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Η φιλία είναι 

αγάπη! 

 

Η φιλία είναι   

αλληλοσεβασμός! 

Η  φιλία 

είναι χαρά! 

 

Η φιλία 

είναι 

παρέα! 

 

Η φιλία 

είναι 

γέλιο! 

Η φιλία 

είναι 

ευτυχία! 

 

Η φιλία 

είναι 

συζήτηση! 

Η φιλία 

είναι 

παιχνίδι! 

 Η φιλία είναι 

συνεργασία! 

Η φιλία 

είναι 

αγκαλιά! 

 

Η φιλία είναι  

παρηγοριά! 

 

Η φιλία 
είναι 

 γέλιο! 
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Στοιχεία 9/Θέσιου Δημοτικού Σχολείου Πενταλόφου  

Σχολικού  Έτους 2014 - 2015 

Διεύθυνση:……………………………………..Πεντάλοφος Θεσσαλονίκης 

Ταχυδρομικός Κώδικας:……………………...54500 

Τηλέφωνο – Φαξ:……………………………..2310787581 

Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου:…..mail@dim-pental.thess.sch.gr 

Μαθητικό δυναμικό:…………………………..151 μαθητές και μαθήτριες 

Κλασικά τμήματα διδασκαλίας………………....9 τμήματα 

Τμήμα Ολοήμερου Σχολείου……………….......1 τμήμα 

Τμήμα Ένταξης…………………………………..1 τμήμα 

Εκπαιδευτικοί του σχολείου…………………….15 

Κοινωνική Λειτουργός…………………………...1 

Υπεύθυνη καθαριότητας……………………...…1 

 

 

 

Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων 

του Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείων Πενταλόφου 

που αναλαμβάνει τη δαπάνη έκδοσης της σχολικής μας εφημερίδας  «Σχολείο σε δράση». 
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ΕΝΑ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΠΟΛΛΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ  

ε αφορμή τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου οι μαθητές των ΣΤ’ και 

Ε1 – Ε2  τάξεων επισκεφτήκαμε το Πολεμικό Μουσείο 

Θεσσαλονίκης.  

           Μπαίνοντας στην αυλή του είδαμε αληθινά 

οχήματα και όπλα. Μέσα ήταν γεμάτο στρατιωτικούς. 

Ένας απ’ αυτούς μας   ξενάγησε στο χώρο, δείχνοντας 

μας τα εκθέματα. Πρώτα απ’ όλα όμως 

παρακολουθήσαμε μια παράσταση του Καραγκιόζη. 

Το Μουσείο είχε πολλούς διαδρόμους και πολλές 

προθήκες με όπλα και μετάλλια παλιάς εποχής. Μία 

αίθουσα ήταν αφιερωμένη στη Σοφία Βέμπο ενώ μία 

άλλη ήταν γεμάτη στολές, σημαίες και διάφορα 

εργαλεία. Σε μια άλλη που ήταν γεμάτη πίνακες και 

γελοιογραφίες εντυπωσιαστήκαμε από την 

αναπαράσταση του οχυρού  Ρούπελ. 

          Η επίσκεψη μας στο μουσείο ήταν πολύ ωραία κι 

εμείς μάθαμε ακόμη περισσότερα για τους πολέμους 

που συμμετείχε η χώρα μας. 

      
          Τα παιδιά του Ε1: 
 
                      Μενεξέ Ειρήνη 
 
           Πουμπουρίδου Σταυρούλα                                                 
          
                     Ταχταμπασίδου Πασχαλίνα 
        
                      Καγιέγλας Βασίλειος 
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Εκδήλωση μνήμης στο Πολεμικό Μουσείο -  Βελίκα Τράικου 

         Στις 2 Νοεμβρίου μας κάλεσαν να παρευρεθούμε σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε το 

Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με 

τα Γυναικεία Σωματεία Θεσσαλονίκης, για να 

τιμήσουν τις δασκάλες που έλαβαν μέρος στον 

Μακεδονικό Αγώνα. Εκεί παραβρέθηκαν 

εκπρόσωποι του στρατού, επίσημοι και πολύς 

κόσμος. Η εκδήλωση άρχισε με τραγούδια από τη 

χορωδία των δασκάλων, ακολούθησαν ομιλίες για 

τη ζωή των διδασκαλισσών του Μακεδονικού Αγώνα 

και φυσικά τη ζωή της Βελίκας  Τράικου, της 

δασκάλας-ηρωίδας από το χωριό μας. Αφού 

τελείωσαν οι ομιλίες, όλος ο κόσμος πέρασε στον 

αύλειο χώρο του μουσείου όπου έγιναν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, από εμάς τους 

απόγονους της Βελίκας Τράικου! Η χαρά, η συγκίνηση και η περηφάνια  μας την ώρα εκείνη ήταν 

μεγάλη!!! 

                                                                            Κίτσιου  Ευαγγελία, Μενεξές Άγγελος, ΣΤ΄ ΤΑΞΗ 

 

               Βελίκα Τράικου, μια ηρωίδα του Μακεδονικού Αγώνα… 

           Νεαρή δασκάλα Μακεδονομάχος από το Γραδεμπόρι, σημερινό Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. 
Έχει αποφοιτήσει από το Ανώτερο Παρθεναγωγείο Θεσσαλονίκης.  
         Διορίζεται, το 1900, σ᾿ ένα χωριό κυκλωμένο από κομιτατζήδες, στην Καρατζόβα, στα βόρεια 
της  Έδεσσας. Στενοχωριέται που βλέπει τα μικρά Ελληνόπουλα, να μη γνωρίζουν την ελληνική 
γλώσσα και την ιστορία των προγόνων τους! Συνειδητοποιεί για άλλη μια φορά πως η αγαπημένη 
της Μακεδονία ψυχορραγεί, πως η βουλγαρική εξαρχία έχει βάλει στόχο να την αποκόψει από τον 

Ελληνισμό και την Ορθοδοξία. Χαρακτηριστικά είναι τα 
λόγια που είχε ξεστομίσει σε συνέδριο Μακεδονομάχων 
τον Αύγουστο του 1901· «Οπλίστε τους χωρικούς!.. Κι 
όταν εμείς προετοιμάσουμε το έδαφος, από παντού  θ᾿ 
ανάψει ο αγώνας!…». 
      Είναι φθινόπωρο του 1901. Ο διπλωμάτης στο 
ελληνικό προξενείο του Μοναστηρίου Ίων Δραγούμης  
κάνει έκκληση να του στείλουν ένα ταλαντούχο 
πρόσωπο για μια πολύ σοβαρή, εχέμυθη και επικίνδυνη 
αποστολή. Θα ήταν ο σύνδεσμος του ελληνικού 
κομιτάτου ανάμεσα στο Μοναστήρι – Καστοριά – 
Θεσσαλονίκη. Μένει βουβός, σαν αντικρίζει μπροστά 

