώ στη μέση τους φορούν και κουδούνια, προκαλώντας με
κάθε βήμα τους… πανζουρλισμό!

Αράπηδες
Το άσεμνο μπουρανί
Άνδρες και γυναίκες, συγκεντρώνονται στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία και
παρασκευάζουν σε μεγάλα καζάνια, μια σούπα από σπανάκι και ξύδι, το λεγόμενο
«μπουρανί». Και μετά, αρχίζει το ξεφάντωμα. Χορός, τραγούδι, τσίπουρα, πειράγματα,
πρωταγωνιστούν στις καρναβαλικές εκδηλώσεις ενός τόπου, που γλεντά την Αποκριά
χωρίς ταμπού.
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Παρέα με τον Σιορ Καρνάβαλο
Νωρίς το πρωί, ο ντελάλης με τη συνοδεία σαλπιγκτών και τυμπανιστών, τριγυρνά στους
δρόμους της πόλης, αναγγέλλοντας τον ερχομό του… σιορ Καρνάβαλου! Το κέφι
κορυφώνεται στην Κάτω πλατεία της Κέρκυρας. Αποκριάτικα άρματα, φιλαρμονικές,
μασκαράδες, χορός και κέφι, αποτελούν τα βασικότερα συστατικά του κερκυραϊκού
καρναβαλιού, που φημίζεται για το ξεφάντωμά του. Η γιορτή ολοκληρώνεται το βράδυ της
Κυριακής, με το παραδοσιακό κάψιμο του σιορ Καρνάβαλου και το καλωσόρισμα της
Σαρακοστής.

Κέρκυρα, παρέα με τον Σιόρ
Καρνάβαλο
Σίγουρα, τα καρναβάλια είναι κι άλλα σε όλη την Ελλάδα. Εμείς διαλέξαμε κάποια
απ΄αυτά. Όπου κι αν βρεθείτε να περάσετε καλά!
Μαρία-Ιουλία
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μπορεί ή δεν πρέπει να μείνει στο
οικογενειακό του περιβάλλον. Στα
σπίτια μεγαλώνουν παιδιά διαφόρων
ηλικιών ανεξαρτήτως υπηκοότητας.
Στηρίζονται ακόμα παιδιά με σοβαρά
προβλήματα υγείας καθώς και οι
οικογένειές τους.
Οι βασικότερες δράσεις του
φιλανθρωπικού αυτού οργανισμού
είναι:
1)Κοινωνική και ψυχολογική στήριξη
παιδιών με προβλήματα υγείας.
2)Φροντίδα στο σπίτι για παιδιά με
σοβαρά προβλήματα υγείας.
3)Δημιουργική απασχόληση για παιδιά
που είναι στα νοσοκομεία.
4)Μεταφορά με κινητές ιατρικές
μονάδες παιδιών και μωρών.
Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί
λειτουργοί που εργάζονται στο
“Χαμόγελο “,ενθαρρύνουν τα παιδιά
και τις οικογένειες τους ώστε να
λύνουν τα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν και προσπαθούν να
κινητοποιήσουν και να
ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη
και τους διάφορους φορείς
ν΄ασχοληθούν με τα προβλήματα των
παιδιών.
“Το χαμόγελο του παιδιού”
λειτουργεί καθημερινά,24 ώρες το
εικοσιτετράωρο ,365 μέρες το χρόνο.
Είναι εθελοντικός οργανισμός και
συνεργάζεται με την Αστυνομία ,με
νοσοκομεία και άλλους.
Πώς μπορούμε να το
υποστηρίξουμε;
 Μπορούμε να προσφέρουμε
χρήματα (οικονομική βοήθεια)
 Μπορούμε να βοηθήσουμε
εθελοντικά (εθελοντική
προσφορά)
 Μπορούμε να κάνουμε δωρεές
ρούχων παιχνιδιών, φαρμάκων.
“Το χαμόγελο “έχει :
•
Τη γραμμή SOS 1056.
Λειτουργεί συνέχεια και η κλήση είναι
δωρεάν. Οι τηλεφωνικές συνομιλίες
είναι απόρρητες και δεν
καταγράφονται.

