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Παγκόσμια πρωταθλήτρια

«...και τα μαθήματα αν τα δούμε ως τρόπο για να πάμε ένα
βήμα πιο πέρα στη ζωή μας θα μας ευχαριστούν,θα
νιώθουμε χαρά που δουλεύουμε μαζί τους γιατί και η Ανθή
για να φτάσει να γίνει Ολυμπιονίκης έκανε προπόνηση,
μαθήματα δηλαδή, ουσιαστικά κουραζόταν, πιεζόταν,
ζοριζόταν, έφτανε πολλές φορές σε σημείο να κλαίει, αλλά
όταν ανέβαινε στο βάθρο τα ξεχνούσε όλα αυτά».

Αυτά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα μας είπε η Ελληνίδα
παραολυμπιονίκης και παγκόσμια πρωταθλήτρια στίβου, Ανθή
Καραγιάννη, που δόξασε τα ελληνικά χρώματα στο εξωτερικό και
έκανε την πόλη μας περήφανη πολλές φορές. Η Ανθή έδωσε
συνέντευξη στο «ΠΟΝΗΡΟ ΜΕΛΑΝΙ» στο σχολείο μας την Τετάρτη
26/2 στις 10:00 το πρωί μαζί με την προπονήτριά της, κα Κατερίνα

πολύ σύντομα όμως το ξεπεράσαμε και «λύθηκε» η γλώσσα μας.
Η συνέχεια στη σελ. 2.

ΤΟ ΠΟΝΗΡΟ
ΜΕΛΑΝΙ

Δράκου. Έδειξε μεγάλη προθυμία και
χαρά να απαντήσει ακόμα και στις πιο
δύσκολες ερωτήσεις που της
υποβάλλαμε.
Η συνέντευξη δόθηκε στην αίθουσα
πολλαπλών χρήσεων. Λίγο πριν τη
συναντήσουμε είχαμε αρκετό άγχος,

Η Σαρακοστή και τα έθιμα Το σπίτι των παιδιώνΈνα σημαντικό πρόβλημα

Η Πηνελόπη και η Θεοδώρα
μας  ενημερώνουν για την
Σαρακοστή, τη νηστεία μέχρι
το Πάσχα, την Κ.Δευτέρα και
τα έθιμα των ημερών όπως το
πέταγμα του χαρταετού και
πολλά άλλα για τα οποία
ακούσαμε αλλά δε γνωρίζουμε.
Περισσότερα στη σελίδα 7

Ζούμε σε μια πόλη που  δεν
είναι καθόλου φιλική για τους
πεζούς! Για τα παιδιά, για τις
μητέρες με τα καροτσάκια,
τους ηλικιωμένους και πολύ
περισσότερο για τους
συνανθρώπους μας που έχουν
προβλήματα κίνησης… σελ. 5

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο και
συγκεκριμένα το Α1 τμήμα, σε
συνεργασία με το 1ο Ειδικό
σχολείο πραγματοποιούν ένα
πρόγραμμα Προσωπικής
Ανάπτυξης και διαπροσωπικών
σχέσεων με τη χρήση του
υλικού «Το σπίτι των
παιδιών». Περισσότερα στη

σελίδα 6
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Η συνέντευξη με την Ανθή

Κα Καραγιάννη θα
ήθελα  από τη πλευρά
μου και για λογαριασμό
της Δ τάξης να σας
συγχαρώ για τις πολλές
και μεγάλες διακρίσεις
που πετύχατε σε
ευρωπαϊκό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Είμαι βέβαιος ότι οι
επιτυχίες δεν ήρθαν
τυχαία, πιστεύω ότι
αγωνιστήκατε πολύ
σκληρά για να φτάσετε
σ΄ αυτό το επίπεδο.
Πόσες θυσίες πρέπει να
κάνει κάποιος για να
φτάσει σ΄ αυτό το
σημείο;

Όταν κάνεις κάτι που σου
αρέσει, τότε δεν κάνεις
θυσίες, απλά περιορίζεις
ορισμένα πράγματα που
σου αρέσουν πολύ, όπως
εμένα μου άρεσαν πολύ τα
γλυκά οπότε
προσπαθούσα να τα
περιορίσω, επίσης μου
άρεσε να πηγαίνω βόλτες
με τους φίλους μου και
δεν μπορούσα να πηγαίνω
όποτε ήθελα, αυτά τα
περιόρισα, αλλά θυσίες
δεν έκανα, θυσία κάνουμε
όταν κάνουμε κάτι με το
ζόρι.

Τι ήταν εκείνο που σας
παρακίνησε να
ασχοληθείτε με τον
αθλητισμό και από ποια
ηλικία ξεκινήσατε ;

Ξεκίνησα να αθλούμε από
πολύ μικρή, αρχικά με
ενόργανη, λίγο μπάσκετ,
βόλεϊ. Στο στάδιο βρέθηκα
όταν πήγαινα στο
γυμνάσιο, με παρακίνησε
μία φίλη της αδερφής
μου.

