
 

Δίμηνη εφημερίδα των μαθητών της Ε΄τάξης-  Αρ.Φύλλου1-   Νοέμβριος/Δεκέμβριος 2016 

Αγαπητοί μας αναγνώστες, 
 
   Σκεφτόμασταν πριν από πολύ καιρό, εμείς οι μαθητές της Πέμπτης 
Δημοτικού (Ε1.Ε2,Ε3), να κάνουμε μια εφημερίδα και να που τα κατά-
φέραμε! Στην αρχή αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες ,γιατί έπρεπε να 
οργανωθούμε όλοι μαζί. Αλλά στο τέλος ,αφού συζητήσαμε και  χωρι-
στήκαμε σε ομάδες, μπορέσαμε να οργανωθούμε και να φτιάξουμε 
αυτή την αξιόπιστη εφημερίδα που έχετε τώρα στα χέρια σας! Την 
επόμενη φορά θα είμαστε ακόμα καλύτεροι! 
                                                                                                     Δημήτρης 

                                                                                                                                          
 

 

          ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 Χριστούγεννα 

 Χριστουγεννιάτικες 
συνταγές και 
κατασκευές 

 Αθλητικά 

 Πάμε θέατρο; 

 Ας γνωρίσουμε την 
πόλη μας ! 

 Το σχολείο μας 
παλιά… 

 Ποια είναι η unicef; 

 Βιβλιοπροτάσεις και 
βιβλιοπαρουσιάσεις 

 Παιχνίδια  
                                        

Οι μαθητές και οι μαθήτριες 
της Ε΄τάξης ,σας εύχονται: « 
Καλά Χριστούγεννα και 
Ευτυχισμένος ο καινούριος   
χρόνος!»  



     Η Unicef  στην Αφρική 

 

Η unicef  είναι ένα Διεθνές ταμείο επείγουσας βοήθειας των 

Ηνωμένων  Εθνών για τα παιδιά, όπου εκεί βοηθάνε τα 

παιδιά της Αφρικής.  Στην Αφρική και στη μέση Ανατολή, 

εμποδίζονται πάνω από 13 εκατομμύρια  παιδιά να πάνε 

σχολείο, καταστρέφοντας τις ελπίδες και το μέλλον τους. Η 

Unicef  έχει την αποστολή να τους βοηθήσει, δίνοντάς  τους 

λεφτά, τροφή, ένα καλύτερο σπίτι και άλλα. Πολλά παιδιά στην Αφρική είναι λιπόβαρα, 

δηλαδή έχουν μικρότερο βάρος από ότι θα ΄πρεπε και από ότι είναι η ηλικία τους. Κι αυτό 

οδηγεί σε θάνατο. Όλα τα παιδιά της Αφρικής και του κόσμου πρέπει να προστατεύονται 

από την βία, την κακοποίηση και την  εκμετάλλευση. Ωστόσο πολλά παιδιά  κακοποιούνται. 

Unicef: Διεθνές ταμείο επείγουσας βοήθειας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 

που δημιουργήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 1946 για τα παιδιά. Γενικός στόχος είναι η παροχή  

ανθρωπιστικής βοήθειας σε παιδιά και μητέρες που ζουν σε αναπτυσσόμενες χώρες. Έχει 

την έδρα της στη Νέα Υόρκη. 

                                                                                                                               Άννα, Ιωάννα, Μίνα 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

                   



          Και μην ξεχνάτε, το κάθε  παιδί έχει δικαίωμα: 

       

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

  



 Το ελληνικό Δωδεκαήμερο 

Στο ελληνικό εορτολόγιο ,η περίοδος από την παραμονή των Χριστουγέννων  ως τα Θεοφάνια ονομάζεται 

«Δωδεκαήμερο» ή «Δωδεκάμερο». Τρεις μεγάλες γιορτές έχουμε εκείνες τις μέρες. Τα Χριστούγεννα ,την 

Πρωτοχρονιά, και τα Φώτα. Σε όλο   αυτό το διάστημα, σε κάθε περιοχή της Ελλάδας, υπήρχαν διάφορα έθιμα 

που είχαν σαν ως σκοπό τους να προαναγγείλουν τον ερχομό της άνοιξης, να εξασφαλίσουν  για όλους την 