Το Χαμόγελο του παιδιού
Όλοι ξέρουμε και συζητάμε για
κάτι παιδιά στο δρόμο που τους
λείπει το χαμόγελο. Τους λείπει το
χαμόγελο γιατί δεν έχουν λεφτά ,δεν
έχουν παιχνίδια, δεν έχουν φαϊ και
μερικά δεν έχουν καν γονείς!
Ποιος νοιάζεται γι΄αυτά; Μα “Το
χαμόγελο του παιδιού “φυσικά!
“Το χαμόγελο του παιδιού”
,δημιουργήθηκε από τον Κώστα
Γιαννόπουλο το 1997 ,προσπαθώντας
να εκπληρώσει το όνειρο του γιου του
Ανδρέα που έφυγε από τη ζωή
νικημένος από τον καρκίνο σε ηλικία
μόλις 10 ετών. Ο Ανδρέας στις 9
Νοεμβρίου του 1995,παρουσίασε το
ημερολόγιο του και εξέφρασε την
τελευταία του επιθυμία, ζητώντας την
ίδρυση ενός συλλόγου για παιδιά που
θα ονομαζόταν “Το χαμόγελο του
παιδιού¨ και ταρακούνησε την
ελληνική κοινωνία.
Μας ζήτησε κάτι τόσο απλό και
ουσιαστικό αλλά συγχρόνως πολύ
δύσκολο .Μας ζήτησε ν΄αφήσουμε τα
λόγια ,να κοιτάξουμε γύρω μας και
ν΄ανοίξουμε τις αγκαλιές μας για
εκείνα τα παιδιά που έχουν την ανάγκη
μας και που τους γυρνάμε την πλάτη.
Έτσι φτιάχτηκε “Το χαμόγελο του
παιδιού” ,.έτσι φτιάχτηκε το πρώτο
σπίτι .Άνοιξε μια αγκαλιά για
εκατοντάδες παιδιά που κινδυνεύουν.
Εκεί πηγαίνει κάθε παιδί που δεν

9

παιδιά”
•
Ιστοσελίδα με πολλές
πληροφορίες.
•
Σελίδα στο Facebook.

•
Τη γραμμή 116006.Είναι
ευρωπαϊκή γραμμή για εξαφανισμένα
παιδιά. Σήμερα η γραμμή αυτή
λειτουργεί σε 29 ευρωπαϊκά κράτη και
στην Αλβανία και στη Σερβία.
•
Το “Amber Alert Hellas “
•
To “Eθνικό Κέντρο για τα
εξαφανισμένα και υπό εξαφάνιση

Άννα, ,Ιωάννα , Κάλλι, Μίνα ,
Μιχάλη

ήρθε στο
σχολείο μας!
Η κυρία Ρεγγίνα είναι ψυχολόγος από « Το χαμόγελο του παιδιού». Ήρθε στο σχολείο
μας για να μας μιλήσει για το σχολικό εκφοβισμό μέσα από μια πραγματική ιστορία που
μας διηγήθηκε .Η ιστορία είχε ήρωα ένα παιδί της έκτης δημοτικού ,τον Μπάμπη, που
πήρε τηλέφωνο ζητώντας βοήθεια. Μας είπε βέβαια ,στην αρχή πληροφορίες για «Το
χαμόγελο του παιδιού» και μάλιστα τους πήρε τηλέφωνο μπροστά μας !Τελικά είναι πολύ
σημαντικό να βοηθάμε τους άλλους! Μας άρεσε πολύ!

Βάιος Ντάλλας

Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η

βλαβερών για περιβάλλον υλικών, σε

διαδικασία με την οποία

λιγότερο ή και καθόλου βλαβερά. Με

επαναχρησιμοποιείται εν μέρει ή

τον τρόπο αυτό γίνεται ομαλότερα η

ολικά ,οτιδήποτε αποτελεί έμμεσα ή

επανένταξή τους στο φυσικό

άμεσα αποτέλεσμα της ανθρώπινης

περιβάλλον το οποίο ουσιαστικά

δραστηριότητας και το οποίο στην

ολοκληρώνει την διαδικασία της

μορφή που είναι δεν αποτελεί

ανακύκλωσης με φυσικό τρόπο.

πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Στην

Παράδειγμα μιας τέτοιας περίπτωση

διαδικασία αυτή συνήθως τα
απορρίμματα μετατρέπονται σε
πρώτες ύλες από τις οποίες
παράγονται νέα αγαθά.
Μέρος της διαδικασίας της
ανακύκλωσης είναι ,και η μετατροπή
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είναι η μετατροπή οικιακών λυμάτων
σε τέτοια μορφή ώστε
να είναι λιγότερο βλαβερά σε
αντίθεση με την κατευθείαν

Το 2010 η Ελλάδα βρισκόταν στην

εναπόθεσή τους π.χ. στην θάλασσα.

τελευταία θέση στην Ευρωπαϊκή

Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική

Ένωση ως προς την ανακύκλωση.