του τη δεκαοκτάχρονη Βελίκα. Παριστάνοντας την Τουρκάλα κι άλλοτε τη Βουλγάρα, κρύβει και 
μεταφέρει μέσα στις πυκνές πλεξούδες της ή κάτω από τον ξεφτισμένο ποδόγυρό της πολύτιμα 
έγγραφα του  Αγώνα.  
       Ξαφνικά, στις 28 Αυγούστου του 1904, το εθνικό έργο της ηρωίδας ανακόπτεται. Ένας 
Βούλγαρος κομιτατζής την ανταμώνει στα Γιαννιτσά και μπήγει το μαχαίρι του στο στήθος της. Τη 
βασανίζει άγρια. Θέλει ν᾿ αρπάξει τα μυστικά της. Μα η Βελίκα τα παίρνει όλα μαζί της, στην 
αιωνιότητα.      
                                                                                                                   ΠΗΓΗ: Ελληνίς – Περιοδικό «Απολύτρωσις» 
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ίγο πριν τα Χριστούγεννα όλο το σχολείο παρακολουθήσαμε τη 

θεατρική παράσταση «Δον Κιχώτης» στο θέατρο Αριστοτέλειο της 

Θεσσαλονίκης.  

          Το έργο που παρακολουθήσαμε 

περιγράφει τις περιπέτειες του Αλόνσο 

Κιχόνο, ενός απλού αγρότη ο οποίος 

έχοντας διαβάσει πολλά βιβλία για τον 

ιπποτισμό, πιστεύει ότι είναι ιππότης και 

παίρνει το όνομα Δον Κιχώτης. Έτσι ενώ ζει 

με την ανιψιά και την οικονόμο του, 

ξεκινάει τα ταξίδια και τις περιπέτειες του 

μαζί με το κοκαλιάρικο άλογό του, τον 

Ροσινάντε. Κατά τη διάρκεια των 

περιπετειών του τραυματίζεται και τον 

μεταφέρουν πάλι πίσω στο σπίτι. Του λένε 

πως η στολή του εξαφανίστηκε, όμως εκείνος βρίσκει έναν γείτονα τον Σάντσο 

Πάντσα που τον πείθει να τον ακολουθήσει με αντάλλαγμα να του δώσει μερίδιο σε 

ένα νησί. Ο Δον Κιχώτης σ’ όλη τη διάρκεια του έργου είναι ερωτευμένος με μια νεαρή 

γειτόνισσα που την αποκαλεί Δουλτσινέα και προσπαθεί να τη σώσει γιατί πιστεύει ότι 

βρίσκεται κάτω από την επήρεια μαγικών. Βέβαια η Δουλτσινέα δε γνωρίζει τίποτα 

από όλα αυτά. Στο τέλος είδαμε πως ο Δον Κιχώτης κατά κάποιο τρόπο βρίσκει τα 

λογικά του και επιστρέφει με τον φίλο και συνταξιδιώτη του πίσω στο σπίτι τους.  

            Γενικά η παράσταση μας άρεσε πολύ και προτείνουμε σε όλους να τη δουν. 

Εξάλλου όλοι κρύβουμε έναν Δον Κιχώτη μέσα μας… 

  

                                         Οι μαθητές-τριες του Ε1: 

                                        Αποστολία Κουκουρούζη 
 

                          Χρήστος Μενεξές 
 

                                         Ελισάβετ Μενεξέ 
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΣΟΚOΛΑΤΑΣ 

        Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014 οι μαθητές και οι μαθήτριες των Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεων 

επισκέφτηκαν το «Εργοστάσιο Σοκολάτας» στον χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης . 
Εκεί γνώρισαν τις λεπτομέρειες του «ταξιδιού» 

μέχρι ο καρπός του κακαόδεντρου να γίνει μια 

λαχταριστή σοκολάτα. Μπήκαν σε μια μικρή 

«εικονική ζούγκλα» με κακαόδεντρα, έμαθαν 

στοιχεία για την ιστορία της σοκολάτας μπροστά 

στον «Ναό των Ίνκας» και στην παραδοσιακή 

«καλύβα του Αμαζόνιου». Οδηγήθηκαν στο 

«Πειρατικό 

καράβι» και από εκεί στο «Μεγάλο Καταρράκτη της 

Σοκολάτας», στα «παλιά μηχανήματα σοκολάτας», στον 

«Λαβύρινθο», στα «εργαστήρια σοκολατένιων σκευών και 

μαγείας», στο «εργαστήρι μπισκότου» και στο «εργαστήρι 

παγωτού». 

        Επίσης πέρασαν από την γκαλερί των «Γλυπτών 

σοκολάτας» και τη διασκεδαστική «μπανιέρα σοκολάτας», 

κατασκεύασαν 

σοκολατάκια 

και ζαχαρωτά και ζωγράφισαν σε μια 

διαμορφωμένη εκπαιδευτική αίθουσα. 

    Τέλος ενημερώθηκαν για τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία της σοκολάτας σε σχέση με τη 

διατροφή τους και ήρθαν φυσικά σε γευστική 

επαφή με σοκολατένιες λιχουδιές και μπισκότα.  

Οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄ τάξης 

 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ 

        Με τον όρο σοκολάτα περιγράφουμε μία σειρά από προϊόντα που έχουν ως βασικό 

συστατικό ή προέρχονται από το κακαόδεντρο. Είναι ένα από τα βασικά συστατικά στη 

ζαχαροπλαστική, σε γλυκά, παγωτά ή μπισκότα. Σοκολάτα επίσης ονομάζεται και ζεστό 

ρόφημα (αφέψημα) με βάση τη σοκολάτα.  

          Δεδομένου ότι η σοκολάτα αφενός περιέχει ζάχαρη και αφετέρου είναι αγαπητό 

έδεσμα των παιδιών, θεωρείται ότι κάνει κακό στην υγιεινή των δοντιών τους, όταν δε 

συνοδεύεται από συχνό καθάρισμα των δοντιών. Επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει 

πως βοηθάει στην καταπολέμηση του άγχους, και για αυτό το λόγο, οι ψυχολόγοι την 

προτείνουν σε μαθητές, όταν είναι σε περίοδο εξετάσεων.                                             
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Γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 

 

 

 

 

 

 

Τιμούμε… θυμόμαστε και δεν ξεχνάμε… 

Ποτέ καμιά χώρα να μη ζήσει τη φρίκη  του πολέμου. 

Οι μαθητές-τριες της Γ1 και Γ2 τάξης παρουσίασαν ένα 
αφιέρωμα για τα χρόνια της ιταλογερμανικής κατοχής με 
θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και πλούσιο φωτογραφικό 
υλικό από τα πολεμικά συμβάντα της εποχής και τις 
δύσκολες μέρες των Ελλήνων. 

