
άμεσα και έγκαιρα για τη 
δημοσίευσή τους. Τέλος θα 
θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
όλους τους συμμαθητές και 
δασκάλους για τη βοήθειά 
τους και ελπίζουμε αυτή η 
προσπάθεια να βρει το α-

ναγνωστικό κοινό που 
προσδοκούμε. 

 

          Με εκτίμηση  
η συντακτική ομάδα.  

    

Σας καλωσορίζουμε στο 
πρώτο τεύχος της σχολικής 
μας εφημερίδας. Θεωρούμε 
πως θα πρέπει καταρχήν να 
σας γράψουμε δυο λόγια για 
αυτή μας την προσπάθεια. Η 
συντακτική μας ομάδα απο-
τελείτε από μια ομάδα παιδι-
ών της Ε’ τάξης του Δημοτι-
κού Σχολείου Βερδικούσας-
που με αφορμή το μάθημα 

της γλώσσας και την παρότ-
ρυνση του δάσκαλού μας 

Κου Νίκου Γεωργάκη απο-
φασίσαμε την έκδοση αυτού 
του ενημερωτικού φυλλαδίο-

υ. Σκοπός μας είναι μέσα 
σ’αυτά τα φύλλα να καταγ-

ράφουμε τα σχολικά δρώμε-
να να ενημερώνουμε για τις 
εξελίξεις και τους προβλημα-

τισμούς, να παραθέτουμε 
άρθρα με σκέψεις συμμαθη-
τών μας και εκπαιδευτικών, 

να ψυχαγωγούμε και να 
διασκεδάζουμε όσους μας 
τιμούν κάθε φορά με την 

ανάγνωση της εφημερίδας. 
Στόχος μας είναι να εκδίδε-
ται η εφημερίδα κάθε μήνα 
γι’αυτό και απευθυνόμαστε 

σε όλους όσους ενδιαφέρον-
ται να μας αποστέλλουν τα 
άρθρα τους στη διεύθυνση 

του Δημοτικού Σχολείου είτε 
να μας τα παραδίδουν 

 Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 

  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 

   Η ανέγερση του Δημοτικού 
Σχολείουτ Βερδικούσας ξεκί-
νησε το 1924-25 με πρωτο-
βουλία του τότε Διευθυντή 

Χρήστου Βλάνδου έχοντας 
ως συνεργάτες και βοηθούς  
τον Ιωάννη Σούμα τον για-
τρό Κων/νο Κουτλή καθώς 
και τη συμπαράσταση των 

περισσότερων κατοίκων. Τα 
θεμέλια μπήκαν στη θέση  

της παλιάς αστικής σχολής 
στη θέση πλατάνια. Τη μελέ-

τη συνέταξε ο μηχανικός 
Αχιλλέας Λαζανάς ενώ την 
επίβλεψη του έργου είχε ο 

εργοδηγός Στέφανος Χαλκι-

άς. Η αποπεράτωση έγινε το 
1927. Η κατασκευή είναι 
ασβεστόχτιστη με πάχος 

τοίχων 80 εκατοστά. Σήμερα 
διαθέτει 6 αίθουσες διδασκα-
λίας στον επάνω όροφο  για 
τις ανάγκες του Δημοτικού 

ενώστον κάτω όροφο υπάρ-
χουν 2 αίθουσες για τα νήπι-
α προνήπια και μία αίθουσα 
υπολογιστών για τις ανάγκες 

του ολοήμερου τμήματος.  

 Συνέχεια στη σελ.3           
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Ο Διευθυντής του Δημοτικο-
ύ Σχολείου Βερδικούσας 
ξεκίνησε ως δάσκαλος στο 
Δημ.Σχολείο Σπετσών δι-
δάσκοντας στην πρώτη 
τάξη. Υπηρέτησε και σε 
πολλά άλλα σχολεία και 
σήμερα προσπαθεί ακού-
ραστα να λύνει τα καθημερι-
νά προβλήματα του σχολεί-

ου μας . Η Κυρία Κυρίτση Μαρία 
είναι η δασκάλα της Δευτέ-
ρας τάξης. Αγαπάει πολύ τη 
δουλειά της και ασκεί αυτό 
το επάγγελμα για 10 χρόνια 
τώρα. Θα προτιμούσε να 
έχει την Τρίτη τάξη. Ξεκίνη-
σε την σταδιοδρομία της 
από ένα Δημοτικό Σχολείο 
της Θήβας για να φτάσει 
σήμερα και στο δικό μας. 