έννοια της σύγχρονης διαχείρισης

Ένας λόγος είναι ότι δεν υπάρχουν

των αποβλήτων. Τα ανακυκλώσιμα

για τους πολίτες και τις εταιρίες

υλικά, αποκαλούμενα επίσης

κίνητρα να συμμετέχουν σε

"recyclables" ή "recyclates",

προγράμματα ανακύκλωσης.

μπορούν να προέλθουν από πολλές
πηγές, συμπεριλαμβανομένων των
σπιτιών, των δημόσιων υπηρεσιών
και των βιομηχανιών.
Η ιστορία της ανακύκλωσης άρχισε
την εποχή του Χαλκού. Την τότε
εποχή έλιωναν
τα μεταλλικά αντικείμενα τούς έτσι
Περιλαμβάνουν το γυαλί, το χαρτί,

ώστε αυτά να μπορούν να παράγουν

το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως

νέα προϊόντα. Η κατάσταση άλλαξε

ο χαλκός και ο σίδηρος,

με την αλματώδη πρόοδο

την άσφαλτο, τα

της βιομηχανίας που έκανε την

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και

ανακύκλωση πιο δύσκολη.

τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και

Το 1970 σε συνέδριο για την

ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να

ανακύκλωση αποφάσισαν

ανακυκλώνονται όχι μόνον γιατί η

με λογότυπο να σηματοδοτούνται τα

τοποθέτηση τους σε χώρους ταφής

ανακυκλώσιμα προϊόντα. Το 2007 για

απορριμμάτων επιβαρύνει το

την παραγωγή, την αποθήκευση, την

περιβάλλον αλλά και γιατί βλάπτει

ανακύκλωση και την μεταχείριση των

την υγεία μας.

σκουπιδιών υιοθετήθηκε κανόνας για

Τα βιοδιασπώμενα απόβλητα, όπως

την διευκόλυνση της ανακύκλωσης.

τα υπολείμματα τροφίμων ή τα

Στις Η.Π.Α η βιομηχανία της

απόβλητα κήπων και καλλιεργειών,

ανακύκλωσης αντιπροσωπεύει 236

είναι επίσης ανακυκλώσιμα με τη

δισεκατομμύρια δολάρια, 1,1

βοήθεια μικροοργανισμών μέσω

εκατομμύρια μισθωτούς και 5.600

της ελασματοποίησης ή

επιχειρήσεις!

της αναερόβιας χώνευσης
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Γιώργος, Μιλτιάδης

Συνέντευξη από την κυρία Ειρήνη Χουντάλα
για το πρόγραμμα Litter Less
Τα σχολεία μας εδώ και μερικές εβδομάδες συμμετέχουν σ΄ένα πολύ ωραίο
πρόγραμμα Ανακύκλωσης χαρτιού. Η δασκάλα , κυρία Ειρήνη Χουντάλα της Α΄
τάξης, μαζί με άλλες κυρίες, είναι μια από τις υπεύθυνες του προγράμματος. Εμείς
την βρήκαμε και την ρωτήσαμε κάποια πράγματα. Διαβάστε τι μας είπε:

Ερώτηση: Ποιο ήταν το κίνητρο σας
για
να
ασχοληθείτε
με
το
πρόγραμμα LitterLess;

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι θ’αρέσει το
πρόγραμμα LitterLess στα παιδιά;
Απάντηση: Πιστεύω ότι τα σκουπίδια
είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους.
Δεν ξέρω αν θα τους αρέσει , είμαι όμως
σίγουρη ότι όλοι μπορούμε να μάθουμε
πράγματα χρήσιμα για τη ζωή μας.

Απάντηση: Θεωρήσαμε ότι σαν
σχολειό σπαταλάμε πολύ χαρτί και το
πρόγραμμα litterless έχει σαν στόχο να
μας εκπαιδεύσει στο να μειώσουμε τα
σκουπίδια μας και να μάθουμε για την
ανακύκλωση χαρτιού.

Ερώτηση: Ποιες είναι οι προσδοκίες
σας από τη συμμετοχή των παιδιών
στο πρόγραμμα Litter Less;

Ερώτηση:
Από
πού
πληροφορηθήκατε
γι ’αυτό το
πρόγραμμα;

Απάντηση: Απλά να αγκαλιάσουν το
πρόγραμμα! Τα παιδιά έχουν έναν
ενθουσιασμό , έναν δυναμισμό και
μπορούμε να δούμε πολλά ωραία
πράγματα από αυτό το πρόγραμμα.