ευτυχία και να τονώσουν το αίσθημα της θρησκείας και  της οικογένειας. Για να δώσουν το χαρμόσυνο   μήνυμα 

,ότι η φύση θα προχωρήσει από την περίοδο του χειμώνα και το σκοτάδι, στο ανοιξιάτικο φως και τη βλάστηση, 

στόλιζαν κάθε γωνιά του σπιτιού τους με κλαδιά από μυρτιά, μυρσίνη, δάφνη και ελιά. Στα τζάκια των σπιτιών, 

νύχτα-μέρα, είχαν συνέχεια αναμμένη τη φωτιά για να μην πλησιάζουν οι Καλικάντζαροι,  τα περίεργα ξωτικά 

που πίστευαν πως κυκλοφορούσαν και πείραζαν τους ανθρώπους, μια και τα νερά ήταν «αβάπτιστα», ο Χριστός 

δηλαδή δεν είχε βαπτισθεί ακόμα. 

    ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ                 

ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ    

Η  Γέννησίς σου Χριστὲ ο Θεὸς ημών                               

ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως 

εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες 

υπὸ αστέρος εδιδάσκοντο. 

Σε προσκυνείν τον ήλιον της δικαιοσύνης 

και Σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν 

Κύριε δόξα Σοι. 

   Το χριστόψωμο    

 Ο Χριστούλης γεννιέται, το σπιτικό κάθε χριστιανού   φορά τα καλά του, οι κυράδες πηγαινοέρχονται στην 

κουζίνα οι μυρωδιές από τα χριστουγεννιάτικα καλούδια ευωδιάζουν τον χώρο, το τραπέζι είναι γιορτινό 

,αλλιώτικο απ΄τις άλλες μέρες.  

 Την προσοχή όλων τραβάει το ψωμί των Χριστουγέννων, το χριστόψωμο. Η οικογένεια γύρω από το τραπέζι 

προσεύχεται πριν το φαγητό και ο νοικοκύρης σταυρώνει το ψωμί και μοιράζει από ένα κομμάτι στον καθένα.                                    

Έθιμο παλιό είναι τούτο, να ζυμώνουν οι νοικοκυρές το ψωμί του Χριστού. Παίρνουν το προζύμι, τ΄αλεύρι, το 

μέλι ,το ροδόνερο ,το σου-σάμι ,τα ζυμώνουν και φτιάχνουν το χριστόψωμο.  Αυτό ,δεν είναι απλό ψωμί, είναι 

διαφορετικό από το καθημερινό, κι αυτό γιατί το κεντούν ,βάζοντας έναν σταυρό στη μέση, που τον πλάθουν, 

με ξεχωριστό ζυμάρι. Με ζυμάρι κάνουν και διάφορα άλλα σχέδια, όπως σταφύλια ,άνθη, πουλιά. Το 

στολίζουν μα καρύδια αμύγδαλα και γαρίφαλα.  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 

 Στη Ρώμη, για ν΄αναγγείλουν την Γέννηση του Κυρίου, οι κανονιές ,δίνουν και παίρνουν, απ΄ το κάστρο του 

Σαντ-Άντζελο! 

Η «Μπεφάνα», μια πολύ ηλικιωμένη και καλόκαρδη μάγισσα φέρνει τα δώρα στα παιδιά, τη μέρα των 

βασιλέων, πετώντας πάνω από τις καμινάδες, σκαρφαλωμένη στο σκουπόξυλό της. 



 Η καλή και και φτωχή μάγισσα, έρχεται και τρώει καρύδια και μπισκότα που της αφήνουν τα παιδιά  και πριν 

πετάξει μακριά, εκείνη τους αφήνει δώρα της μέσα στις «κάλτσες των δώρων». Κάρβουνα για τα άταχτα 

παιδιά, και γλυκά για τα φρόνιμα. 

Εκτός από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, σημαντικό σύμβολο των Ιταλών στον εορτασμό των Χριστουγέννων, 

αποτελεί η φάτνη της Γέννησης, που υπενθυμίζει τον Άγιο Φραγκίσκο της Ασσίζης. Ο Άγιος ήταν ο πρώτος 

που δημιούργησε αναπαράσταση της ιστορίας του Θείου Βρέφους με αγαλματίδια. Όλοι οι χαρακτήρες, εκτός 

από το Θείο Βρέφος, τοποθετούνται στη φάτνη από τις 8 Δεκεμβρίου, ενώ το νεογέννητο τοποθετείται αμέσως 

μετά τα μεσάνυχτα της 24ης Δεκεμβρίου. 