Ο κύριος Βαλάντης Μπαρ-
τζώκας είναι ο δάσκαλος 

των Αγγλικών. Του αρέσει 
πολύ η δουλειά του. Ασκεί 
αυτό το επάγγελμα εδώ και 
4 χρόνια. Ξεκίνησε από τη 
νότια Κέρκυρα στο 1ο Δη-
μοτικό Λευκίνης και είναι 

ένας πολύ καλός δάσκαλος. 

Η κυρία Αρετή Παπακ/νου 
διδάσκει στην έκτη τάξη και 

της αρέσει πάρα πολύ η 
δουλειά της. Ασκεί αυτό το 

επάγγελμα εδώ και 10μ 
χρόνια. Είναι μια πάρα πο-
λύ καλή δασκάλα και ξεκί-
νησε από τη Θεσσαλονίκη 

με ολοήμερο. 

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΜΑΣ 

Στείλτε τα δικά 

σας άρθρα 

στην 

συντακτική 

ομάδα . 

Υπεύθυνη 

επικοινωνίας 

Κατερίνα 

Δίχρη 
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Η Δασκάλα της πρώτης τά-
ξης είναι η κυρία Μυσίδου 
Λαμπρινή. Φαίνεται πως της 
αρέσει πολύ η δουλειά της. 
Ασκεί αυτό το επάγγελμα 10 
χρόνια τώρα ξεκινώντας από 
το Δημ.Σχολείο της Νέας 
Μάκρης έξω από την Αθήνα 

Η κυρία Καλέση Αναστασία 
διδάσκει την Τρίτη τάξη. 
Είναι μια πάρα πολύ καλή 
κυρία και ασκει αυτό το ε-
πάγγελμα 10 χρόνια. Ξεκί-
νησε από το Δημ.Σχ. Τακτι-
κούπολης Πόρου. Θα προτι-
μούσε να έχει τη Δευτέρα 
τάξη. 

Η κυρία Ελένη Κωστίκα 
διδάσκει την Τετάρτη τάξη. 
Της αρέσει πάρα πολύ η 
δουλειά της και θα προτιμο-
ύσε να έχει την πρώτη τάξη. 
Ασκεί αυτό το επάγγελμα 10 
χρόνια και ξεκίνησε από το 
5ο Δημ.Σχ. Καλύμνου. Είναι 
μια πολύ καλή δασκάλα.  

 

 

Ο κύριος Νίκος Γεωργάκης 
διδάσκει την Πέμπτη τάξη. 
Του αρέσει πολύ η δουλειά 
του και είναι ένας πάρα 
πολύ καλός δάσκαλος. 
Ασκεί αυτό το επάγγελμα 
εδώ και 10 χρόνια. Ξεκίνη-
σε από το 15ο Δημ.Σχ. 
Νίκαιας Πειραιά και του 
αρέσει πάρα πολύ η δου-
λειά του 

Ο κύριος Λάκης Θεοφάνης 
είναι καθηγητής φυσικής 
αγωγής. Ξεκίνησε να εργά-
ζεται στο 9ο Δημοτικό Λά-
ρισας. Είναι ένας πολύ 
καλός δάσκαλος που συ-
νεχώς προσπαθεί να ικα-
νοποιεί τις επιθυμίες μας. 

ΔΑΣΚΑΛΟΣ: 
Φαίνεται παιδί μου, 

ότι το σώμα σου 
τρέφεται περισσότε-

ρο από το μυαλό 
σου .  