Απάντηση: Από το internet.
Ερώτηση: Τι είναι το πρόγραμμα
Litter Less;

Ερώτηση:
Πιστεύετε
ότι
θα
καταφέρετε να πείσετε τα παιδιά να
στραφούν στην ανακύκλωση;

Απάντηση: Είναι ένα πρόγραμμα που
αφορά τα σκουπίδια.
Ερώτηση: Συμμετέχουν
τάξεις του σχολείου;

όλες

οι

Απάντηση: Δεν θέλουμε να τα
πείσουμε, αλλά θα προσπαθήσουμε να
τους δείξουμε την πραγματικότητα :
πώς ο κόσμος μας γεμίζει σκουπίδια,
πώς το περιβάλλον μολύνεται και πώς η

Απάντηση: Όσον αφορά το σχολείο
μας συμμετέχουν όλες οι τάξεις
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κατάσταση βελτιώνεται
στάση ζωής.

με

Ερώτηση: Συνεργάζεστε
σχολεία του εξωτερικού;

σωστή
και

με

Απάντηση: Έχουμε στείλει πρόσκληση
συνεργασίας σε άλλα σχολεία αλλά δεν
μας έχουν απαντήσει ακόμα.
Ερώτηση: Ποιο είναι το περιεχόμενο
και ο σκοπός της συνεργασίας ;
Απάντηση: Να ανταλλάξουμε ιδέες, να
γνωρίσουμε και άλλους τρόπους
σκέψης!
Γιώργος, Μιλτιάδης

Κωσταντής

Θυμάστε που στο προηγούμενο τεύχος είχαμε ψάξει λίγο την ιστορία της πόλης
μας; Να ΄μαστε πάλι εδώ λοιπόν για να συνεχίσουμε και να σας κάνουμε μια
βόλτα σ΄αυτήν!
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Στο προηγούμενο τεύχος είχαμε πει

είναι ελεύθερη από τον τουρκικό ζυγό

για τ΄όνομα της πόλης μας. Η ιστορία

και δημιουργήθηκε το ελληνικό

της λοιπόν ξεκινάει από την αρχαία

κράτος ιδρύεται ο Δήμος

ο

Ελλάδα.Τον 6 αιώνα έχουμε τον

Μυρινούντας στον οποίο

Γαργηττό-τον σημερινό Γέρακα- που

περιλαμβάνεται και ο Γέρακας. Το

ήταν κοντά με την Παιανία, την

1969 –πολλά, πολλά χρόνια μετά- θα

Παλλήνη και τις Αχαρνές. Ένας

γεννηθεί η κοινότητα-κάτι σα χωριό

μεγάλος φιλόσοφος ο Επίκουρος

δηλαδή-Γλυκών Νερών. Το 1980

καταγόταν από τον Γαργηττό.

έχουμε επίσημα πια το Γέρακα. Το

Αργότερα, κατά τα χριστιανικά και

2011 ο Δήμος μας ενώνεται με τον

βυζαντινά χρόνια η περιοχή

Δήμο Παλλήνης και την Ανθούσα και

παρακμάζει-δηλαδή δεν είχε και τόσο

έχει το όνομα «Δήμος Παλλήνης» με

μεγάλη αξία-.Σήμερα έχουμε

έδρα το Γέρακα. Ο πρώτος δήμαρχος

βυζαντινούς ναούς από τότε. Λίγο

του νέου αυτού δήμου είναι ο

μετά στο Μεσαίωνα η περιοχή

Αθανάσιος Ζούτσος που είναι

αποκαλείται Καρυττός. Έχει μεγάλη

δήμαρχος μέχρι και σήμερα!

σχέση με την Πεντέλη και είναι

Ελένη,Μάνος,Κωνσταντίνος

ησυχαστήριο μοναχών. Αρκετά
αργότερα ,το 1835 που η χώρα μας

Αξιοθέατα!

ΑΡΧΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ

Στις οδούς Ζαλόγγου και Ανδρούτσου την άνοιξη του 1994 κατά τη διάρκεια οικοδομικών εργασιών
ανακαλύφθηκαν από την Β εφορία Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων τα θεμέλια του Ιερού
της Παλληνίδος Αθηνάς, ο οποίος χρονολογείται τον 5ο αιώνα π.Χ. Επιστύλια του Ιερού βρίσκονται
εντοιχισμένα στο βυζαντινό ναό του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου. Ένα κιονόκρανο ιωνικού ρυθμού και
μια επιγραφή του Ιερού φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνα
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ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ο βυζαντινός ναός του Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου βρίσκεται στις οδούς Μιαούλη και Αγ.
Ιωάννη Θεολόγου. Χρονολογείται γύρω στον 12ο ή 13ο αιώνα μ.Χ. , ο οποίος κατέρρευσε το
1917. Επίσης είχαν εντοιχιστεί –δηλαδή είχαν χτιστεί μέσα του- επιστύλια από το αρχαίο
Ιερό της Παλληνίδος Αθηνάς. Μάλλον αρχικά να ήταν αφιερωμένος στο Αγ. Γεώργιο ,αλλά
μετά από ανακατασκευή του τον 16ο-17ο αιώνα πήρε τη σημερινή ονομασία.