 

 

       Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία… 

 Την ημέρα της γέννησης του Χριστού, πολλοί άνθρωποι, έδιναν δώρα στο μικρό παιδί. Δίπλα τους ήταν τρία 

δέντρα, μια χουρμαδιά, μια ελιά και ένα έλατο. Ήθελαν  κι εκείνα να δώσουν ένα δώρο στο μικρό Χριστό. Έτσι 

η χουρμαδιά είπε: «Θα πάρω το πιο μεγάλο μου φύλλο και θα το βάλω δίπλα του, να το αερίζει απαλά.».Η 

ελιά είπε: «Θα στύψω τις ελιές μου να του αλείψω τα πόδια.»Μετά ,κοροϊδεύανε ,το έλaτο, γιατί οι βελόνες 

του θα τρυπάγανε το ευαίσθητο δέρμα  του μωρού. Το έλατο ήταν πολύ δυστυχισμένο. Ένας άγγελος που το 

είδε, είπε σε μερικά αστέρια να κάτσουν στα κλαδιά του. Εκείνα υπάκουσαν και κατέβηκαν από τον ουρανό και 

κάτσανε στα κλαδιά του. Τώρα ήταν κι αυτό πολύ ευτυχισμένο γιατί είχε κι αυτό κάτι να δώσει. Έτσι έγινε το 

έλατο το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το σύμβολο της μεγάλης γιορτής! 

                                                                                                                         

                                                                 

                                                            Σοφία, Νικόλας, Μαρκέλλα , Άρτεμη, Ερρίκος Ιωάννα Σεμίνα, Ειρήνη . 

Τα γλυκά των Χριστουγέννων! 

ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΕΣ ΛΑΔΙΟΥ 

Υλικά:200 γρ. βούτυρο γάλακτος,300 γρ. ηλιέλαιο,  1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις (κοσκινισμένο),1 αυγό 

ολόκληρο και έναν κρόκο,200 γρ. άχνη ζάχα-ρη,50 ml.ούζο ,2 βανίλλιες,100 γρ.καβουρντι-σμένα σε λίγο 

βούτυρο,150 ml.ελαιόλαδο και ζάχαρη άχνη για πασπάλισμα. 

Εκτέλεση: Χτυπάω στο μίξερ, στη δυνατή ταχύτητα, ,το ελαιόλαδο, το βούτυρο και το ηλιέλαιο κατόπιν 

προσθέτω και τα υπόλοιπα υλικά,εκτός από το αλεύρι και τα χτυπάω καλά.Στη συνέχεια ρίχνω και το 

αλεύρι.Μεταφέρω το μείγμα πάνω σε πάγκο,όπου το ζυμώνω ελεφρά με τα χέρια.Έπειτα πλάθω με τη 

ζύμη,στρογγυλαά σχήματα, τα οποία πιέζω στο κέντρο με τον αντίχειρα.Τα τοποθετώ σε λαμαρίνα και τα 

ψήνω σε προθερμασμένο φούρνο στους 180  βαθμούς (πάνω-κάτω) για 10΄-15΄λε-πτά.Αφού κρυώσουν οι 

κουραμπιέδες τους πασπαλίζω με άφθονη ζάχαρη! 

    



Χριστουγεννιάτικα μπισκότα βουτύρου                

Υλικά για 40 μπισκότα: 

100 γρ. βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου 

100 γρ. ζάχαρη 

1 αυγό 

280 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις 

1 βανίλια 

½ κουταλάκι αλάτι 

1 κουταλάκι μπέικιν πάουντερ 

 

Για το γλάσσο: 

 

400 γρ. ζάχαρη άχνη 

3-4 κουταλιές νερό 

Χρώμα ζαχαροπλαστικής 

Εκτέλεση: Κοσκινίζουμε μαζί το αλεύρι, το αλάτι και το μπέικιν. Ανακατεύουμε καλά το βούτυρο με τη 

ζάχαρη. Προσθέτουμε το αυγό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα. Ρίχνουμε το αλεύρι λίγο λίγο και 

ζυμώνουμε μέχρι να πετύχουμε μια μαλακή ζύμη. Αφήνουμε στο ψυγείο για μισή ώρα περίπου.  Έτσι 

μπορούμε να δουλέψουμε την ζύμη πιο εύκολα. 

 Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180ο. 

Σε ελαφρά αλευρωμένη επιφάνεια ανοίγουμε τη ζύμη, σε φύλλο πάχους μισού εκατοστού περίπου. 

   Κόβουμε τη ζύμη με φορμίτσες σε διάφορα σχέδια και μεταφέρουμε τα μπισκοτάκια με προσοχή στο 

ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Ψήνουμε για 8-10λεπτά μέχρι να ροδίσουν ελαφρά. Βγάζουμε 

από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν καλά. 

Για το γλάσσο, ανακατεύουμε την άχνη με το νερό. Μοιράζουμε το γλάσσο σε 2-3 διαφορετικά μπολ, 

ανάλογα με το πόσα χρώματα θέλουμε για τη διακόσμηση. Ρίχνουμε 2-3 σταγόνες από κάθε χρώμα στα 

διαφορετικά μπολ, και ανακατεύουμε. Καλύπτουμε τα μπισκοτάκια με το γλάσσο και διακοσμούμε με 

γλάσσο διαφορετικού χρώματος ή με χρωματιστές μπιλίτσες (χρωματιστές πέρλες, στα σούπερ μάρκετ). 

Τα αφήνουμε να στεγνώσουν και είναι έτοιμα!      

Ας φτιάξουμε έναν χιονάνθρωπο! 

Υλικά κατασκευής: 

1 άσπρη κάλτσα, ρύζι ή φακές, σπάγκος, κορδέλα, 

κεσεδάκι από παιδικό γιαούρτι, πορτοκαλί σύρμα πίπας, 

πινέζες ή χάντρες ή κουμπιά 

Στάδια: 

Γεμίστε την κάλτσα με το ρύζι λίγο πάνω από τη μέση της. Δέστε την με το σπάγκο σε δύο σημεία για να 

σχηματίσετε τις μπάλες του χιονάνθρωπου. Βάλτε τις πινέζες για μάτια, μύτη και κουμπιά. Κόψτε ένα 

κομματάκι από το σύρμα πίπας και στερεώστε το για μύτη. Τυλίξτε την κορδέλα και δέστε την για κασκόλ. 

Βάλτε το κεσεδάκι ανάποδα για καπέλο. Αν θέλετε φτιάξτε μια μικρή σκούπα με ένα ξυλάκι και λίγο ξερό 

χόρτο και στερεώστε την στο πλάι. Ο χιονάνθρωπός σας είναι έτοιμος! 

                                                           Εβελίνα,Μελίνα,Μαρία 

 

 

 



 

 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 

     

Νταήδες, εξυπνάκηδες ,δήθεν φίλοι … και εσύ! 

(J.Alexander,εκδόσεις ΑΓΚΥΡΑ) 

  Το βιβλίο αυτό θα σου δείξει τον τρόπο να χτίσεις τις άμυνές σου ώστε να μην 

σε επηρεάζουν οι νταήδες, οι εξυπνάκηδες και οι δήθεν φίλοι. 

                                                                                                                                                                                                       Ελευθερία             

      



Εσείς έχετε σκεφτεί ποτέ να ταξιδέψετε στο ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ; Θα θέλατε να συναντήσετε 

περίεργα και μυστηριώδη πλάσματα, όπως μάγισσες, γοργόνες, δράκους , ξωτικά, νάνους, 

γίγαντες,  νεράιδες …αλλά και μονόκερους ,τρολ και λυκανθρώπους ;Θα σας άρεσε να πετάξετε σε 

άγνωστους ουρανούς με το Δράκο του Ουράνιου τόξου και να με βοηθήσετε να σώσω τη 

Βασίλισσα των Νεράιδων; Αν ναι, τότε ελάτε μαζί μου σε αυτό το περιπετειώδες ταξίδι και 

ετοιμαστείτε να ανοίξετε τα φτερά της φαντασίας σας! Θα περάσετε  φανταστικά! Σας το 