Αλήθεια πώς νιώθει
ένας αθλητής, που
φεύγει από την πατρίδα
του φτάνει σε μια άλλη
χώρα, για να αγωνιστεί
μαζί με πολλούς άλλους
αθλητές και τελικά
καταφέρνει να ανεβεί
στο βάθρο;

Το ότι πήγαινα σε άλλες
χώρες για να αγωνιστώ
δεν το σκεφτόμουνα και
πάρα πολύ, απλά
προσπαθούσα κάθε φορά
που αγωνιζόμουν να
καταφέρω το καλύτερο,
γιατί αν δεν πήγαινα
καλά στους αγώνες δεν
ήμουνα εγώ καλά, οπότε
προσπαθούσα για το
καλύτερο και τα
αποτελέσματα ήταν
συνήθως καλά για μένα.

Αν σας ζητούσα να μου
πείτε ποια είναι η πιο
σημαντική διάκριση που
πετύχατε τι θα λέγατε;

Δεν μπορώ να ξεχωρίσω,
είναι μια ερώτηση που μου
την έχουν κάνει πολλές
φορές, ας πούμε στους
παραολυμπιακούς της
Αθήνας ήταν οι πρώτοι μου
παραολυμπιακοί, ήτανε τρία
τα μετάλλια, ήταν οι δικοί
μου εκεί, ήταν μεγάλη η
χαρά. Στους
παραολυμπιακούς του
Πεκίνου όμως ήμουν για
άλλη μια φορά
παραολυμπιονίκης με τόσο
πολύ κόσμο στο στάδιο,
ήταν διαφορετική η χαρά
μου. Στο Λονδίνο τρίτη
φορά παραολυμπιονίκης με
πάρα πολύ κόσμο με
πολλούς δικούς μας
ανθρώπους είναι
διαφορετικά δεν μπορώ να
ξεχωρίσω κάτι από τα τρία.

Στους Παραολυμπιακούς
αγώνες αγωνίζονται
αθλητές που έχουν
κάποιο σωματικό
πρόβλημα. Σε κάθε
αγώνισμα αγωνίζονται
αθλητές που έχουν το
ίδιο πρόβλημα ή μπορεί
να είναι διαφορετικό;

Ο κάθε αθλητής αγωνίζεται
με αθλητές που έχουν ίδιο
πρόβλημα δηλ. η Ανθή
αγωνιζόταν με αθλήτριες
που είχαν κι αυτές κάποιο
πρόβλημα στην  όρασή τους,
όλες δηλαδή οι αθλήτριες
έβλεπαν ή δεν έβλεπαν το
ίδιο.
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Περνούσαμε από επιτροπή
γιατρών και αυτοί οι
γιατροί μας έβαζαν στην
κατηγορία που πίστευαν
ότι ανήκουμε.

Οι πρωταγωνιστές μέσα
στο στίβο είναι οι ίδιοι
οι αθλητές, αυτούς
βλέπουμε να τρέχουν,
να αγωνίζονται και
τελικά να καρπώνονται
το χειροκρότημα των
φιλάθλων. Ποιος είναι
όμως ο ρόλος των
προπονητών;

Χωρίς τους προπονητές οι
αθλητές δεν θα υπήρχαν!!!
Όσο ταλέντο και να ’χεις
αν δεν έχεις έναν καλό
προπονητή, ο οποίος είναι
και πατέρας και φίλος, αν
δεν υπάρχει αυτός ο
άνθρωπος δεν κάνεις
τίποτα από μόνος σου σαν
αθλητής.

Ποιος είναι ο επόμενος
στόχος της Ανθής
Καραγιάννη;

Αθλητικά; Μετά τους
Παραολυμπιακούς του 2012
έχω σταματήσει είναι ώρα
να πάρουν σειρά οι πιο νέοι,
γιατί όσο υπάρχουμε εμείς

οι νέοι δεν φαίνονται κι
αυτό είναι κρίμα κι άδικο.

Στην ολυμπιάδα της
Αθήνας είδαμε πολλούς
Έλληνες αθλητές να
διακρίνονται, αυτό
όμως συνέβη πριν από
10 χρόνια, όσο δηλαδή
είναι η δική μας ηλικία,
υπάρχουν σήμερα νέα
παιδιά που μπορούν να
πρωταγωνιστήσουν σε
υψηλό επίπεδο για να
τους χαρούμε όπως
χαρήκαμε εσάς;

Μπράβο Τετάρτη
δημοτικού!!! Υπάρχουν,
φυσικά υπάρχουν. Από την
Ολυμπιάδα της Αθήνας και
μετά, ,που ήταν ένας
σταθμός όχι μόνο για την
Ανθή, την  Καβάλα και
κάποιους αθλητές που
άρχισαν να φαίνονται πολύ,
η Ολυμπιάδα της Αθήνας
έδωσε μια πάρα πολύ
μεγάλη ώθηση στο κομμάτι
του αθλητισμού των
ατόμων με αναπηρία στην
Ελλάδα, δηλ. ήταν μια
ευκαιρία πάρα πολλά νέα
παιδιά που είχαν κάποιο
σωματικό πρόβλημα, να
εμπλακούν με τον
αθλητισμό. Έγιναν λίγο πιο
εύκολα τα πράγματα, ώστε
να μπουν στο χώρο του
αθλητισμού, βέβαια οι

συγκυρίες δεν είναι και
τόσο καλές για να
συνεχίσουν να το κάνουν,
παρόλα αυτά υπάρχουν
πολλά νέα παιδιά που
διακρίνονται σε παγκόσμιο
επίπεδο.