Ο Γέρακας ήταν καταπράσινος και είχε πολλά
τρεχούμενα νερά . Η ιστορία μας λέει , ότι η πηγή φτιάχτηκε από τους μοναχούς της
μονής Πεντέλης . Η πρώτη φωτογραφία της που έχουμε , χρονολογείται από το 1936. Το
νερό της πηγής , το οποίο έτρεχε μέρα και νύχτα , δεν χανόταν. Περνούσε στην στέρνα , η
οποία ήταν κάτω από τις λεύκες, ακριβώς στο σημείο που είναι σήμερα το 1ο Δημοτικό και
από εκεί , περνούσε σε μία δεύτερη στέρνα , όπου το χρησιμοποιούσαν για να ξεδιψούν τα
πρόβατα και όλα τα ζώα της περιοχής.
Ας πάμε και λίγο πιο πέρα…

Το Μουσείο του
Πυροσβεστικού Σώματος ιδρύθηκε το 1992 και ξεκίνησε το 2007 τη λειτουργία του
στην Παλλήνη Αττικής , στην λεωφόρο Μαραθώνος..Αποστολή του είναι η
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συγκέντρωση, διαφύλαξη και κατάλληλη έκθεση στο κοινό των πυροσβεστικών
συλλογών, κειμηλίων, μέσων, μηχανολογικού και υλικοτεχνικού εξοπλισμού και
άλλων αντικειμένων ιστορικής αξίας, καθώς και συγγραμμάτων πυροσβεστικού
ενδιαφέροντος .
Στην Παλλήνη επίσης και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν ακόμα πολλά αμπέλια.
Μπορείτε να επισκεφτείτε διάφορα πατητήρια που μπορείτε να επισκεφτείτε, να
ξεναγηθείτε στις εγκαταστάσεις τους και να γευτούν οι μεγάλοι τα κρασιά του. Εκεί
παράγουν κρασί από το κάμπο των Μεσογείων το φημισμένο κρασί από σταφύλια
της ποικιλία σαββατιανού! Η συνέχεια της …βόλτας στο επόμενο τεύχος!
Άγγελος , Κωσταντής

Αν έχετε δημιουργική διάθεση, εκτός από τις ωραίες μάσκες που μπορείτε να
φτιάξετε σας έχουμε ιδέες για μουσικά όργανα .Και επειδή «νηστικό αρκούδι δε
χορεύει», που λέει και μια γνωστή παροιμία σας προτείνουμε μια ωραία
πιπερόπιτα και ταραμοσαλάτα, μια που η Καθαρή Δευτέρα είναι κοντά!

ΦΤΙΑΞΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τύμπανο
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Υλικά Κατασκευής

πλαστικό σακούλι. Βάζουμε γύρω

1 μπουκάλα από εμφιαλωμένο νερό

γύρω από το σακούλι κολλητική ταινία για να

κολλητική ταινία

το στερεώσουμε, αλλά και σε όλη την

1 πλαστικό σακούλι

επιφάνεια του σακουλιού.

Οδηγίες Κατασκευής

3.Καλύπτουμε την άκρη των μολυβιών με
κολλητική ταινία και φτιάχνουμε

1.Κόβουμε την μπουκάλα στη μέση και

ξυλάκια για το τύμπανο.

παίρνουμε το μισό κομμάτι στο οποίο

4.Τέλος, διακοσμούμε το τύμπανο όπως

είναι η βάση της μπουκάλας.

θέλουμε.

2.Κλείνουμε το άνοιγμα τεντώνοντας το

Βροχοποιός

Υλικά Κατασκευής

περισσότερα σημεία μπορούμε.

1 άδειο ρολό

2.Κλείνουμε το ένα άκρο με

κουζίνας

χαρτόνι και κολλητική ταινία.

καρφίτσες

3.Ρίχνουμε στο εσωτερικό του ρύζι

ρύζι

και κλείνουμε το άλλο άκρο του

χαρτόνι

ρολό με τον ίδιο τρόπο.

μαλλί

4.Στολίζουμε την κατασκευή μας

κόλλα, ψαλίδι, κολλητική ταινία

με μαλλί, με το οποίο

Οδηγίες Κατασκευής

καλύπτουμε όλη την επιφάνεια
του μουσικού μας οργάνου.