Τώρα ξέρουμε ‘’ο ήλιος μας είναι ακριβά πληρωμένος’’ με ανθρώπινες ζωές και 
ιδανικά. Τον χρωστάμε σ΄ αυτούς που τον πλήρωσαν! 

 

                                        ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΙΜΗΣ 

«17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1973 - 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014» 

       Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014, σε εκδήλωση του σχολείου μας, οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της Δ΄ τάξης παρουσίασαν ένα χρονικό 
μνήμης και τιμής σ΄ εκείνους που αγωνίστηκαν στα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου, το 1973.   
        Διάβασαν σχετικά κείμενα και αποσπάσματα από 
το «Ηχητικό ντοκουμέντο-Φωνή του Πολυτεχνείου», 
όπως αυτά ακούστηκαν μέσα από τον ραδιοσταθμό των 
φοιτητών. 
       Ερμήνευσαν επίσης τραγούδια που γράφτηκαν για 
την ηρωική εξέγερση εκείνου του Νοέμβρη ενάντια στη 
χούντα. 

       Τέλος προβλήθηκε η ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο «12.410+1 
τριαντάφυλλα…..», που είναι αφιερωμένη στα γεγονότα του ’73, στον χώρο του 
Πολυτεχνείου. 

Οι μαθητές και οι 
μαθήτριες της 

Δ΄τάξης 
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ 

 

Τη φετινή σχολική γιορτή των 

Χριστουγέννων ανέλαβαν, με τη βοήθεια των 

δασκάλων τους,  οι μαθητές-τριες της Α΄ και 

της Β΄ τάξης του σχολείου μας. Την 

παρουσίασαν με πολλή χαρά και μεράκι τις 

παραμονές των Χριστουγέννων.  

        Την αρχή έκαναν τα παιδιά της Β΄ τάξης 

με το διασκευασμένο θεατρικό  ΄΄ Ο Άη 

Βασίλης στη φυλακή ΄΄ .  

 Ακολούθησαν οι μαθητές του Α1 με το 

σκετσάκι  ΄΄ Οι βοηθοί του Άη Βασίλη ΄΄. 

        Τα παιδιά του Α2 έκλεισαν τη γιορτή με 

το σκετσάκι   ΄΄ Κάθε αστέρι μια ευχή ΄΄. 
 Φυσικά δεν έλειψαν τα 

χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα 

όπως:  

    ΄΄ Ρούντολφ το ελαφάκι ΄΄,     

   ΄΄  Κεφαλλονίτικα κάλαντα ΄΄ ,                  

  ΄΄ Χρόνια πολλά …΄΄. 
 Η αίθουσα εκδηλώσεων ήταν γεμάτη 

από παιδιά, γονείς και συγγενείς, καθώς η 

χριστουγεννιάτικη γιορτή είναι η αγαπημένη 

μικρών και μεγάλων! 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των  

Α1, Α2 και Β΄ τάξεων 
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Επέτειος μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα 

Στις  19 του Οκτώβρη τιμήσαμε, όπως 

κάθε χρόνο, τους ήρωες και τις ηρωίδες του 

Μακεδονικού  Αγώνα! Αυτούς που με τους 

αγώνες τους απέτρεψαν τον εκβουλγαρισμό 

του ελληνικού πληθυσμού της Μακεδονίας 

μας . 

            Ο εορτασμός 

ξεκίνησε με τον 

εκκλησιασμό των 

μαθητών του Δημοτικού σχολείου στον Ιερό Ναό του 

χωριού μας όπου διαβάστηκε κι ο πανηγυρικός λόγος 

της ημέρας από τη δασκάλα Αγγλικών του σχολείου 

μας κ. Βασματζίδου Δέσποινα. Στη συνέχεια έγινε 

επιμνημόσυνη δέηση  μπροστά από το μνημείο των 

πεσόντων αγωνιστών του Μακεδονικού Αγώνα έξω από το εκκλησάκι του Αγίου 

Γεωργίου,  κατάθεση στεφανιού και απαγγελία ποιήματος από τη μαθήτρια της 

ΣΤ΄ τάξης  Μαραντίδου Ευθυμία. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Γιορτάζουμε τους « Τρεις Ιεράρχες», προστάτες της παιδείας 

           30 Ιανουαρίου… Μέρα που η  Εκκλησία μας τιμά τους τρεις μεγάλους 

Αγίους της, τους  «Τρεις Ιεράρχες» τον Μέγα 

Βασίλειο, τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο και τον 

Γρηγόριο τον Θεολόγο, αλλά και μέρα που όλοι 

εμείς, μαθητές και εκπαιδευτικοί, τους  τιμούμε 

ως προστάτες  των γραμμάτων και της Παιδείας.  

           Τους τιμήσαμε λοιπόν και φέτος  

συμμετέχοντας, μαθητές, εκπαιδευτικοί αλλά και 

αρκετοί γονείς στη Θεία Λειτουργία, ενώ ο 

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ετοίμασε  τους 

άρτους για την καθιερωμένη αρτοκλασία. Τέλος στο χώρο του Ιερού Ναού η 

δασκάλα της Ειδικής Αγωγής του σχολείου μας κ. Παπαναγνώστου Ελένη 

αναφέρθηκε με την ομιλία της στη ζωή και το έργο των «Τριών Ιεραρχών». 
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Ε2 τμήματος 

 

Η σχολική βία είναι μια 

πράξη, που κατά τη γνώμη 

μας, δεν είναι καλή. Είναι ένα 

φαινόμενο που εμφανίζεται 

στα περισσότερα σχολεία. Δε 

θα συνεχιστεί, αν τα παιδιά 

καταλάβουν , ότι αυτό δεν 

είναι καλό. 

 

Η σχολική βία είναι ένα 

φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί σε 

ολόκληρο τον κόσμο!!!Είναι μια 

πράξη βίας και κακίας απέναντι 

στα παιδιά! 

 

Σχολική βία είναι να φοβίζεις τα άλλα 

παιδιά, να τα χτυπάς, να τα βρίζεις, να 

παίρνεις τα πράγματά τους, να τα απειλείς, 

να τα τρομάζεις, με αποτέλεσμα να τα 

δημιουργείς ψυχικά τραύματα. Αυτό όμως 

μπορεί ν’ αλλάξει με τη βοήθεια ενός 

μεγάλου. 

 

Η σχολική βία 

είναι δάκρυα! 

 

Η σχολική 

βία είναι 

μοναξιά! 

 

Η σχολική  βία 

είναι φόβος! 