Από ότι κατάλαβα ο
πρωταθλητισμός
απαιτεί πολλές ώρες
προπόνησης, αυτό
σημαίνει ότι δεν
υπάρχει πολύς
ελεύθερος χρόνος,
αλλά ούτε και χρόνος
για κάποια δουλειά.
Καλύπτει η πολιτεία τα
έξοδα ενός
πρωταθλητή;

«Το άλλο με τον Τοτό το
ξέρεις;» Όχι, η πολιτεία
δεν βοηθάει είναι πολύ
μικρή η βοήθεια της
πολιτείας, ειδικά τα
τελευταία χρόνια δεν
βοηθάει καθόλου. Η όποια
βοήθεια έρχεται πάντα
κατόπιν εορτής, δηλαδή
στους Ολυμπιακούς της
Αθήνας η βοήθεια ήρθε
μετά την επιτυχία!!!

Η τοπική κοινωνία, ο
Δήμος Καβάλας,
αποφάσισε να δώσει το
όνομά σας στο Εθνικό
Στάδιο της Καβάλας. Τι
σημαίνει για εσάς η
απόφαση αυτή;

Πολύ μεγάλη τιμή.
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Σίγουρα θα υπήρξαν και
απογοητεύσεις, πώς τις
αντιμετωπίζατε;

Απογοήτευση για μένα ήταν
να μην πάρω το χρυσό,
μετά από μια τέτοια
κατάσταση η πρώτη μου
αντίδραση ήταν το κλάμα, η
δεύτερη αντίδρασή μου
ήταν να πάω στην κυρία
από εδώ (προπονήτρια) και
να αρχίσω να ρωτάω γιατί
το ένα, γιατί το άλλο, τι δεν
έκανα σωστά, τι δεν έπρεπε
να κάνω και μετά από 2-3
μέρες ηρεμούσα,  πείσμωνα
και ξεκινούσαμε από την
αρχή.

Στο μάθημα της
Μελέτης Περιβάλλοντος
«είδαμε» τις διαφορές
που υπάρχουν μεταξύ
των σύγχρονων
Ολυμπιακών αγώνων
και των αρχαίων. Εσείς
τι πιστεύεται για τους
Ολυμπιακούς αγώνες;
(έπαθλα-εκεχειρία )

Ανθή: Δεν ξέρω πώς
γίνονταν οι αρχαίοι
Ολυμπιακοί αγώνες, γιατί
ήμουν μικρή.

Προπονήτρια: έτσι όπως
γίνονταν οι Ολυμπιακοί
αγώνες ήταν η ιδανική
κατάσταση, σήμερα έχουν
αλλάξει κάποια δεδομένα

Ανθή: άλλαξαν οι καιροί

Η συνέντευξη
τελείωσε με ορισμένες
συμβουλές της
προπονήτριας και της
Ανθής

«Παιδάκια από εδώ και
πέρα προσέχουμε τι
τρώμε, δεν τρώμε χαζά
και από έξω προτιμούμε
το φαγάκι της μανούλας
και της γιαγιάς, δεν
τρώμε συνέχεια goodys,
γύρους, πατατάκια ούτε
πίνουμε αναψυκτικά, τα
αποφεύγουμε και τα
γλυκάκια προσπαθούμε
να τα περιορίσουμε  και
προσπαθούμε να
ασχολούμαστε μετά το
σχολείο με πράγματα που
μας κάνουν
χαρούμενους, να είμαστε
με το χαμόγελο στα
χείλη».

Προπονήτρια: ...και
τα μαθήματα αν τα
δούμε ως τρόπο για
να πάμε ένα βήμα πιο
πέρα στη ζωή μας θα
μας ευχαριστούν γιατί
και η Ανθή για να
φτάσει να γίνει
Ολυμπιονίκης έκανε
προπόνηση, μαθήματα
δηλαδή ουσιαστικά
κουραζόταν, πιεζόταν,
ζοριζόταν έφτανε
πολλές φορές σε
σημείο να κλαίει, αλλά
όταν ανέβαινε στο
βάθρο τα ξεχνούσε
όλα αυτά, γιατί
ερχόταν η ηθική
ικανοποίηση ότι εγώ
κουράστηκα, ίδρωσα,
ταλαιπωρήθηκα, αλλά
να η ανταμοιβή μου
και τα μαθήματα είναι
το ίδιο πράγμα είναι ο
τρόπος για να
φτάσουμε στο στόχο
μας.



ο τόπος μας
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Ένα σημαντικό πρόβλημα
Συνέχεια από τη πρώτη σελίδα

Ζούμε σε μια πόλη που
δεν είναι καθόλου φιλική για
τους πεζούς, για τα παιδιά,
για τις μητέρες με τα
καροτσάκια, τους
ηλικιωμένους και πολύ
περισσότερο για τους
συνανθρώπους μας που έχουν
προβλήματα κίνησης.