1.Τρυπάμε με καρφίτσες ένα άδειο
ρολό κουζίνας σε όσα
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Μαράκα
Υλικά Κατασκευής

φωτογραφία.

πλαστική σωλήνα μήκους 15-20 εκατοστά

2. Μέσα στο αυγό kinder βάζουμε μερικές

άδειο πλαστικό αυγό από kinder

πετρούλες.

κλωστή

3.Σφηνώνουμε το αυγό στο σημείο που

πετρούλες

έχουμε κόψει τη σωλήνα και το

Οδηγίες Κατασκευής

στερεώνουμε γερά με κλωστή.

1. Κόβουμε με προσοχή σε τέσσερα σημεία τη
σωλήνα όπως φαίνεται στην παραπάνω

4.Με σπρέι δίνουμε στη μαράκα μας το
χρώμα που μας αρέσει.

Καλή επιτυχία! Ελευθερία

Πιπερόπιτα Φλωρίνης

Υλικά συνταγής

ΥΛΙΚΑ:1 πακέτο σφολιάτας , 1/3 φλ. Ελαιόλαδο, 1 κιλό πιπεριές Φλωρίνης, 2 ξερά
κρεμμύδια κομμένα σε ροδέλες, 3 μεγάλα αυγά χτυπημένα, 500 γρ. φέτα σε τρίμμα( ή
τελεμές Μακεδονίας), 250 γρ. ανεβατό Μακεδονίας (ή άλλο μαλακό φρέσκο τυρί), 1/3
ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένο, 1 κ.σ. μπούκοβο (νιφάδες πιπεριάς) 2 κ.σ. σιμιγδάλι
ψιλό, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο για την επιφάνεια της σφολιάτας, 2
κ.σ. μαυροσίσαμο ...
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(Εκτέλεση: Πλένουμε και καθαρίζουμε από τα κοτσάνια τις πιπεριές, Τις κόβουμε κατά
μήκος και αφαιρούμε σπόρους και ίνες. Κόβουμε σε χοντρές φέτες. Σε ρηχή και φαρδιά
κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο και σε μέτρια φωτιά σοτάρουμε τα κρεμμύδια για 810' να γίνουν διάφανα. Ανακατεύουμε τακτικά. Προσθέτουμε τις πιπεριές και τις
αφήνουμε για 5-6' να μαραθούν, ανακατεύοντας. Αποσύρουμε από τη φωτιά και
αφήνουμε το μείγμα να κρυώσει καλά. Αφού κρυώσει προσθέτουμε τα αυγά, τα τυριά, το
μαϊντανό, το μπούκοβο και αλατοπιπερώνουμε και ανακατεύουμε απαλά.. Αλείφουμε
ελαφρά το ταψί με λίγο ελαιόλαδο και απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτας, φροντίζοντας
να καλύπτει τα πλαϊνά του ταψιού. Πασπαλίζουμε με το σιμιγδάλι. Αδειάζουμε σε λεπτή
στρώση την κρύα γέμιση. Καλύπτουμε με δεύτερο φύλλο σφολιάτας. Τσιμπάμε τις άκρες
να κολλήσουν. Χαράζουμε την επιφάνεια της σφολιάτας σε κομμάτια, ή τρυπάμε όλη την
επιφάνεια με τη μύτη του μαχαιριού. Αλείφουμε με ελάχιστο ελαιόλαδο και πασπαλίζουμε
με το μαυροσίσαμο. Ψήνουμε, στη μεσαία σχάρα για περίπου μια ώρα ή μέχρι να ροδίσει
καλά η επιφάνεια και να ξεκολλάει εύκολα η πίτα από το ταψί. Περίπου 10' από τη
στιγμή που τη βάζουμε στο φούρνο χαμηλώνουμε τη θερμοκρασία στους 170οC .
Καλή επιτυχία!!!