 

Η σχολική βία είναι 

στεναχώρια! 
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Σχολική βία και εκφοβισμός(Bullying) 

 Ο όρος «εκφοβισμός και βία στο σχολείο» (school bullying) χρησιμοποιείται για 

να περιγράψει μια κατάσταση κατά την οποία ασκείται εσκεμμένη, απρόκλητη, 

συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό 

την επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού 

πόνου σε παιδιά από παιδιά, εντός και εκτός σχολείου. 

Συχνά το «ισχυρότερο» παιδί αντλεί από την πράξη του κάποιο όφελος, όπως 

ευχαρίστηση, κύρος, υλικά αποκτήματα, ενώ το «αδύναμο» παιδί δεν μπορεί να 

προστατέψει με ουσιαστικό και ριζικό τρόπο τον εαυτό του. 

Ο εκφοβισμός και η βία στο σχολείο είναι και ομαδικό φαινόμενο, καθώς δεν 

αφορά μόνο το παιδί που εκφοβίζει και εκείνο που εκφοβίζεται, αλλά και όσους είναι 

παρόντες ή γνωρίζουν την ύπαρξή του, δηλαδή τους παρατηρητές, οι οποίοι μπορεί 

να είναι είτε παιδιά είτε ενήλικες. 

Μορφές Εκφοβισμού 

Ο εκφοβισμός μπορεί να πάρει διάφορες μορφές:  

• Σωματικός: φυσικός τραυματισμός ή απειλή τραυματισμού προς κάποιον. 

Εκδηλώνεται με σπρωξίματα, σκουντήματα, αγκωνιές, γροθιές και κλοτσιές, 

τρικλοποδιές, χτυπήματα με αντικείμενα, τσιμπήματα και δαγκωνιές, περιορισμό του 

άλλου μέσω σωματικών πρακτικών.  

• Λεκτικός: συστηματική χρησιμοποίηση υβριστικών εκφράσεων, φραστικών 

επιθέσεων, προσβολών και απειλών, αγενών σχολίων και ειρωνείας, χρήση 

παρατσουκλιών. 

• Εκφοβισμός με εκβιασμό: εκούσια απόσπαση χρημάτων ή προσωπικών 

αντικειμένων, η οποία συνοδεύεται από απειλές ή και τον εξαναγκασμό σε 

αντικοινωνικές   πράξεις. 

• Έμμεσος ή κοινωνικός: προσπάθεια για κοινωνική απομόνωση ή αγνόηση ατόμου, 

για άσκηση επιρροής στην ομάδα των συνομηλίκων ώστε να αισθανθούν αντιπάθεια 

για κάποιο συμμαθητή τους, διάδοση κακόβουλων φημών και ψευδών.  

Αντιμετώπιση 

Κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας έχει ρόλο και ευθύνη για την αντιμετώπιση 

του σχολικού εκφοβισμού. Ο βαθμός εμπλοκής κάθε μέλους, σχετίζεται τόσο με την 

ιδιότητά του, όσο και με τη σοβαρότητα, τη συχνότητα και την ένταση του περιστατικού 

εκφοβισμού. Άλλος είναι ο ρόλος και η ευθύνη του διευθυντή-της διευθύντριας 

του σχολείου, άλλος των δασκάλων, άλλος των παιδιών, άλλος των γονιών. 

Ωστόσο, θα πρέπει όλοι να συνεργαστούν σε ένα πλαίσιο παράλληλων 

δράσεων, διότι, αφού η αιτιολογία του εκφοβισμού είναι πολυπαραγοντική και 

η αντιμετώπισή του θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. 

Πηγή: 

‘’Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο’’ 

http://www.antibullyingnetwork.g 
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Όχι άλλη δυσλεξία παρακαλώ! 

       Οι όροι «δυσλεξία» και ειδικές μαθησιακές 

δυσκολίες» τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται με 

ιδιαίτερη μεγάλη ευκολία από ειδικούς και μη για να 

περιγράψουν μια εξαιρετική ανομοιογενή ομάδα ατόμων, 

τα οποία δυσκολεύονται σε έναν ή περισσότερους τομείς της μάθησης και δεν 

μπορούν νε ευνοηθούν από την τυπική σχολική διδασκαλία. 

        Οι γονείς και συχνά οι δάσκαλοι αισθάνονται αβεβαιότητα και αμηχανία όσον 

αφορά τόσο στη διάγνωση όσο και στην αντιμετώπιση των δυσκολιών μάθησης, δεν 

γνωρίζουν σε ποιον ειδικό να απευθυνθούν, ούτε και πώς να χειριστούν οι ίδιοι το 

πρόβλημα στο οικογενειακό ή το σχολικό περιβάλλον. Συνήθεις απορίες γονέων ή 

εκπαιδευτικών είναι: 

       «Γιατί, αφού ο Νίκος είναι πανέξυπνος, δεν τα καταφέρνει στο σχολείο; Μήπως 

όντως είναι τεμπέλης;» 

       «Γράφουμε την ορθογραφία 20 φορές στο σπίτι και      

την επόμενη μέρα στο σχολείο τη γράφει λάθος. Ακόμη και 

όταν αντιγράφει από τον πίνακα, κάνει λάθη.» 

       Η δυσλεξία είναι μία μόνο μορφή ειδικής μαθησιακής 

δυσκολίας και αφορά ένα πού μικρό ποσοστό ατόμων. 

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι ειδικών μαθησιακών 

δυσκολιών. Οι Ε.Μ.Δ. (ειδικές μαθησιακές δυσκολίες) δεν 

είναι πρόβλημα νοητικό ή οργανικό. Αφορούν σε δυσκολίες 

στην επεξεργασία συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών (π.χ. 

γλωσσικά ή αριθμητικά σύμβολα, αφηρημένες έννοιες κλπ.).  

       Τα άτομα με  Ε.Μ.Δ. δεν μπορούν να ευνοηθούν επαρκώς από την τυπική σχολική 

διδασκαλία. Πρέπει να διδαχθούν διαφορετικούς τρόπου προσέγγισης και 

επεξεργασίας των εκάστοτε γνωστικών αντικειμένων στα οποία δυσκολεύονται, μέσα 

από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα ειδικής παιδαγωγικής παρέμβασης. 

       Από την προσχολική ακόμη ηλικία είναι δυνατό να υπάρξουν ενδείξεις ότι το παιδί 

μπορεί να αντιμετωπίσει αργότερα κάποιες δυσκολίες στη μάθηση. Η έγκαιρη 

διάγνωση και πρόληψη -ακόμα κι αν δεν οδηγήσουν άμεσα σε παρέμβαση- είναι 

προτιμότερες από το αίσθημα της «αποτυχίας» που συχνά συνοδεύει τα άτομα με 

μαθησιακές δυσκολίες που δεν έχουν αντιμετωπιστεί.  