ΜΑΘΗΤΗΣ: 
Αυτό συμβαίνει κύρι-
ε , γιατί το σώμα μου 
το τρέφω εγώ , ενώ 
το μυαλό μου εσείς  

Ο Θεμιστοκλής έλεγε 
για το γιο του που η 
μητέρα του ικανοποι-
ούσε όλες του τις 
απαιτήσεις: 
<< ο γιος μου είναι ο 
πιο δυνατός 
Έλληνας. Τους 
Έλληνες τους κυβερ-
νούν οι Αθηναίοι, 
τους Αθηναίους ο 
Θεμιστοκλής, τον 
Θεμιστοκλή η γυναί-
κα του και αυτήν ο 
γιος μου. 



Το Σχολείο πυρπολήθηκε 
το Φεβρουάριο του 1944 
από τους Γερμανούς. Η 

αποκατάσταση των ζημιών 
και η ανακατασκευή του 

κτίσματος ολοκληρώθηκε 
μετά από αρκετά χρόνια το 

έτος 1960. 
Σήμερα το ολοήμερο 6/
θέσιο Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας αριθμεί 86  

μαθητές και μαθήτριες όλων 
των τάξεων.    

 Οι πληροφορίες αντλήθη-
καν από το βιβλίο του δάσ-

καλου Χρήστου Καφφέ 

 ’’ Βερδικούσα  
ιστορίας και  

      παιδείας ψήγματα’’    

είναι κάτι που την ενδιαφέ-
ρει όχι μόνο σαν εκπαιδευτι-
κό αλλά και σαν άνθρωπο. 
Δουλειά της είναι να παροτ-
ρύνει να συμβουλεύει και να 
υποστηρίζει δασκάλους και 
μαθητές για την εκπόνηση 
προγραμμάτων που αφορο-
ύν το περιβάλλον μας. Ακο-
ύραστα επισκέπτεται σχολι-
κές μονάδες όπως η δική 
μας που έχουν επιλέξει την 
ανάπτυξη μιας θεματικής 
ενότητας που αφορά τον 
κόσμο που μας περιβάλλει 
ενώ ταυτόχρονα αποτελεί 

 Η Κυρία Βάνα Ανθοπούλου 
είναι υπεύθυνη για τα προγ-
ράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης των σχολικών 
μονάδων του νομού λάρι-
σας. Της αρέσει πάρα πολύ 
αυτό μιας και το περιβάλλον 

τον συνδετικό κρίκο για 
επισκέψεις σε κέντρα περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης.  

Με αφορμή την επίσκεψή 
της στο σχολείο μας, πρότε-
ινε στους δασκάλους μας 
την διοργάνωση μιας τέ-
τοιας επίσκεψης σε ένα 
κέντρο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και από ότι 
μάθαμε μάλλον αυτή θα 
πραγματοποιηθεί το επόμε-
νο διάστημα. 

   ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ συνέχεια 

Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ κα Βαρβάρα Ανθοπούλου 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  κα Τζένη Καρναβά 

ρη βοήθεια σε μαθητές και 
δασκάλους.  

Της αρέσουν πολύ οι συζη-
τήσεις που κάνει με τα παι-
διά των μεγαλύτερων τάξε-
ων ενώ τη γοητεύει ο παιδι-
κός αυθορμητισμός των 
μαθητών στις μικρότερες 
τάξεις. Χαρακτηριστικές 
είναι οι αναμνήσεις της από 
μικρούς μαθητές που την 
φώναζαν <<μαμά>>. 

 Επέλεξε να γίνει σχολική 
σύμβουλος γιατί πιστεύει 
πως από αυτή τη θέση θα 

μπορέσει  να προσφέρει 
περισσότερο στον κοινό 
αγώνα μαθητών και δασκά-
λων για μόρφωση. 

 Στην ερώτηση που της 
κάναμε σε ότι αφορά το 
δικό μας Σχολείο μας είπε 
πως πρέπει να αισθανό-
μαστε τυχεροί που ζούμε σε 
ένα σχολικό περιβάλλον 
που παρέχει ελευθερία σκέ-
ψης και δράσης στα παιδιά 
πλαισιωμένο από δασκάλο-
υς και διευθυντή που πραγ-
ματικά νοιάζονται για μας. 