Ταραμάς με ψωμί
Υλικά:4 φέτες μπαγιάτικο ψωμί χωρίς κόρα,200 γραμμάρια ταραμάς λευκός ή ροζ,1
μικρό κρεμμύδι πολτοποιημένο,1 φλιτζάνι καλό ελαιόλαδο, χυμό από 2 μέτρια λεμόνια ή
όσο θέλετε, ελιές και ραπανάκια για γαρνίρισμα.
ΕκτέλεσηΜουλιάζουμε το ψωμί και το στύβουμε πολύ καλά. Βάζουμε στο μίξερ τον
ταραμά ,το λιωμένο κρεμμύδι και το μισό ελαιόλαδο και τα χτυπάμε μέχρι να ενωθούν.
Προσθέτουμε τμηματικά το χυμό λεμονιού, το ψωμί και το υπόλοιπο ελαιόλαδο
συνεχίζοντας το χτύπημα ,μέχρι το μείγμα να γίνει μια λεία κρέμα. Σερβίρουμε την
ταραμοσαλάτα σ΄ένα ρηχό μπολ ή βαθύ πιάτο και τη γαρνίρουμε με ραπανάκια, ελιές και
φυλλαράκια μαϊντανού. Σας εύχομαι καλή διασκέδαση την Καθαρή Δευτέρα και να
υποδεχθούμε όλοι με υγεία τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή!
Κατερίνα, Ηλιάνα Δέσποινα, Βασιλική
κομμένα σε φέτες)

500

Jurassic Park,124 λεπτά
δράσης ,πρώτη προβολή
11/6/2015

θεματικό πάρκο δεινοσαύρων
Jurassic Park,όπως είχε
αρχικά ο John Hammond.
Περιλαμβάνει επίσης για
πρώτη φορά ένα νέο
αξιοθέατο, μία λίμνη, με
δεινόσαυρους που βρίσκονται
υποθαλάσσια. Το πάρκο

Είκοσι δύο χρόνια μετά τα
γεγονότα του Jurassic Park,το
νησί Nublar διαθέτει πλέον
ένα πλήρως λειτουργικό
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συγκεντρώνει 10 εκατομμύρια
επισκέπτες τον χρόνο και
φαίνεται απόλυτα ασφαλές.
Μέχρι που να αποδειχθεί το
αντίθετo...

εστιατόριο του Παρισιού. Έτσι λοιπόν
αποφασίζει να βοηθήσει ένα δόκιμο
μάγειρα στο εν λόγω εστιατόριο. Ο
καλύτερος κριτής όλης της χώρας
επισκέπτεται το εστιατόριο και ο Ρεμί
φτιάχνει ένα απλό φαγητό το οποίο
εκπλήσσει τον κριτή, γιατί είχε να το
γευτεί από τα παιδικά του χρόνια. Όταν
ο κριτής δοκιμάζει το υπέροχο αυτό
φαγητό (Ρατατούι), γράφει σε όλες τις
εφημερίδες του Παρισιού τις καλύτερες
κριτικές. Οπότε το εστιατόριο αρχίζει
να γίνεται διάσημο και πάλι και να
αποκτά όλο και περισσότερους
πελάτες. Μέσα από όλη αυτή την
ιστορία υπάρχει και εγκιβωτισμός,
δηλαδή μία ιστορία μέσα σε μία άλλη.
Ανακαλύπτουμε, λοιπόν, πως ο
Λιγκουίνι, ο μάγειρας που βοήθησε
αυτός ο ποντικός, έχει κληρονομήσει
το εστιατόριο από τον πατέρα του
Γκουστό. Τέλος, ο Λιγκουίνι
αναγνωρίζει πως ο Ρεμί, ένας
ποντικός, έχει φτιάξει τόσο υπέροχες
γεύσεις για όλο το εστιατόριο και πως
αντί για αυτόν αξίζει τα συγχαρητήρια ο
Ρεμί.

Ο Ρατατούης

Αναστασία, Βύρωνας, Γιώργος,
Ερρίκος, Κορνήλιος, Κωνσταντίνος,
Μανώλης, Μαρία, Νικόλας

Η ταινία περιγράφει την ιστορία του
Ρεμί, ενός καλοφαγά ποντικού που
θέλει να γίνει μάγειρας στο καλύτερο

Μια επίσκεψη στο Planet Physics!
Ποιο σώμα πέφτει πιο γρήγορα, ένα βαρύ ή ένα ελαφρύ; Είστε σίγουροι για την
απάντηση;
Έχετε δει ποτέ το αντίστροφο του ουράνιου τόξου; Μπορεί να γίνει αυτό;
Έχει τύχει να κοιταχτείτε σε αληθινό καθρέφτη; Πώς να φαίνεστε άραγε; Το PLANET
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PHYSICS είναι ένας νέος επιστημονικός και ψυχαγωγικός πολυχώρος Φυσικής που
άνοιξε τις πύλες του για το κοινό πριν λίγο καιρό στην περιοχή των Βριλησσίων, στην
Αθήνα. Ένα μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα εγχείρημα, ένας χώρος σχεδιασμένος
αυστηρά στη φιλοσοφία της συμμετοχής, της επιστημονικής απόλαυσης, της ψυχαγωγίας
μέσω της Φυσικής και των θαυμαστών εφαρμογών της! Ένας χώρος, 800 τετραγωνικών,
με ιδιαίτερη ταυτότητα και άψογες συνθήκες φιλοξενίας, συστήνεται ως το μοναδικό
σημείο της πόλης όπου η Φυσική γίνεται παιχνίδι και όπου όλοι, μικροί και μεγάλοι,
μπορούν να περάσουν πολλές ώρες γεμάτες γνώση, εμπειρίες, διάδραση, αλλά και
πραγματική απόλαυση.