       Η εμμονή στις «παραδοσιακές» μεθόδους διδασκαλίας ή στις ατελείωτες ώρες 

μελέτης και επανάληψης δεν βοηθά καθόλου. Αντίθετα, δημιουργεί αισθήματα 

χαμηλής αυτοεκτίμησης και συχνά οδηγεί στην άρνηση και την παραίτηση. 

      Το παιδί ή το άτομο που παρουσιάζει ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, πρωταρχικά 

χρειάζεται συστηματική επιβράβευση των καθημερινών προσπαθειών του, ηθική και 

ψυχολογική στήριξη, τόσο από το οικογενειακό όσο και από το σχολικό του 

περιβάλλον. 

 

       . 

πηγή: « Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες», Ελίνα Μπόντη 
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ΕΕΕΠΠΠΙΙΙΛΛΛΟΟΟΓΓΓΗΗΗ   ΣΣΣΗΗΗΜΜΜΑΑΑΙΙΙΟΟΟΦΦΦΟΟΟΡΡΡΩΩΩΝΝΝ---   ΠΠΠΑΑΑΡΡΡΑΑΑΣΣΣΤΤΤΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ---ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑΘΘΘΕΕΕΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   

13 Οκτωβρίου 2014! Μια σημαντική 

μέρα για τους μαθητές της φετινής ΣΤ΄ τάξης, 

καθώς είναι η μέρα επιλογής των 

σημαιοφόρων! Η αίθουσα όπου θα γίνει η 

επιλογή είναι γεμάτη από δασκάλους , γονείς, 

μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και 

όλους εμάς τους μαθητές φυσικά. 

Έξι μαθητές, οι (αλφαβητικά): 

Αλιάτης Βασίλης, Κίτσιου Ευαγγελία, 

Μενεξές Άγγελος, Μπάλλα  Αλεξάνδρα, 

Ουζούνης Χρήστος, Χαλβατζόγλου Απόστολος, συγκεντρώσαμε  την περσινή χρονιά 2013-

2014 τη μεγαλύτερη βαθμολογία κι έτσι θα διεκδικήσουμε με κλήρωση τις δύο θέσεις των 

σημαιοφόρων. Το άγχος είναι για όλους μας μεγάλο κυρίως τα τελευταία λεπτά πριν την 

κλήρωση. Τελικά η κλήρωση ανέδειξε για σημαιοφόρο το πρώτο εξάμηνο (μέχρι 31 

Ιανουαρίου), τη μαθήτρια Κίτσιου Ευαγγελία και παραστάτες τους μαθητές Αλιάτη Βασίλη, 

Μηλώση Χρήστο, Κουζλακίδου Σταυρούλα, Σούση Χρήστο, Μενεξέ Αθανάσιο (του 

Ανδρέα). Για το δεύτερο εξάμηνο κληρώθηκαν ως σημαιοφόρος ο Μενεξές   Άγγελος και 

παραστάτες oι : Μενεξές Πέτρος, Μπάλλα Αλεξάνδρα, Ξημητρούδη Ειρήνη, Ουζούνης 

Χρήστος, Χαλβατζόγλου  Απόστολος . 

            Ακόμη την κατάθεση των στεφανιών θα κάνουν η Μαραντίδου Ευθυμία και η Λέββα 
Αικατερίνη. 

 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΟΥΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ: Πώς αισθανόσασταν λίγο πριν την κλήρωση; 

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ:  Είχα πολύ άγχος γιατί θα έβγαιναν δύο σημαιοφόροι και ήμασταν έξι παιδιά. 

Οπότε οι πιθανότητες ήταν λίγες για μένα! 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Κι εγώ αγχωμένος ήμουν γιατί δεν ήξερα αν θα έβγαινα σημαιοφόρος ή 

παραστάτης. Αισθανόμουν όμως και χαρά που ήμουν μέσα στην εξάδα! 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Όταν τραβήξατε τα χαρτάκια πώς νιώσατε; 

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ: Στην αρχή τα πόδια μου έτρεμαν, δεν μπορούσα να το πιστέψω ότι ήμουν 

σημαιοφόρος! Η χαρά μου ήταν απερίγραπτη! 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Αισθάνθηκα πολύ χαρούμενος που θα γινόμουν σημαιοφόρος όμως και λύπη για 

τους φίλους μου που δεν κληρώθηκαν. 

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ: Πώς ένιωσες όταν κράτησες για πρώτη φορά τη σημαία; 

ΒΑΓΓΕΛΙΤΣΑ: Η σημαία ήταν πολύ βαριά οπότε ήταν δύσκολο να τη σηκώσω. Αλλά η χαρά 

που είχα, την έκανε πούπουλο! 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ: Πώς θα νιώσεις ,νομίζεις, όταν θα κρατήσεις τη σημαία στην παρέλαση της 25ης 

Μαρτίου; 

ΑΓΓΕΛΟΣ: Νομίζω ότι θα αγχωθώ, γιατί η Βαγγελίτσα Κίτσιου, η άλλη σημαιοφόρος, μου είπε 

πως η σημαία είναι βαριά! Όμως η χαρά και η περηφάνια μου είναι μεγαλύτερες! 
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1η  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
      Η  πρώτη Δευτέρα του Οκτώβρη καθιερώθηκε από φέτος ως ημέρα σχολικού 

αθλητισμού, έχοντας ως σκοπό την προώθηση αξιών, όπως η  αλληλεγγύη, η  ευγενής 

άμιλλα  ,ο σεβασμός στη διαφορετικότητα μέσα από την 

προσπάθεια  και τη συμμετοχή των παιδιών σε διάφορα 

αθλήματα. Βασικό θέμα γι’ αυτή τη χρονιά ήταν «Ο 

Ρατσισμός και η Διαφορετικότητα».  

      Το σχολείο μας οργάνωσε με πολύ κέφι την ημέρα αυτή. 

Τις πρώτες ώρες παρακολουθήσαμε στις τάξεις μας βίντεο 

σχετικά με τον ρατσισμό την ξενοφοβία και τη 

διαφορετικότητα και στη  συνέχεια συζητήσαμε γι αυτά τα 

θέματα. Δημιουργήσαμε  πανό και κολάζ με  διάφορα 

συνθήματα για να περάσουμε το μήνυμα της ισότητας με 

έναν άλλο τρόπο. 

       Η υπόλοιπη ημέρα ήταν γεμάτη δράση! 

Δημιουργήσαμε ομάδες και αγωνιστήκαμε σε 

διάφορα αθλήματα όπως καλαθοσφαίριση, 

ποδόσφαιρο, χόκεϊ, χάντ μπολ. Την εκδήλωση 

παρακολούθησαν και πολλοί γονείς, κάποιοι από 

τους οποίους στο τέλος της εκδήλωσης  

συμμετείχαν σε αγώνα χάντ μπολ με αντίπαλους… 

τα παιδιά! Ευχαριστηθήκαμε πολύ την ημέρα αυτή 

καθώς γελάσαμε ,συνεργαστήκαμε χωρίς θυμούς 

και τσακωμούς και τελειώσαμε μ΄ ένα μήνυμα: « Ο ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΝΩΝΕΙ!»  