 Η Κυρία Πολυξένη Καρνα-
βά είναι Σχολική Σύμβουλος 
της 8ης περιφέρειας του 
Ν.Λάρισας. Η αγάπη της για 
τα παιδιά είναι αυτό που την 
κάνει να προσπαθεί πάντα 
να προσφέρει τη μεγαλύτε-

Στείλτε το δικό 

σας άρθρο  

για τη σχολική 

μας μονάδα 

και 

συμβάλλετε 

έτσι στην 

πολυφωνία 

της 

εφημερίδας 
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Γύρω γύρω βου-
νά και στη μέση 
πρασινάδα. Τι 

είναι: 

 

Η πίτα 

Όλο τον κόσμο 
ντύνει κι αυτό 
γυμνό απομένει. 
Τι είναι: 

Το βελόνι 

Μόλις μπαίνουν 
σπίτι τους βγάζο-
υν τα κεφάλια 
έξω. 

Τα κουμπιά 

Δεν έχω ούτε 
σώμα, ούτε ψυ-
χή.  
Μα όταν παίζω 
τη φυσούνα μου,  
όλα παν εδώ κι 
εκεί. 
Τι είναι; 

Ο αέρας 

Η κεφαλή του 
στο βουνό, κι η 
ουρά του στο 
γιαλό. 

Το ποτάμι 

 

 Το Νηπιαγωγείο 
Βερδικούσας συστεγάζεται 
με το Δημοτικό Σχολείο Βερ-
δικούσας. Είναι διθέσιο με 
δύο τμήματα νήπια και προ-
νήπια. Φέτος έχει δύο πολύ 
καλές κυρίες την κυρία Κασ-
τόρη Ματούλα που είναι και 
διευθύντρια, και την κυρία 
Μπακαρτζή Βασιλική. Ο 
αριθμός νηπίων και προνη-

πίων είναι 23, 13 αγόρια και 
10 κορίτσια. Τα τμήματα 
είναι μικτά (νηπίων—
προνηπίων) γιατί με αυτό 
τον τρόπο η εκπαιδευτική 
διαδικασία είναι πιο εύκολη 
και πιο παραγωγική. Ο κύρι-
ος στόχος του Νηπιαγωγείου 
είναι η κοινωνικοποίηση των 
παιδιών. Πρέπει να μάθουν 
σ’αυτό το στάδιο της εκπαί-
δευσης να συνεργάζονται, 
να πειθαρχούν και στη συνέ-
χει να αγαπούν τη μάθηση. 
Έτσι θα προχωρήσουν πιο 
εύκολα στο επόμενο βήμα 
τους που είναι το Δημοτικό 
Σχολείο. 
 



   Πολλά και ποικίλα ήσαν 
τα παιχνίδια που έπαιζαν τα 
μικρά παιδιά στα παλιότερα 
χρόνια. Παιχνίδια βέβαια, 
όπως αυτά , που σε τόση 
μεγάλη ποικιλία κυκλοφορο-
ύν σήμερα στο εμπόριο, δεν 
υπήρχαν. Κούκλες και μπά-
λες έφτιαχναν μόνα τους τα 
παιδιά, με τη βοήθεια των 
μανάδων τους, κυρίως από 
παλιά ρούχα. 
Είχαν την ευτυχία όμως 
εκείνα τα παιδιά  να χαίρον-
ται τα ομαδικά παιχνίδια 
στην ύπαιθρο. Οι αλάνες 
αμέτρητες, ο χρόνος ατέ-

λειωτος, τα φροντιστήρια, 
τα ξενόγλωσσα σχολεία, οι 
απογευματινές εργασίες για 
το σχολείο άγνωστες. Έτσι 
όλος ο χρόνος τους ήταν 
ελεύθερος για παιχνίδι.   
 