Η Καβάλα, μια σύγχρονη
πόλη στη βόρεια Ελλάδα
χτισμένη αμφιθεατρικά,
έχοντας απέναντί της θέα  τον
κόλπο της Καβάλας και το
νησί της Θάσου, είναι μια από
τις ωραιότερες πόλεις της
Ελλάδας.

Σ΄ αυτήν όμως την όμορφη
πόλη δεν υπάρχουν καθόλου
ελεύθεροι χώροι για εμάς τα
παιδιά, με αποτέλεσμα το
παιχνίδι στις γειτονιές να είναι
πολύ επικίνδυνο και οι γονείς
μας να ανησυχούν συνέχεια.

Δεν υπάρχουν πάρκα με
πράσινο και παιχνίδια για να
παίζουμε ανέμελα, ούτε
παιδότοποι. Παντού κυριαρχεί
το τσιμέντο, σπίτια και
πολυκατοικίες η μία
κολλημένη πάνω στην άλλη,
λες και εδώ δεν επρόκειτο να
ζήσουν άνθρωποι και κυρίως
παιδιά.

Η πρόταση της συντακτικής
ομάδας προς το Δήμο Καβάλας
είναι να δημιουργηθούν
περισσότεροι χώροι πράσινου
και άθλησης.

Θα ήταν ωραία ο Δήμος
Καβάλας να δημιουργήσει ένα
ποδηλατόδρομο στην παραλία
της πόλης, από το τελωνείο
μέχρι τη Καλαμίτσα, ή όπου
αλλού μπορεί, ώστε να
αγαπήσουμε αυτό το άθλημα
που κάνει καλό στην  υγεία
μας και μειώνει τα καυσαέρια,
βοηθάει και στο μεγάλο
κυκλοφοριακό πρόβλημα.
Επίσης θα μπορούσε να
κατεδαφίσει ορισμένα παλιά
κτίρια για να δημιουργήσει
χώρους με πράσινο.

Κυριακή  Κριμιώτου

Μάκης  Μοσχόπουλος

H Καβάλα, η πόλη μας, από
μια καθαρή και όμορφη πόλη
μεταμορφώθηκε σε μια
βρώμικη και επικίνδυνη για
την υγεία περιοχή. Αυτό
συμβαίνει γιατί οι δρόμοι της
έχουν γεμίσει με αδέσποτα.
Τα αδέσποτα είναι ένα θέμα
που απασχολεί πολύ τους
ανθρώπους γύρω μας. Αυτό
γίνεται γιατί κάποιοι
άνθρωποι νομίζουν ότι είναι,

αλλά δεν είναι υπεύθυνοι και
έτσι τα εγκαταλείπουν  στο
δρόμο με αποτέλεσμα να
μένουν μόνα τους. Τις
περισσότερες φορές δεν είναι
στειρωμένα κι έτσι
γεννιούνται κουτάβια που
είναι κι αυτά αδέσποτα. Το
κακό με τα αδέσποτα δεν
είναι μόνο ότι είναι κάποια
ζωάκια μόνα, αλλά τα
αδέσποτα κουβαλάνε
ψύλλους, τσιμπούρια και
πολλές αρρώστιες. Πολλές
φόρες ρίχνουμε την ευθύνη
σε αυτά, αποκαλώντας τα
ΒΡΩΜΟΣΚΥΛΑ και άλλα
«κοσμητικά επίθετα», ενώ
την ευθύνη την έχουμε μόνο
εμείς.  ΟΧΙ μόνο αυτοί που τα
παράτησαν αλλά κι εμείς που
δεν τα φροντίζουμε και έτσι
συνεχίζεται ο κύκλος του
προβλήματος.
Το να  υπάρχουν τόσα
αδέσποτα σε μια πόλη όπως
στην Καβάλα, δείχνει τον
πολιτισμό των ανθρώπων που
κατοικούν σε αυτή τη πόλη.
Βέβαια υπάρχουν κάποιες
υπηρεσίες που βοηθούν τα
ζώα. Μια από αυτές τις
υπηρεσίες είναι το φιλοζωικό
σωματείο «Αίσωπος».
Αν θέλουμε να υιοθετήσουμε
ένα ζώο μπορούμε να
απευθυνθούμε σε αυτήν την
υπηρεσία.
ΓΕΩΡΓΙΑ Δ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΤΖ.



Τα νέα του σχολείου μας
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Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Το 8ο Δημοτικό Σχολείο και
συγκεκριμένα το Α1 τμήμα, σε
συνεργασία με το 1ο Ειδικό
σχολείο πραγματοποιούν ένα
πρόγραμμα Προσωπικής
Ανάπτυξης και
διαπροσωπικών σχέσεων με
τη χρήση του υλικού «Το
σπίτι των παιδιών».

Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα, μέσα από το
οποίο δίνεται η δυνατότητα σε
όλα τα παιδιά να
συνυπάρξουν αρμονικά
μεταξύ τους, αμβλύνοντας τις
διαφορές και αναδυκνείοντας
τις ομοιότητες. Μέσα από
παιχνίδια γνωριμίας,
ζωγραφική, παίξιμο ρόλων,
έκφραση συναισθημάτων,
εμπλέκοντας όλες τις
αισθήσεις και τους τρόπους,
τα παιδιά αποκτούν
οικειότητα και εμπιστοσύνη.
Βασικός στόχος της όλης
προσπάθειας είναι η
κατάρριψη μύθων και
αναίτιων φόβων για
οτιδήποτε  δεν μας μοιάζει και
άρα δεν είναι οικείο.

Το πρόγραμμα
πραγματοποιείται κάθε
Τετάρτη 10.00-11.30 και
βασικοί άξονες των θεματικών
ενοτήτων είναι: η αξία της
ομαδικότητας, η συνεργασία,
τα συναισθήματα και η
διαχείρισή τους, πράγματα
που κάνουν οι άλλοι σε μένα
και με ενοχλούν,  τρόποι
επικοινωνίας,  η
μοναδικότητα, η αξία της
φιλίας κ.α.  Η διάρκειά του
θα είναι τρεις μήνες.
Οι συντονιστές του
προγράμματος είναι:
Παναγιώτα Νεοκοσμίδου:
Δασκάλα  Α1 τμήματος
8ο Δημοτικό σχολείο
Μυλοπούλου Κατερίνα:
Δασκάλα ειδικής αγωγής
1ο Ειδικό σχολείο
Σερέτη Ιωάννα
Δασκάλα ειδικής αγωγής
1ο Ειδικό σχολείο
Τσιμιρίκα Κωνσταντίνα
Ψυχολόγος 1ου Ειδικού
σχολείου

Το δεύτερο τμήμα της
τετάρτης τάξης του σχολείου
μας πραγματοποιεί διδακτικό
σενάριο με θέμα το νερό. Με
τη βοήθεια των Η/Υ οι
μαθητές προσπαθούν να
κατανοήσουν σημαντικά
ζητήματα  που σχετίζονται με

Το νερό. Τέτοια θέματα είναι
 Η κατανομή του νερού

στον πλανήτη γη, ώστε
να διαπιστώσουμε πού
βρίσκεται το πολύτιμο
για τη ζωή νερό και σε
ποια ποσότητα.

 Τρόποι εξοικονόμησης
του νερού, για να
μειώσουμε τη σπατάλη
που συμβαίνει αρχικά
στο σπίτι μας, αλλά και
οπουδήποτε αλλού.

 Ο κύκλος του νερού και
οι διάφορες μορφές
που παίρνει αυτό το
πολύτιμο,για τη ζωή,
στοιχείο.

 Λειψυδρία και άλλα
προβλήματα που
αντιμετωπίζουν φτωχές
κατά κύριο λόγο
περιοχές του πλανήτη
μας.

Στα πλαίσια αυτού του
σεναρίου
πραγματοποιήσαμε
διδακτική εκδρομή στις
«Πηγές Βοϊράνης» στο
Κεφαλάρι της Δράμας, για
να γνωρίσουμε από κοντά
το νερό με το οποίο
υδρεύεται η πόλη μας.



Κόκκινα αυγά
Τα αυγά βάφονται παραδοσιακά τη Μεγάλη
Πέμπτη και αρχίζουν να καταναλώνονται την
Κυριακή του Πάσχα.
Αν θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με τη
χριστιανική παράδοση πρέπει να
χρησιμοποιούμε μόνο το κόκκινο χρώμα,
καθώς αυτό συμβολίζει το αίμα του Χριστού.
Το αυγό με τη σειρά του συμβολίζει τον
κλειστό τάφο του Ιησού, που επειδή έκρυβε
μέσα του τον Θεάνθρωπο έσπασε σαν το
τσόφλι και αναστήθηκε ο Ιησούς.

Λαμπάδα της Ανάστασης
Στην Ανάσταση, κάθε Μεγάλο Σάββατο
χρησιμοποιούνται λευκές λαμπάδες για την
μεταφορά του Αγίου Φωτός στους πιστούς.
Στα παιδιά όμως δίνουν συνήθως λαμπάδες
διαφόρων χρωμάτων για να τους κάνουν
εντύπωση. Επίσης πολλές φορές σ' αυτές τις
λαμπάδες βάζουν διάφορες  κορδέλες.

Μαγειρίτσα
Με το «Άγιο φως» συνηθίζουν να
σταυρώνουν το ανώφλι της εξώπορτας των
σπιτιών τρεις φορές για καλή τύχη. Κατόπιν
κάθονται γύρω από το γιορτινά στρωμένο
τραπέζι για να τσουγκρίσουν τα κόκκινα αυγά
και να γευματίσουν με την παραδοσιακή
μαγειρίτσα.

Ο επιτάφιος
Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ημέρα απόλυτης
αργίας και νηστείας. Ημέρα πένθους. Σχεδόν
ολόκληρη η μέρα αφιερώνεται στην Αποκαθήλωση
του Εσταυρωμένου και στην Ακολουθία του
Επιταφίου.