ΣΤ΄ ΤΑΞΗ: Κουζλακίδου Σταυρούλα, Μαραντίδου Ευθυμία,  Μπάλλα Αλεξάνδρα  
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«Σερφάρουμε …με ασφάλεια!» 

Για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας 

και σε άλλα σχολεία της Ελλάδας μια ενημέρωση από τη 

Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με θέμα 

την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Το καινούριο σ΄αυτή  την 

ενημέρωση ήταν ότι έγινε με τηλεδιάσκεψη! 

Επικοινωνήσαμε δηλαδή πολλά άτομα που 

βρισκόμασταν μακριά μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων, 

του διαδικτύου και του διαδραστικού πίνακα. Στην 

τηλεδιάσκεψη μας μίλησαν  για τους διάφορους 

κινδύνους του facebook και αυτό που μας  έμεινε είναι  η  φράση «ό,τι  ανεβάζουμε στο 

internet μένει εκεί για πάντα» .Έτσι μάθαμε ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί με το 

internet και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως το facebook.Περάσαμε υπέροχα 

μαθαίνοντας!  

ΣΤ΄τάξη: Χαλβατζόγλου Απόστολος, Κουκουρούζη Μαριλένα, 

Σαρμουρλή Μαρία, Σκέμπη Κατερίνα 

………...................................................................................................................          

ΟΙ  ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΜΑΣ 

       Τόσα  χρόνια στο σχολείο  

έχουμε επισκεφθεί   πολλά και 

ωραία μουσεία  και έχουμε 

θαυμάσει  διάφορες  συλλογές . 

Έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε κι 

εμείς φέτος το δικό μας μουσείο 

στην τάξη.  Φέραμε λοιπόν και 

εκθέσαμε τις προσωπικές μας 

συλλογές. Συλλογές  με βαλσαμωμένα  έντομα, παλιά 

νομίσματα, κόμικς ,κοχύλια, παπούτσια από κούκλες , τάπες και τηλεκάρτες.  Η 

μέρα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα! Μας επισκέφτηκαν όλες οι τάξεις του σχολείου, οι 

δάσκαλοι κι  ο διευθυντής! Θαύμασαν τις συλλογές μας και ακούσαμε πολλά 

ΜΠΡΑΒΟ!!! Η χαρά και η ικανοποίηση μας βέβαια ήταν μεγάλη!!! 

ΣΤ΄τάξη:  Μενεξές Άγγελος, Μενεξές Πέτρος, Λέββα Κατερίνα, Μαραντίδου Ευθυμία, 

Χαλβατζόγλου Απόστολος 
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ΕΚΛΟΓΕΣ  ΤΗΣ  ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ 

             Εκλογές…εκλογές…εκλογές! Μια λέξη που ακούγαμε κάθε μέρα μέσα στον 

Ιανουάριο! Εκλογές όμως δεν κάνουν μόνο οι μεγάλοι. Εμείς προηγηθήκαμε! 

        Έτσι λοιπόν στα τέλη του Οκτώβρη του 2014 έγιναν οι εκλογές της ΣΤ’ τάξης για 

την ανάδειξη του 5μελούς Συμβουλίου της. Πρώτα όμως έπρεπε να προετοιμαστούμε!  

         Φτιάξαμε μαθητικές ταυτότητες, ετοιμάσαμε την 

κάλπη, τα ψηφοδέλτια και 

διαμορφώσαμε ανάλογα 

τον χώρο της τάξης μας. Οι 

υποψήφιοι είχαν ετοιμάσει 

τις αφίσες τους και τις 

τοιχοκόλλησαν με σκοπό να 

πείσουν τους ψηφοφόρους-

συμμαθητές τους να τους 

ψηφίσουν. Τέλος επιλέξαμε 

τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και η ψηφοφορία άρχισε! Τηρήσαμε όλους τους 

κανόνες της ψηφοφορίας και ειδικά τη μυστικότητα της! Αφού ψήφισαν όλοι, η 

εφορευτική επιτροπή καταμέτρησε τους σταυρούς των ψηφοδελτίων και ανακοίνωσε 

τα τελικά αποτελέσματα. Τα νέα μέλη του 

συμβουλίου συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και 

μοίρασαν τα αξιώματα ως εξής: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπάλλα  Αλεξάνδρα 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηλώσης  Χρήστος 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μενεξές Άγγελος 

ΤΑΜΙΑΣ: Κίτσιου  Βαγγελίτσα 

ΜΕΛΟΣ: Λέββα Κατερίνα 

            Με όλη αυτή την εκλογική διαδικασία μάθαμε αρκετά πράγματα για το πώς 

γίνονται οι πραγματικές εκλογές και αισθανθήκαμε για λίγη ώρα μεγάλοι αλλά και 

υπεύθυνοι πολίτες. 

                                                     Καμπούρης  Χρήστος, Μηλώσης  Χρήστος, Ξημητρούδη  Ειρήνη 
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            Να τα πούμε; 

        Λίγες  μέρες  πριν τα Χριστούγεννα εμείς τα παιδιά  της 

ΣΤ’ τάξης αποφασίσαμε να πούμε 

τα κάλαντα. Πήραμε λοιπόν τα 

τριγωνάκια μας και βγήκαμε στους 

δρόμους του χωριού μας τη 

Δευτέρα 22  Δεκεμβρίου  2014, 

αναβιώνοντας το έθιμο των 

καλάντων. Περάσαμε πολύ ωραία, 

κάνοντας και άλλους ανθρώπους 

χαρούμενους , αναβιώνοντας ένα 

πολύ παλιό έθιμο και βγάζοντας 

ένα  σεβαστό χρηματικό ποσό. 

ΣΤ ΤΑΞΗ:  Μαριλένα Κουκουρούζη , Απόστολος Χαλβατζόγλου , Μαρία Σαρμουρλή 

,Παναγιώτης Δούμπαλας, Κατερίνα Σκέμπη , Πέτρος Μενεξές 

                   Το Χριστουγεννιάτικο παζάρι 

          Στις 21-22 Δεκεμβρίου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων οργάνωσε 

χριστουγεννιάτικο παζάρι με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήματα για διάφορες 

δραστηριότητες του σχολείου μας. Κάθε τάξη 

με τη βοήθεια του 

δασκάλου ή της 

δασκάλας της, 

δημιούργησε κάποιες 

κατασκευές για να 

πουληθούν εκεί.  