    Παρακάτω θα πε-
ριγράψουμε μερικά από τα 
παιχνίδια των παππούδων  
και των γιαγιάδων μας , 
που γέμιζαν με τόση χαρά 
τις παιδικές ψυχές τους. 
Α. Περνά-περνά η μέλισ-
σα.Το παιχνίδι αυτό παίζε-
ται ως εξής: Δυο παιδιά 
χτυπάνε τα χέρια τους πα-

λαμάκια και λένε αυτό το 
τραγούδι: 
«Περνά-περνά η μέλισσα με 
τα μελισσόπουλα και με τα 
κλεφτόπουλα». 
Τα άλλα παιδιά κάνουν κύκ-
λους , περνώντας κάτω από 
τα χέρια αυτών των δύο 
παιδιών, μέχρι να τελειώσει 
το τραγούδι και να πιάσουν 
ένα απ΄ όλα τα παιδιά.  
 
Γκιόλβας Απ.   
 
         Συνέχεια στο επόμε-

νο τεύχος 
    

 Την Παρασκευή 6 Φεβρου-
αρίου όλοι οι μαθητές του 
Σχολείου μας επισκεφθήκα-
με το αμφιθέατρο του 4ου 
Δημοτικού Σχολείου στη 
Λάρισα για να παρακολου-
θήσουμε από την παιδική 
σκηνή του Θεσσαλικού θε-
άτρου την παράσταση     
<<Η κοιμωμένη ξύπνησε>> 
 

 Φανταστείτε μια Ωραία 
Κοιμωμένη που ξυπνά 

για να βρεθεί όχι στην 
πορφύρα του παλατιού 
της, αλλά σ' έναν κόσμο 

γεμάτο βαβούρα, κόρ 

   ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ ΕΠΟΧΗΣ 

Η ΚΟΙΜΩΜΕΝΗ ΞΥΠΝΗΣΕ 

ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΜΑΣ 

<<βοήθεια συγχωριανοί 
λύκοι τρων τα πρόβατά 
μου ! Τρέξτε βοήθεια>>. Οι 
άντρες του χωριού άρπαξαν 
ότι βρήκαν μπροστά τους 
και έτρεξαν για το βουνό. 
Όταν έφτασαν όμως διαπίσ-
τωσαν πως δεν υπήρχαν 
λύκοι. <Μόλις έφυγαν και 
δεν τους προλάβατε>τους 
είπε ο βοσκός και οι συγχω-
ριανοί του, επέστρεψαν στο 
χωριό. Την άλλη μέρα ο 
βοσκός άρχισε πάλι να φω-
νάζει <<βοήθεια συγχωρια-
νοί λύκοι τρων τα πρόβατά 
μου ! Τρέξτε βοήθεια>>. Οι 
άνθρωποι έτρεξαν πάλι να 
τον βοηθήσουν αλλά προς 
μεγάλη τους απογοήτευση 

πάλι δεν βρήκαν κανένα 
λύκο. Εδώ ήταν και μόλις 
σας άκουσαν έφυγαν τους 
είπε πάλι ο βοσκός. Οι συγ-
χωριανοί του εκνευρισμένοι 
γύρισαν και πάλι στις δου-
λειές τους. Την άλλη μέρα 
λύκος εμφανίστηκε στο κο-
πάδι και ο βοσκός άρχισε 
να φωνάζει αυτή τη φορά 
αλήθεια. Οι συγχωριανοί 
του όμως αυτή τη φορά 
ούτε που κουνήθηκαν από 
τη θέση τους.< Ο βοσκός 
θέλει πάλι να μας κάνει 
πλάκα> ..έλεγαν και συνέχι-
σαν τις δουλειές τους. Κι 
έτσι ο λύκος έφαγε όλα τα 
πρόβατα κι ο βοσκός έμεινε 
να κλαίει τη μοίρα του. 