εγγυώμαι εγώ, ο Τζερόνιμο Στίλτον! (περίληψη από το βιβλίο!)                                   Αντιγόνη 

Πάμε θέατρο; 

Την Παρασκευή 11/12 επισκεφθήκαμε το θέατρο Βεάκη. Παρακολουθήσαμε την παράσταση «Η Παναγία των Παρισίων». Μετά 

το τέλος της παράστασης, πήραμε συνέντευξη από τρεις ηθοποιούς της. Το μήνυμα της παράστασης είναι να σεβόμαστε το 

διαφορετικό. Οι ηθοποιοί μας είπαν: 

Ε.:-Πόσο καιρό σας πήρε να στήσετε το  έργο ,το σκηνικό, τα χορευτικά;       

Α.:-3,5 μήνες. 

Ε.:-Ποιος είναι ο ρόλος του σκηνοθέτη; 

Α.:-Ο ρόλος του σκηνοθέτη είναι να δείχνει πώς να παίζουν οι ηθοποιοί το ρόλο τους. 

Ε.:-Ήταν τα σπαθιά σας αληθινά; 

Α.-Ήταν αληθινά και πολύ βαριά! 

Ε.:-Πώς νιώθετε όταν ανεβαίνετε στη σκηνή; 

Α.:-Στην αρχή έχουμε λίγο τρακ, αλλά μετά το ξεπερνάμε. 

Ε.:-Τι το σπουδαίο έχει το ελληνικό θέατρο; 

Α.:-Από τα  αρχαία χρόνια βοηθάει στη μόρφωση του λαού. Διασκεδάζεις και μορφώνεσαι! 

Ε.:-Γιατί γίνατε ηθοποιός; 

Α.:-Μου άρεσε το θέατρο. Από πολύ μικρός. 

Ε.:-Είσαστε ευχαριστημένος από το ρόλο σας; 

Α.:-Πολύ! 

Ε.:-Σας αρέσει να παίζετε μπροστά σε παιδιά ή σε μεγάλους; 

Α.:-Πιο πολύ ,στα παιδιά, γιατί για εμάς είναι το καλύτερο κοινό. Το λέω αυτό γιατι τα παιδιά χειροκροτούν, 

ζητωκραυγάζουν  και συμμετέχουν στα τραγούδια με  παλαμάκια. 

-Σας ευχαριστούμε πολύ! 

                                                                                                       Δημήτρης, Άγγελος, Κωνσταντίνος  

                                                                 



 

 

 

 

Ας γελάσουμε… 

 

  Ανέκδοτο 

 Ήταν ένας Γερμανός,ένας Ιταλός και ένας Έλληνας.Μια μέρα τους έκλεισαν στη φυλακή.Ο φύλακας λέει στον Γερμανό: 

-Σε ποιο κελί θες να πας;Σ΄εκείνο με τα καρφιά,με τα γυαλιά,ή με τα μυρμήγκια; 

-Σ΄εκείνο με τα καρφιά,απαντάει εκείνος. 

Το ίδιο ρώτησε και τον Ιταλό.Εκείνος απάντησε : «Σ΄εκείνο με τα γυαλιά.»Τελευ-ταίος έμεινε ο Έλληνας.Πήρε το δωμάτιο με 

τα μυρμήγκια.Το επόμενο πρωί,τους ρωτάει ο φύλακας πως κοιμήθηκαν.Ο μόνος που κοιμήθηκε καλά ήταν ο Ελληνας. «Πώς 

και κοιμήθηκες καλά;»τον ρώτησαν οι άλλοι. «Σκότωσα ένα μυρμήγκι και τα υπόλοιπα πήγαν…στην κηδεία !» 

  Βρες τον ήρωα!... 

Αυτός ο ήρωας είναι από τη Γαλατία. 

_____________________________ 

Αυτός ο ήρωας πετάει ιστό. 

______________________________ 

Αυτοί οι ήρωες είναι γάτα και ποντίκι. 

______________________________ 

Είναι δρομέας πτηνό. 

_______________________________ 

Είναι ένας χοντρός γάτος. 

_________________________________ 

Μάντεψε! Στο επόμενο κρυπτόλεξο υπάρχουν 10 επαγγέλματα.Βρες τα! 