         Το αυτό  παζάρι 

πραγματοποιήθηκε 

σε αίθουσες του σχολείου. Στην 

πρώτη αίθουσα υπήρχαν βιβλία για παιδιά και ενήλικες καθώς και ο 

δικός μας Αϊ Βασίλης που φωτογραφιζόταν με τα παιδιά. Στη δεύτερη αίθουσα 

υπήρχαν διάφορα στολίδια, γούρια και διακοσμητικά για το σπίτι. Στην τρίτη 

υπήρχαν λιχουδιές, ζαχαρωτά και διάφορα σπιτικά γλυκά, όπως: μαρμελάδες, 

κουραμπιέδες, μελομακάρονα και άλλα γλυκίσματα που πρόσφεραν χρυσοχέρες 

μαμάδες και γιαγιάδες! 

       Τις μέρες που γινόταν το παζάρι βοηθήσαμε κι εμείς τους μεγάλους όπου μας 

χρειάστηκαν και κυρίως στις πωλήσεις. Η συμμετοχή μας ήταν ευχάριστη, 

δημιουργική και πολύ διασκεδαστική! 

ΣΤ΄τάξη: Βουλγαράκη Αναστασία, Μπογιατζόγλου Βάσω, Μενεξές Σάκης Δημ.  
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     Οι πρώτες 

βοήθειες στο σχολείο 

μας 

 

 

 

όσο σημαντικές είναι οι πρώτες βοήθειες; Ξέρει ο καθένας από μας τι 

να κάνει για να βοηθήσει κάποιον που κινδυνεύει; Γι’ αυτό το λόγο 

ήρθαν στο σχολείο μας  νοσηλευτές από την Ένωση Νοσηλευτών για 

να μας κάνουν σεμινάριο για τις Πρώτες 

βοήθειες. Το πρόγραμμα απευθυνόταν μόνο 

στις τάξεις της Πέμπτης και Έκτης Δημοτικού. 

         Χωριστήκαμε σε ομάδες. Δύο νοσηλευτές 

ήρθαν στη δική μας τάξη και μας έδειξαν σε 

προτζέκτορα κάποια βίντεο σχετικά με 

εγκαύματα, πληγές, αιμορραγίες, 

ηλεκτροπληξίες και πνιγμούς. 

        Στο τέλος της ενημέρωσης μας έκαναν μια 

αναπαράσταση για τη θέση ανάνηψης και πώς να σώζουμε κάποιον όταν πνίγεται από 

ξένο σώμα. Μετά κάναμε κι εμείς σε ζευγάρια αυτό που μας έδειξαν. 

       Λίγο πριν φύγουν μας μοίρασαν ενημερωτικά φυλλάδια με τους αριθμούς 

έκτακτης ανάγκης. 

       Οι συμβουλές που μας έδωσαν ήταν πολύ χρήσιμες. Τώρα αν τραυματιστεί 

κάποιος  νομίζουμε πως ξέρουμε πώς να τον βοηθήσουμε.   

                                                                    Οι μαθητές του Ε1:                                         
Αλέξανδρος Σκέμπης 

Καλλιόπη Τριανταφυλλίδου 
Μαρίνα Κουκουρούζη 

 

 

 

 

 

 

Π 
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ΕΝΕ (ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) : ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ                        www.schoolhealth.gr 

 

___________________________________________________________________________________ 
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                 Το Ολυμπιακό Μουσείο… πάει σχολείο 
 

 

        

 

 

 Στις αρχές του Γενάρη είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο 

μας την εκπαιδευτική ομάδα του Ολυμπιακού Μουσείου. Οι μαθητές και οι 

μαθήτριες όλων των τάξεων είχαν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τα ολυμπιακά 

και παραολυμπιακά αθλήματα μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, 

συνδυάζοντας θεωρητική μάθηση και βιωματική εμπειρία. Τοξοβολία, 

ακοντισμός, ξιφασκία αλλά και μπότσια, ήταν μερικά από τα αθλήματα στα 

οποία συμμετείχαν τα παιδιά. Ήταν μια αξέχαστη και 

διδακτική εμπειρία! 

                             Τα παιδιά των τμημάτων Γ1 και Γ2 
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ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗ 

 Τηρώντας το έθιμο της Τσικνοπέμπτης κατά το 
οποίο συνηθίζεται να ψήνουμε διάφορα κρέατα, να 
τσικνιζόμαστε και να γλεντάμε μια βδομάδα πριν την 
έναρξη της νηστείας της Σαρακοστής, ο Σύλλογος 
Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου μας ανέλαβε την 
πρωτοβουλία να ψήσει σουβλάκια και να τα μοιράσει 
στα παιδιά τις δύο τελευταίες ώρες του διδακτικού 
ωραρίου. Παράλληλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να 
χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν χορεύοντας στους 
ρυθμούς του καρναβαλιού και πλέκοντας το γαϊτανάκι!  

ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΚΕΦΙ!!! ΚΑΙ …ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ! 

                     ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΘΙΜΟ 

        Η Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου (Κρεατινής) ονομάζεται 
Τσικνοπέμπτη ή Τσικνοπέφτη, επειδή την ημέρα αυτή όλα τα σπίτια ψήνουν κρέας ή 
λειώνουν το λίπος από τα χοιρινά και ο μυρωδάτος καπνός (τσίκνα) είναι διάχυτος 
παντού. Από αυτή την τσίκνα, λοιπόν, έχει πάρει και το όνομά της η Πέμπτη και 
λέγεται Τσικνοπέμπτη. 
         Το έθιμο χάνεται στα βάθη των αιώνων, χωρίς να γνωρίζουμε την προέλευσή 
του. Εικάζεται, όμως, ότι προέρχεται από τις βακχικές γιορτές των αρχαίων Ελλήνων 
και Ρωμαίων, που επιβίωσαν του Χριστιανισμού. Σύμφωνα με τον λαογράφο Δημήτριο 
Λουκάτο, το φαγοπότι και το γλέντι της ημέρας είναι «ομοιοπαθητικές προσπάθειες για 
την ευφορία της γης». 
        Την Τσικνοπέμπτη, που βρίσκεται στο μέσο του Τριωδίου, ξεκινούν ουσιαστικά οι 
εκδηλώσεις της Αποκριάς, οι οποίες κορυφώνονται με τα Κούλουμα την Καθαρά 
Δευτέρα. Ανάλογες γιορτές υπάρχουν στη Γερμανία (Schmutziger Donnerstag = 
Λιπαρή Πέμπτη) και στη Νέα Ορλεάνη των ΗΠΑ (Mardi Gras = Λιπαρή Τρίτη), που 
συνδυάζονται με καρναβαλικές εκδηλώσεις. 
        Για την ορθόδοξη παράδοση, οι νηστείες της Τετάρτης και της Παρασκευής είναι 
σημαντικές, οπότε η Πέμπτη θεωρούνταν η καταλληλότερη μέρα για κραιπάλες.  