Εμείς τον επισκεφτήκαμε με την τάξη μας και περάσαμε πολύ ωραία! Είναι και πολύ κοντά
μας!

Νικόλαος, Ειρήνη, Σοφία, Ιωάννα ,Μαρκέλλα, Εύη, Σεμίνα, Ερρίκος

 Τρεις φίλοι ψαρεύουν σε μία βάρκα όταν ένα μεγάλο κύμα αναποδογυρίζει
τη βάρκα. Και οι τρεις φίλοι πέφτουν στο νερό. Οι δύο έβρεξαν τα μαλλιά
τους ,όχι όμως και ο τρίτος… πώς συνέβη αυτό;
(Ο τρίτος ήταν καραφλός! )
 Ένας διάσημος μάγος ανακοίνωσε πώς θα κατάφερνε να περπατήσει πάνω
σε μια λίμνη χωρίς να χρησιμοποιήσει κανένα βοήθημα . Όντως τα
κατάφερε. Μπορείτε να σκεφτείτε πώς ; (Η λίμνη ήταν παγωμένη)
 Βρες μία λέξη που να ξεκινάει από Φ, να τελειώνει σε Σ και να αποτελείται
από ένα γράμμα μόνο.
( Ο φάκελος)
 Αν σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα βρέχει , ποια είναι η πιθανότητα να έχει
λιακάδα μετά από 72 ώρες ;
(Καμιά πιθανότητα. Μετά από 72 ώρες θα είναι πάλι μεσάνυχτα)

 Δύο άντρες παίζουν τένις . Έπαιξαν 5 σετ και ο καθένας κέρδισε 3 σετ . Πώς
έγινε αυτό; (Δεν έπαιζαν μαζί)


-Γιατί οι Πόντιοι όταν μπαίνουν στο μπάνιο βγάζουν την πόρτα;
- Για να μην τους «παίρνουν μάτι» απ΄ την κλειδαρότρυπα.



-Γιατί οι Πόντιοι αλεξιπτωτιστές πηδάνε χωρίς αλεξίπτωτο;
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Για να φθάσουν πρώτοι.
 Γιατί πέθαναν 500 Πόντιοι στο σινεμά; Γιατί έπαιζε το «Χωρίς ανάσα».
Μιλτιάδης, Μελίνα

Μια περιπέτεια παιδιών που ήρωες είναι: ο
Κλου, ο Αλέξης ,η Νικόλ, ο Άγγελος, η Σόφι, η Λίνα και η Ράνια .Είναι μια
παρέα παιδιών που περνούν το καλοκαίρι τους στην Αίγινα προσπαθώντας να
βρουν τον κρυμμένο θησαυρό του Γερμανού στρατιώτη Χανς. Καταστρώνουν
οργανωμένα σχέδια ξεκινώντας από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Όταν
ξαφνικά ένα πρωί…..
Μια ιστορία για μικρούς και μεγάλους που μέσα από την αναζήτηση προβάλει η
χαρά, η δύναμη της φιλίας και η ανεμελιά.
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΖΩΡΖ ΣΑΡΗ
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Αθλητικά!
Το ξέρατε ότι η μεγαλύτερη διαφορά γκολ που σημειώθηκε ήταν,στις11
Απριλίου 2001 στα προκριματικά του παγκόσμιου κυπέλλου. Ο
αγώνας ήταν ανάμεσα στην Αυστραλία και στα νησιά Σαμόα και έληξε
με σκορ 31-0!
Ξέρετε ότι το ρεκόρ των περισσοτέρων γκολ το έχει ο Πελέ; Ο Πελέ
έχει βάλει 1279 γκολ! Ο Πελέ γεννήθηκε το 1940 και έπαιξε μόνο σε
δύο ομάδες.έβαλε το πρώτο του γκολ σε ηλικία 16 ετών.Στην ηλικία
των 29 ετών είχε πετύχει 1000 γκολ!Έπαιξε σε 4 παγκόσμια κύπελλα
και κέρδισε τα τρία!

Αποστόλης, Λάμπρος, Νίκος
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