Μ Α Γ Ε Ι Ρ Α Σ Α Τ Μ Π Ρ Μ Ω Δ 

Χ Σ Ο Α Ρ Χ Ι Τ Ε Κ Τ Ο Ν Α Σ Ι 

Ψ Υ Β Α Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ο Σ Ρ Ψ Κ 

Δ Α Σ Κ Α Λ Ο Σ Ψ Χ Ρ Ψ Χ Α Β Α 

Ω Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Ν Μ Τ Μ Σ 

Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ρ Γ Ο Σ Λ Β Ρ Κ Κ Τ 



Π Γ Π Τ Ρ Χ Σ Ο Π Ι Λ Ο Τ Ο Σ Η 

Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ο Σ Μ Λ Α Σ Β Σ 

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

 

 

 

Το σχολείο μας τότε… 

Το σχολείο μας, το 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο Γέρακα  δεν είναι καινούριο. Μαμάδες και μπαμπάδες ή συγγενείς 

αρκετών σημερινών μαθητών πήγαιναν σ΄αυτό. Βρήκαμε λοιπόν τρεις  παλιές μαθήτριες, τις ρωτήσαμε ,και να 

τι μας είπαν! 

Ε. :Πώς ήταν το παλιό σχολείο; 

Α1.:Το σχολείο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Η αυλή του ήταν τεράστια, Συμπεριλάμβανε και το χώρο που είναι 

τώρα το νηπιαγωγείο. Σ΄αυτό το σημείο συγκεκριμένα υπήρχε ένα σκάμμα (δηλ. χώρος με άμμο) και κάναμε 

γυμναστική. Δεν υπήρχαν προκατασκευασμένες αίθουσες .Τα παιδιά ήταν πολλά  και δεν ήταν δυνατό να 

χωρέσουν στο κυρίως κτίριο. έτσι η λειτουργία του σχολείου ήταν πρωινή και απογευματινή. 

Α2.:Υπήρχε μόνο το κεντρικό κτίριο και έτσι η αυλή ήταν μεγαλύτερη. Είχε μια συκιά και όλοι οι μαθητές 

ανέβαιναν πάνω της! 

Α3.:Πολύ ωραίο, χωρίς προκατασκευασμένα κτίρια. 

Ε.: Ποιοι ήταν οι κανόνες; 

Α1.:Οι κανόνες ήταν παρόμοιοι με τους σημερινούς. Να συμπεριφερόμαστε με σεβασμό και να προσέχουμε 

ώστε να είμαστε ασφαλείς. 

Α2.:Οι κανόνες ήταν κυρίως να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, να είμαστε υπάκουοι,και κυρίως να να βοηθάμε 

τον συμμαθητή μας (π.χ. όταν κάποιος ήταν άρρωστος έπρεπε να επικοινωνήσουμε μαζί του, να 

ενδιαφερθούμε και να του δώσουμε τα μαθήματα). 

Α3.:Να μην πηγαίνουμε πίσω από το κτίριο. 

Ε.: Ποιες ήταν οι δραστηριότητές σας; 

Α1.:Γυμναστική και μουσική. 

Α2.:Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, ετοιμάζαμε έ-να θεατρικό. Εγώ για παράδειγμα ,είχα το ρόλο της 

«Φτώχιας» στον «Πλούτο» του Αριστοφάνη. 

Α3.:Γυμναστική και μουσική. 

Ε.: Πόσα μαθήματα είχατε; 

Α1.:Μόνο τα βασικά:Γλώσσα,Μαθηματικά,Ανθολό-γιο,Ιστορία,Γεωγραφία,Θρησκευτικά,Γυμναστική, Μουσική 

,Εικαστικά. 

Α2.:Σίγουρα λιγότερα, απ΄όσα έχετε εσείς τώρα. 

Α3.:Δε θυμάμαι ακριβώς, λιγότερα από τα σημερινά  πάντως! 

Ε.: Τι άλλο θα θέλατε να πείτε για το σχολείο εκείνης της εποχής; 

Α1. 

Α2.:Οι υποχρεώσεις μας, αναφορικά με τα μαθήματα, ήταν λιγότερες και είχαμε περισσότερο χρόνο για 

παιχνίδι στην αυλή! 



Α3.:Ξεκίνησαν τότε οι πιο σταθερές φιλίες. Ήμασταν λίγα παιδιά, δεμένα μεταξύ μας! 