Γιάννης Λασκαράκης
Γιάννης Βογιατζής

Πάσχα
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Η Καθαρά Δεύτερα συμβολίζει την
έναρξη της Σαρακοστής για τους
Χριστιανούς,το τέλος των Αποκριών
και της κρεατοφαγίας. Οι επόμενες
48 μέρες μέχρι το Πάσχα είναι
ημέρες νηστείας και κάθαρσης του
οργανισμού και του σώματος.

Αυτό που οι περισσότεροι δεν
γνωρίζουν είναι ότι ανήμερα της
Κ.Δευτέρας πετάμε τον χαρταετό σαν
το πέταγμα της ψυχής μας στους
Ουρανούς για να φτάσουμε τον Θεό.
Το σώμα του χαρταετού και η  ουρά
του συμβολίζουν το σώμα, τη ψυχή
του ανθρώπου και την ελευθερία
του.

Το έθιμο του χαρταετού ήρθε από
την Ανατολή, κυρίως την Κίνα, όπου
η πρώτη κατασκευή χαρταετού έγινε
το 1000πΧ.

Τα κούλουμα, όπως ονομάζεται η
έξοδος στη φύση και το πέταγμα του
αετού, είναι μια καλή ευκαιρία
συγκέντρωσης της οικογένειας και
των αγαπημένων ανθρώπων γύρω
από το σαρακοστιανό τραπέζι.

Καλά Κούλουμα!

Πηνελόπη
Λεβεντοπούλου
Θεοδώρα
Καμπουράκη
Τάξη Δ’2



Ω
συνέντευξη
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Σήμερα οι άνθρωποι έχουν τη
συνήθεια να καπνίζουν και
μάλιστα από πολύ μικρή
ηλικία. Το κάπνισμα κάνει
πολύ κακό στον οργανισμό
κυρίως στα πνευμόνια.
Πολλοί άνθρωποι παθαίνουν
καρκίνο.  Παρ΄ όλο αυτά οι
άνθρωποι συνεχίζουν να
καπνίζουν.
Γι΄ αυτό σήμερα θα μας
μιλήσει  ο κύριος
Δεληθανάσης που είναι ειδικός
καρδιολόγος.

Δημοσιογράφος: Για ποιο λόγο
ξεκινούν οι άνθρωποι το
κάπνισμα;
Γιατρός: Υποθέτω ότι
υπάρχουν διάφοροι λόγοι,
ένας από αυτούς είναι από
περιέργεια.

Δημοσιογράφος: Από ποια
ηλικία ξεκινούν συνήθως το
κάπνισμα;
Γιατρός: Στην Ελλάδα οι πιο
πολλοί ξεκινούν το κάπνισμα
μεταξύ 15-18 χρονών.

Δημοσιογράφος: Τι
συμπτώματα εμφανίζονται
όταν καπνίζεις πολλά χρόνια;
Γιατρός -Τα πιο συχνά
συμπτώματα στους
πνεύμονες είναι να
λαχανιάζουμε πιο εύκολα
και η καρδιά μας να
κουράζεται πιο εύκολα.

Δημοσιογράφος:Τι είναι το
παθητικό κάπνισμα και τι
συμπτώματα προκαλεί;

Γιατρός: Παθητικό είναι το
κάπνισμα όταν εισπνέεις τον
καπνό από το τσιγάρο
που καπνίζει κάποιος άλλος
και προκαλεί τα ίδια
συμπτώματα με το
«κανονικό» κάπνισμα, αλλά
μετά από πιο πολλά χρόνια.

Δημοσιογράφος: Πώς
μπορούμε να κόψουμε το
κάπνισμα;
Γιατρός: Μπορούμε να
κόψουμε το κάπνισμα όταν
συνειδητοποιούμε πόσο κακό
κάνει στην υγεία μας.

Δημοσιογράφος:Τι  κερδίζεις
κανείς όταν κόβει το
κάπνισμα;
Γιατρός: Χρόνια ζωής και
ποιότητα.

Δημοσιογράφος: Μετά από
πόσο καιρό εμφανίζονται τα
προβλήματα υγείας;
Γιατρός: Μετά από αρκετά
χρόνια, πάνω από 20 και 30.

Δημοσιογράφος:Τι θα
προτείνατε σε κάποιο ασθενή
σας που μετά από πολλά
χρόνια καπνίσματος άρχισε να
εμφανίζει κάποιο μικρό
πρόβλημα υγείας;
Γιατρός: Ότι είναι ένα
καμπανάκι για να σκεφτεί
σοβαρά να κόψει το
κάπνισμα.

Δημοσιογράφος: Υπάρχει και
άλλη ασθένεια που
δημιουργείται από το
κάπνισμα εκτός από τον
καρκίνο;
Γιατρός: Πλήθος άλλων
ασθενειών όπως το Χ.Α.Μ.

Δημοσιογράφος: Πιστεύετε ότι
τα γραφεία που βοηθάνε να
κόψουμε τις κακές συνήθειες
έχουν αποτέλεσμα;
Γιατρός: Είμαι σίγουρος
γιατί εάν είναι οργανωμένοι
μπορούν να βοηθήσουν τους
ανθρώπους που ζητούν
βοήθεια.