 

Πλέκοντας κορδέλες στο Γαϊτανάκι! 
 
         Από τα πιο γνωστά πανελλαδικά έθιμα, που 
διατηρούνται αυτούσια ως τις μέρες μας, είναι το 
γαϊτανάκι. Το γαϊτανάκι είναι ένας χορός που δένει 
απόλυτα με το χρώμα και το κέφι της απόκριας. 
        Δεκατρία άτομα χρειάζονται γι’ αυτόν το χορό. Ο 
ένας κρατά ένα μεγάλο στύλο στο κέντρο, από την 
κορυφή του οποίου κρέμονται 12 μακριές κορδέλες, 
διαφορετικού χρώματος η καθεμιά. Οι κορδέλες αυτές 
λέγονται γαϊτάνια και δίνουν το όνομά τους στο έθιμο. Οι 

υπόλοιποι δώδεκα χορευτές κρατούν από ένα γαϊτάνι και χορεύουν σε ζευγάρια. 
Καθώς κινούνται γύρω από το στύλο, κάθε χορευτής εναλλάσσεται με το ταίρι του κι 
έτσι πλέκουν τις κορδέλες πάνω του δημιουργώντας χρωματιστούς συνδυασμούς. 
Όταν πια οι κορδέλες τυλιχτούν στο στύλο και οι χορευτές χορεύουν όλο και πιο κοντά 
σε αυτόν, τότε ο χορός τελειώνει και το στολισμένο γαϊτανάκι μένει να θυμίζει το 
αποκριάτικο πνεύμα.  

http://www.sansimera.gr/articles/736
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%A4%CE%B5%CF%84%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%85%CE%AE
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                         ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΥΛΑ 
ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τμημάτων Γ1 και Γ2  

Ο μικρός Γιωργάκης προσεύχεται:  
Θεέ μου, κάνε να γίνει η Θεσσαλονίκη πρωτεύουσα της  Ελλάδας  
-Γιατί χρυσό μου; Ρωτάει η μαμά του. 
-Γιατί έτσι έγραψα στο διαγώνισμα της Γεωγραφίας!!! 

-Πώς πέθανε ο προτελευταίος ποδοσφαιριστής; 
-Εκτελέστηκε σε πέναλτι!!! 

-Πώς πέθανε ο τελευταίος ποδοσφαιριστής; 

-Κάηκε στο ζέσταμα!!! 

-Γιατί, Γιαννάκη, γράφεις με τόσο μικρά γράμματα το μάθημά σου; Ρωτάει η μαμά. 
-Για να μη φαίνονται τα λάθη μαμά!!! 

-Ξέρεις γιατί το ηφαίστειο δεν καπνίζει πια; 
-Γιατί ακρίβυναν τα τσιγάρα!!! 

-Ξέρεις, Γιωρίκα, θέλω να γράψω στον Κωστίκα, στο χωριό. 
-Μα αφού εσύ δεν ξέρεις να γράφεις. 
-Ε, και λοιπόν; Σάμπως εκείνος ξέρει να διαβάζει; 

Σπίτι σπιτάκι χαμηλό, παράθυρα γεμάτο, 
Τρέχει γυρίζει σαν τρελό και όποτε θέλεις να το! Τι είναι;  

Το λεωφορείο! 

Ανεβαίνει κατεβαίνει και στην ίδια θέση μένει. Τι είναι;  

Η σκάλα! 

Ψηλός ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Τι είναι; 

Ο καπνός! 

Όλο πάει κι έρχεται και θέση δεν αλλάζει. Τι είναι;  

Η πόρτα! 

Όταν το λύνω κάθεται κι όταν το δένω φεύγει. Τι είναι;  

Το παπούτσι! 

Απ’ όπου περάσει τα κάνει άνω κάτω, 
Μπελάς για το σπίτι, μεζές για το γάτο. Τι είναι;  

Το ποντίκι! 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ 
 
 
Stop Στην Ενδοσχολική Βία  
http://www.antibullying.gr 
 
Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο  
http://www.antibullyingnetwork.gr 

 
Το χαμόγελο του παιδιού 
http://www.hamogelo.gr 
 
Μουσεία Θεσσαλονίκης: 
 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
http://www.amth.gr 
 
Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού 

http://mbp.gr 
 

 Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα 
http://www.imma.edu.gr 
 

Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας - Θράκης 

http://www.lemmth.gr 
 
 
Φυσικό Περιβάλλον: 
 
Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού 
http://www.axiosdelta.gr 
 
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία 
http://www.ornithologiki.gr/ 
 
 
 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ!!! 
 Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας ‘’έρχονται’’…- 
-Η εκπαιδευτική επίσκεψη της πέμπτης και  έκτης τάξης στον Φορέα Διαχείρισης      
Δέλτα Αξιού, Λουδία, Αλιάκμονα. 
-Οι εκδηλώσεις του σχολείου μας για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. 
-Ενημέρωση των γονέων από ειδικούς για το θέμα του Σχολικού Εκφοβισμού. 
-Εκπαιδευτικές επισκέψεις κι εκδρομές. 
-‘’Χελιδονίσματα’’. 
-Bird racing!!! Αγώνας παρατήρησης πουλιών. 
-Φεστιβάλ Φυσικών Επιστημών. 
-Η «Βιβλιοθήκη» του σχολείου μας. 
-Έκθεση Βιβλίου. 

και…..                                 ΑΘΗΝΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!!! 

http://www.antibullying.gr/
http://www.antibullyingnetwork.gr/
http://www.amth.gr/
http://mbp.gr/
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lemmth.gr%2Fc&ei=eJT3VJWWEciAUZ3tgNAB&usg=AFQjCNGizI9K5cDSpeBfdyLY-vnueFVFhQ
http://www.lemmth.gr/
http://www.axiosdelta.gr/
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ΛΟΥΛΟΥΔΑΤΑ  ΤΡΙΑ  ΠΑΝΕΡΙΑ Η  ΑΝΟΙΞΗ  ΚΡΑΤΑΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

 

  

Ήρθε, ήρθε χελιδόνα 

ήρθε κι άλλη μεληδόνα, 

κάθισε και λάλησε, 

και γλυκά κελάδησε: 

 

Μάρτη, Μάρτη μου καλέ και Φλεβάρη φοβερέ, 

κι αν φλεβίσεις κι αν τσικνίσεις,  

καλοκαίρι θα μυρίσεις. 

Κι αν χιονίσεις κι αν κακίσεις,   

πάλιν άνοιξιν θ’ανθίσεις  

 

 

    Μάης έχει τ’ όνομα  

κι ο Απρίλης τα λουλούδια ! 
 

 

 

 

Τώρα είναι Μάης  

κι άνοιξη, 

τώρα είναι καλοκαίρι! 