Ευχαριστούμε πολύ για τις σημαντικές σας 

πληροφορίες!                       (Ιουλία, Μαρία) 

   

 

Ας επισκεφθούμε… .Ας γνωρίσουμε… 

 Σ΄αυτή τη στήλη θα γνωρίσουμε διάφορες περιοχές. Θα ξεκινήσουμε με την πόλη μας, τον Γέρακα! 

 Ο Γέρακας είναι η έδρα του δήμου Παλλήνης. Ο δήμος περιλαμβάνει εκτός από τον Γέρακα, την Παλλήνη και 

την Ανθούσα και βρίσκονται στη ανατολική Αττική. Η αρχαιότερη ονομασία της περιοχής είναι Γαργηττός και 

προέρχεται, είτε από την αρχαιοελληνική λέξη «γάργα» που σημαίνει την μαύρη λεύκα (ένα είδος λεύκας με 

σκουρόχρωμα φύλλα και κορμό),είτε από το όνομα ενός αρχαίου λαϊκού ήρωα, του Γαργηττού που κατοικούσε 

στη περιοχή. Η σύγχρονη ονομασία «Γέρακας» προέρχεται από τ΄όνομα του μεγάλου λογοθέτη Ιέρακα ο 

οποίος κατείχε μεγάλες εκτάσεις στη περιοχή το 16
ο
 αιώνα. Ο Ιέρακας παραχώρησε εκτάσεις και 

δημιουργήθηκε ένα χωριό που πήρε προς τιμήν του το όνομά του.  

Στο επόμενο τεύχος η συνέχεια!                                               

                                                                                         Εμμανουέλλα, ,Κωνσταντίνος, Λουΐζα, Μάνος  

 

 

 

Ας γνωρίσουμε τα σπορ! 

 

Μπάσκετ 

Η καλαθοσφαίριση (αγγλικά basketball) ή πιο συχνά «μπάσκετ» είναι ένα ομαδικό άθλημα 

.Εμπνευστής και δημιουργός του ήταν ο Καναδός καθηγητής φυσικής αγωγής στο 

Σπρίνγκφηλντ της Μασαχουσέτης των Η.Π.Α. Τζέημς Ναίσμιθ. Η ημερομηνία δημιουργίας 

του αθλήματος ήταν 15/12/1891. 



 

 

 

Χάντμπολ 

 Η χειροσφαίριση ή χάντμπολ (handball) είναι ομαδικό ολυμπιακό άθλημα, το οποίο 

παίζεται από άντρες και γυναίκες. Διαθέτει στοιχεία από όλα τα ομαδικά αθλήματα και 

παίζεται με τα χέρια. Το άθλημα εντάχθηκε στο πρόγραμμα των ολυμπιακών αγώνων το 

1972. 

 

 

Ποδόσφαιρο 

Το ποδόσφαιρο ,είναι από τα πιο δημοφιλή αθλήματα στον κόσμο ,αλλά και ένα από τα 

παλαιότερα. Οι αρχαίοι Κινέζοι και Μεξικάνοι έπαιζαν ένα παρόμοιο παιχνίδι πριν από 

χιλιάδες χρόνια. 

 Ο Ιταλός τερματοφύλακας ,Ντίνο Τζοφ δεν δέχτηκε ούτε ένα γκολ σε 12 διεθνείς αγώνες 

μεταξύ 1972 και 1974! 

 



ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 13/12/2015 

1.Ολυμπιακός 39     10.ΠΑΣ Γιάννενα 17 

2.Α.Ε.Κ. 27              11.Σκόντα Ξάνθη 15 

3.Πανιώνιος 23         12.Βέροια 14 

4.Παναθηναϊκός 22(-3) 13.Παναιτ/κός 13 

5.ΠΑΟΚ 22                14.Ατρόμητος10      

6.Αστέρας Τρίπολης 21 15.Πανθρα/κός 8 

7.Πλατανιάς 18            16.Καλλονή 7 

8.Ηρακλής 18 

9.Λεβαδιακός 18 

Οι τελευταίες τρεις ομάδες υποβιβάστηκαν .Ο Ολυμπιακός προχωράει στο Τσάμπιονς Λίνγκ 

                                                                                            