Συνέντευξη - Απομαγνητοφώνηση: Γεωργία, Πηνελόπη
Ηλεκτρονική επεξεργασία: Αναστασία, Δήμητρα, Θεοδώρα



Αρχαίοι Έλληνες αθλητές
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Μίλων ο
Κροτωνιάτης

Ο Μίλων, γιος του Διοτίμου,
έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο
Μίλων έζησε ένδοξα, αλλά το
τέλος του ήταν τραγικό. Σε
μία βόλτα του στο δάσος είδε
έναν κορμό δέντρου, που
μόλις είχε κοπεί, με σφήνες
μπηγμένες μέσα για να τον
ανοίξουν. Αποφάσισε να
χρησιμοποιήσει τα χέρια του
για να τον ανοίξει, αλλά
καθώς προσπαθούσε , οι
σφήνες πετάχτηκαν και τα
χέρια του παγιδεύτηκαν μέσα
στον κορμό. Δεν κατάφερε να
απελευθερωθεί και, όταν ήρθε
η νύχτα, τον σκότωσαν τα
αγρίμια.
Γιόρτασε την πρώτη του νίκη
σε Ολυμπιάδα στο αγώνισμα
της πάλης παίδων. Μέχρι το
τέλος της ζωής του είχε ακόμη
πέντε ολυμπιακές νίκες στην
πάλη ανδρών. Νίκησε επτά
φορές στα Πύθια, εννέα στα
Νέμεα και δέκα στα Ίσθμια.

Λεωνίδας ο
Ρόδιος

Ο Λεωνίδας ήταν διάσημος
Ολυμπιονίκης  δρομέας, που
έζησε τον 2ο π.Χ. αιώνα  και
καταγόταν από τη Ρόδο, όπως
άλλωστε φανερώνει το
επίθετό του.
Διακρίθηκε αγωνιζόμενος σε
τρία αθλήματα του δρόμου: το
στάδιο, το δίαυλο και τον
οπλίτη δρόμο και αναδείχτηκε
τριαστής, αφού κατάφερε να
τερματίσει πρώτος και στα
τρία αθλήματα την ίδια μέρα.
Μνημονεύεται ως ο
επιφανέστερος δρομέας, διότι
νίκησε και στα τρία αθλήματα,
όχι σε μια, αλλά σε τέσσερις
διαδοχικές διοργανώσεις των
Ολυμπίων, πιο συγκεκριμένα
στην 154η , την 155η, την 156η

και την 157η Ολυμπιάδα.

Ο Θεαγένης ο
Θάσιος

Ο Θεαγένης ο Θάσιος αποτελεί
έναν από τους διασημότερους
αθλητές της αρχαιότητας, που
διακρίθηκε κυρίως στο
Παγκράτιο. Έζησε κατά το
πρώτο μισό του 5ου π.Χ.
αιώνα, καταγόταν από τη
Θάσο και ήταν γιος του
Τιμοσθένη που ήταν ιερέας
στον ναό του Ηρακλή.

Παιδικά χρόνια
Όταν ήταν εννέα χρονών ο
Θεαγένης, γυρίζοντας από το
σχολείο, είδε στην αγορά ένα
μπρούτζινο άγαλμα θεού και
του άρεσε τόσο πολύ που το
άρπαξε από τη βάση του και
κουβαλώντας το στους ώμους
το πήγε στο σπίτι του. Καθώς
αποκαλύφθηκε η πράξη του
αυτή, που θεωρείτο
ιεροσυλία, κάποιοι, παρά το
νεαρό της ηλικίας του,
ζήτησαν για αυτόν την ποινή
του θανάτου. Για καλή του
τύχη πρυτάνευσε η λογική
ενός γέροντα, που δήλωσε
πως αρκούσε ως τιμωρία να
κουβαλήσει το άγαλμα πάλι
πίσω στη θέση του. Το
συμβάν αυτό έκανε το όνομα
του Θεαγένη για πρώτη φορά
ευρύτερα γνωστό.

Από τους μαθητές της Ε΄ τάξης



ώρα για παιχνίδι
πολιτεύματα και κοινωνικές τάξεις
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Οι λύσεις του προηγούμενου
τεύχους

Σταυρόλεξο
Οριζόντια:
1) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
2) ΑΣΤΕΡΙΑ
3) ΑΛΦΑ
4) ΜΗΝΥΜΑ

Κάθετα:
1) ΕΛΙΑ
2) ΡΟΔΑ
3) ΑΛΟΓΟ
4) ΦΩΤΙΑ

Αινίγματα
1) Το ποτάμι που κατεβαίνει
2) Ο καπνός
3) Η ντομάτα
4) Το χιόνι
5) Το μανιτάρι

Αθηνά Σελεγγίδη
Κυριακή Κριμιώτου
Καρδαρά Μαρία

1 2

3

4

5

6

7

8

Χρήστος Ιωαννίδης
Χρήστος Καμπάς

Οριζόντια:
2. οι φτωχοί της Ρώμης

4. την αποτελούσαν οι ευγενείς
(άριστοι)