 Ο ψεύτης βοσκός         
 Ήταν κάποτε ένας 
βοσκός που είχε ένα κοπάδι 
με αρκετά πρόβατα και ένα 
μαντρί έξω από το χωριό 
του. Κάθε πρωί οδηγούσε 
τα πρόβατα σε ένα λόφο 
κοντά στο μαντρί και τα 
άφηνε να βοσκήσουν. Συνή-
θως περνούσε την ώρα του 
παίζοντας τη φλογέρα του 
αλλά να που μια μέρα την 
ξέχασε στο μαντρί. Μην 
έχοντας τι να κάνει λοιπόν 
σκέφτηκε να σκαρώσει μια 
φάρσα στους συγχωριανούς 
του. Ανέβηκε λοιπόν σε ένα 
ψηλό βράχο και άρχισε να 
φωνάζει προς την κατεύ-
θυνση του χωριού: 

Στείλτε το δικό 

σας άρθρο   

στη σχολική 

μας μονάδα 

και 

συμβάλλετε 

έτσι στην 

πολυφωνία 

της 

εφημερίδας 
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Αν όλα τα 
παιδιά της γης 
πιάναν γερά  

τα χέρια 
κορίτσια αγόρια 

στη σειρά 
και στήνανε χορό 

ο κύκλος θα  
γινότανε 

πολύ πολύ  
μεγάλος 

κι ολόκληρη τη 
Γη μας 

Θ’αγκάλιαζε θαρρώ 
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Πανελλαδική 
γραμμή παρο-
χής συμβου-

λών σε παιδιά 
εφήβους και 

γονείς  

ρνες, κινητά τηλέφωνα, 
απειλητικούς αυτοκινη-

τόδρομους και πολύ κυ-
νισμό. Μια μαγεμένη 

βασιλοπούλα, που είναι 
ένα σημερινό πανέμορφο 
κορίτσι, το οποίο θέλει 
και πρέπει να μεγαλώσει 
στο σύγχρονο, ενίοτε 
αφιλόξενο κόσμο μας, ο 
οποίος δεν έχει ούτε βα-

σιλόπουλα ούτε φιλιά 

που ανασταίνουν 
 
. Όλοι μας μείναμε κατενθο-
υσιασμένοι από την παράσ-
ταση ενώ ταυτόχρονα  

ήταν και ευκαιρία για μια 
ευχάριστη διακοπή από τα 
μαθήματά μας.  

Ευχόμαστε να υπάρξουν και 
άλλες τέτοιες ευχάριστες 
διακοπές. Γι’ αυτό βέβαια ας 
φροντίσουν οι καλοί μας 
δάσκαλοι τους οποίους εμε-
ίς ευχαριστούμε όπως και 
να ’χει.  



 Με τη λατινογενή λέξη 
καρναβάλι (carne-κρέας 
και vale– χαιρετώ) αντίσ-
τοιχη της ελληνικής λέξης 
απόκρεω ή αποκριά χα-
ρακτηρίζεται η περίοδος 
των τριων εβδομάδων 
πριν από την Καθαρά 
Δευτέρα κατά την οποία 
επικρατεί το έθιμο του 
μασκαρέματος. Κυριο-
λεκτικά <<αποκρεά>> 
σημαίνει τον αποχαιρε-
τισμό της περιόδου κρεα-
τοφαγίας ή την αποχή 
από το κρέας. Οι αποκρι-
ές αποτελούν ουσιαστικά 
την εισαγωγή στην περί-

οδο της νηστείας και 
προετοιμασίας για τη 
μεγαλύτερη γιορτή της 
ορθοδοξίας το Πάσχα. 
Είναι για τους πιστούς 
μια περίοδος εκτόνωσης 
πριν αρχίσει η σαρακοσ-
τή. Οι ρίζες των εθίμων 
της αποκριάς ανιχνεύον-
ται στην αρχαιότητα. 
Σχετίζονται με λατρευτι-
κές γιορτές προς τιμήν 
του θεού Διονύσου. Με 
την επικράτηση του χρισ-
τιανισμού στοιχεία της 
αρχαιοελληνικής λατρεί-
ας συνδυάστηκαν στη 
συνείδηση και στις παρα-

δόσεις του λαού με την 
περίοδο πριν τη σαρα-
κοστή . Παλιότερα τον 
εορταστικό τόνο έδιναν 
οι παρέες των μεταμφι-
εσμένων που κυκλοφο-
ρούσαν στους δρόμους 
και γύριζαν τα βράδια 
στις γειτονιές τραγου-
δώντας άσεμνα και 
σκωπτικά τραγούδια. 
Σήμερα επικρατούν τυ-
ποποιημένες εκδηλώσεις 
αν και γίνονται προσπά-
θειες σε πολλά μέρη της 
χώρας για αναβίωση 
παλιών εθίμων. 

το βασικό σχέδιο το οποίο 
μπορείτε να τροποποιήσετε 
ανάλογα με τη φαντασία 
σας. Κόψτε τη μάσκα γύρο 
γύρο με ένα ψαλιδάκι. Κόψ-
τε τα μάτια με το κοπίδι. 
Ανοίξτε δύο τρύπες στους 
μικρούς κύκλους που έχει η 
μάσκα δεξιά και αριστερά. 
Χρωματίστε με μαρκαδόρο-
υς κολλήστε πούλιες γυαλι-
στερά χαρτιά και φτερά. Στο 
τέλος μπορείτε να προσθέ-

ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΜΕ: 
    Λεπτό χαρτόνι 
    Μολύβι 
    Ψαλίδι 
    Κοπίδι 
    Μαρκαδόρους 
    Κόλα 
    Λεπτό λάστιχο 
    Φτερά – πούλιες – χρυ-
σόσκονη - χρωματιστά χαρ-
τιά κτλ. 
Το πατρόν που θα βρείτε 
μέσα στην εφημερίδα είναι 

σετε χρυσόσκονη. Περάστε 
τις δύο άκρες από το λεπτό 
λάστιχο στις δύο τρύπες 
στις άκρες της μάσκας και 
φορέστε την. Φτιάξτε εντυ-
πωσιακές και μοναδικές 
αποκριάτικες μάσκες φο-
ρέστε τες και άστε τους 
άλλους να αναρωτιούνται 
ποιος κρύβετε πίσω από 
αυτές . 

 ΑΠΟΚΡΙΑ 

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΑΣΚΑΣ  

 ΣΥΝΤΑΓΕΣ 

Ρίχνουμε αλάτι πιπέρι και 
λάδι. Ψιλοκόβουμε το σκόρ-
δο τον μαϊντανό τη ντομάτα 
τις πιπεριές και το τυρί σε 
κυβάκια. Τα ανακατεύουμε 
όλα μαζί και έπειτα την το-
ποθετούμε στο ψυγείο. Με-
τά από λίγο η μελιτζανοσα-
λάτα μας είναι έτοιμη για 
σερβίρισμα. 

Τονοσαλάτα Υλικά : 

2 κονσέρβες τόνο σφρα-
γισμένο. 1/2 φλιτζάνι μα-
γιονέζα. 3/4 φλιτζανιού 
πολύ λεπτές φέτες αγγο-
ύρι . 1/4 φλιτζανιού γε-

μιστές πράσινες ελιές. 1 
σφιχτό βρασμένο αυγό 
κομμένο. 1 κουταλιά 
φρέσκο μαϊντανό ψιλο-
κομμένο. 1 κουταλιά 
κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 
Ντοματάκια Σαντορίνης. 

Εκτέλεση: 

Αναμειγνύουμε όλα τα 
υλικά σε ένα μπολ. Σκε-
πάζουμε στο ψυγείο για 
30 λεπτά ώστε η σαλάτα 
να είναι δροσερή. Σερβί-
ρουμε γαρνίροντας με 
ντοματάκια Σαντορίνης 

 Μελιτζανοσαλάτα. 

Υλικά: 

Μελιτζάνες φλάσκες 

Αλάτι, πιπέρι 

Λάδι, τυρί φέτα 

Σκόρδο, μαϊντανό 

Ψιλοκομμένη ντομάτα 

Πιπεριές φλωρίνης 

Εκτέλεση: 

Ψήνόυμε ολόκληρες τις 
μελιτζάνες σε ένα ταψί στο 
φούρνο. Τις ξεφλουδίζουμε 
και τις κόβουμε σε κυβάκια. 