5. κυβερνούσαν λίγοι

7. είχαν τα περισσότερα δικαιώματα
στην Αθήνα

8. το πιο δίκαιο πολίτευμα

Κάθετα:
1. είχαν τα περισσότερα δικαιώματα

στη Σπάρτη

2. οι πλούσιοι της Ρώμης

3. κυβερνούσε ο βασιλιάς μαζί με
ορισμένους ηλικιωμένους

6. η τελευταία τάξη στη Σπάρτη

8. είχαν τα λιγότερα δικαιώματα

Το κρυπτόλεξο της μελέτης του περιβάλλοντος.
Βρείτε και κυκλώστε εννέα λέξεις από το  μάθημα της μελέτης

Απόστολος Τζάρβις



καλοκαίρι
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Μια μυρωδιά του καλοκαιριού
είναι η θάλασσα όπου κολυμπάμε,
χαλαρώνουμε και σκεφτόμαστε
διάφορα άλλα πράγματα. Αμέσως
μετά πηγαίνουμε στο περίπτερο
και αγοράζουμε μια γρανίτα ή ένα
παγωτό για να δροσιστούμε!

Όμως πρέπει να προσέχουμε
διότι ο ήλιος δεν είναι πάντα φίλος
μας. Αλλά και η θάλασσα έχει
κάποιους κινδύνους ! Όπως
τσούχτρες, χέλια, σμέρνες,
αιχμηρά βράχια, πετρόψαρα και
αχινούς.

Αυτήν την εποχή βγαίνουν
όμορφα , νόστιμα και ζουμερά
φρούτα. Όπως ροδάκινα,
φράουλες , κεράσια , καρπούζια ,
πεπόνια , δαμάσκηνα ,
αμπελόφυλλα και άλλα.  Θα σας
προτείναμε να πίνεται πολύ νερό
και δροσερούς φυσικού χυμούς!
Η θάλασσα έχει οργανισμούς όπως
κοχύλια , όστρακα, φύκια ,
ανεμώνες , πλαγκτόν και άλλα.
Μέσα σε αυτήν υπάρχουν διάφορα
ζώα όπως αστερίες , καρχαρίες ,
όρκες, ξιφίες, γλώσσες, γαύροι,
τσιπούρες, μουρμούρες, λαυράκια,
σαρδέλες , σαλάχια , χταπόδια ,
καβούρια και άλλα. Δυστυχώς , οι
άνθρωποι  κυνηγούν τη καρέττα -
καρέττα, τη μονάχους – μονάχους

και το δελφίνι. Ελπίζουμε αυτό να
σταματήσει!
Σας ευχόμαστε ένα ευχάριστο
καλοκαίρι!!!

Αθηνά, Κυριακή ,Μαρία

Κατασκήνωση
Το καλοκαίρι  είναι   η
δημοφιλέστερη  εποχή  τον
παιδιών,  την περνούν
παίζοντας  στις γειτονιές και
στις κατασκηνώσεις!!!!  Η
κατασκήνωση  είναι  μια
χαρούμενη και ευχάριστη
εμπειρία για όλα τα παιδιά.
Περνούν τον χρόνο τους
κάνοντας  διάφορα   αθλήματα
και ψυχαγωγούνται  με
εκδήλωσεις που γίνονται κάθε
βράδυ!!!! Μια από αυτές τις
κατασκηνώσεις βρίσκεται στο
πανέμορφο νησί της Θάσου.
Τα παιδιά ξυπνάνε στις  οκτώ
με χαρούμενα τραγούδια .

Αμέσως μετά ακλουθεί το
πρωινό  γεύμα  που συνήθως
είναι  γάλα  άμα θέλουν
παίρνουν  και τσάι. Μετά  από
αυτό πηγαίνουν όλοι στα
σπιτάκια τους για τον αγώνα
γενικής  καθαριότητας !
Σε αυτόν τον αγώνα  όλα τα
σπιτάκια διαγωνίζονται για το
πιο έχει καθαρίζει  καλύτερα .
Μέτα όλοι περιμένουν μέχρι να
αποφασιστεί το ημερήσιο
πρόγραμμα . Όταν
αποφασιστεί  όλοι    το
ακολουθούν που συνήθως  το
πρώτο πράγμα είναι το μπάνιο
στην θάλασσα.  Η κατασκονίσει
είναι μια υπέροχη απασχόληση!

Γεωργία Δ.  Πηνελόπη Λ.
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Η συντακτική ομάδα
Βογιατζής Γιάννης
Δεληθανάση Γεωργία
Θεοχαρίδου Δήμητρα
Ιωαννίδης Χρήστος
Καμπάς Χρήστος
Καμπουράκη Θεοδώρα
Καρδαρά Μαρία
Κονδύλη Αναστασία

Κριμιώτου Κυριακή
Λασκαράκης Ιωάννης
Λεβεντοπούλου Πηνελόπη
Μοσχόπουλος Ιωακείμ
Σελεγγίδη Αθηνά
Τζάρβις Ματθίας
Χατζηλίας Ηλίας

Οι δάσκαλοι
Δαμιανίδης Παναγιώτης
Παναγιωτόπουλος Βασίλειος