 Επισκεφθείτε 

την ιστοσελίδα 

του Σχολείου μας 

στην 

ηλεκτρονική 

διεύθυνση http;//

dim-

verdik.lar.sch.gr  
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Αποκριάτικα  
Παιχνίδια 

 
Ο Βαλμάς, παιζόταν 
στα χωριά της Πηνεί-
ας, από δυο ομάδες 
δεμένους σε σχοινί. 
Τραβούσε η κάθε 

ομάδα το σχοινί. Νι-
κήτρια ήταν η ομάδα 
που έσυρε στο δικό 

της μέρος την αντίπα-
λη ομάδα. Το ξεχω-
ριστό στο παιχνίδι 

ήταν ότι πριν και μετά 
το παιχνίδι έκαναν 

αστείο διάλογο, σαν 
θεατρικό.  

‘’ο άνθρωπος 

έχει πολλά προ-

σωπεία, αλλά ένα 

μόνο πρόσωπο" 

Νίκος  

Καζαντζάκης 



 

Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Διεύθυνση: 
Βερδικούσα  
Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  

2492081207 
  

 Τα Σχολείο μας και φέτος συμμετέχει στο Σχολικό πρωτάθλημα των Δη-
μοτικών Σχολείων του Ν. Λάρισας. 

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ως εξής: 

10/2 Βόλεϊ κοριτσιών Βερδικούσα Σαραντάπορο 

9/4   Ποδόσφαιρο αγοριών Βερδικούσα Σαραντάπορο 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΔΙΧΡΗ 
ΕΛΕΝΗ ΜΟΥΜΟΥ 

ΕΛΕΝΗ 
ΑΓΡΟΔΗΜΟΥ 

ΒΑΙΤΣΑ ΚΑΖΑΚΗ 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

ΚΟΥΜΑΤΖΕΛΗ 
ΙΩΑΝΝΑ ΤΕΛΙΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ ΜΙΧΑΛΕ   

της υπέρυθρης ακτι-
νοβολίας που εκπέμ-
πεται από την επιφά-
νεια της γης. Αυτή η 
παγίδευση της υπέ-
ρυθρης ακτινοβολίας 
στην ατμόσφαιρα της 
γης ονομάζεται φαι-
νόμενο του θερμοκη-
πίου. Πρόκειται για 
ένα φυσικό φαινόμε-
νο που είναι απαραί-
τητο για την διατήρη-
ση και την εξέλιξη 
της ζωής στον πλα-
νήτη. Το ανησυχητι-
κό είναι η ενίσχυση 
του φαινόμενου σαν 
αποτέλεσμα της ατ-
μοσφαιρικής ρύπαν-

  Έχει εξακριβωθεί 
ότι ορισμένα αέρια 
της ατμόσφαιρας ε-
πιτρέπουν σχεδόν 
ανεμπόδιστα την διέ-
λευση της ηλιακής 
ακτινοβολίας στη γη 
ενώ αντίθετα απορ-
ροφούν και επανεκ-
πέμπουν προς το 
έδαφος ένα μέρος 

σης από ανθρώπινες 
δραστηριότητες. Η 
αύξηση των θερμο-
κηπικών αερίων ση-
μαίνει ότι παρακρα-
τείται περισσότερη 
υπέρυθρη ακτινοβο-
λία, γεγονός που 
έχει σαν αποτέλεσμα 
την αύξηση της θερ-
μοκρασίας και τη με-
ταβολή του κλίματος 
στη γη.  

‘’Κλιματικές αλλαγές 
ακραία καιρικά 
φαινόμενα’’ 

   ΚΠΕ Στυλίδας 

   Ιούνιος 2008  

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΗΣΗ (ΒΟΛΕI)  

 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

Η πετοσφαίριση εφευρέθηκε το 1895 από τον Ουίλιαμ Μόργκαν. Ο-
νομάστηκε αρχικά <<Μαιονέτ>> και κατόπιν ο Δρ. Χαλστινγκ το ο-
νόμασε <<βόλειμπολ>>. Το βόλει ήρθε στην Ελλάδα το 1922 καιδι-
δάχθηκε από τον Αθανάσιο Λευκαδίτη. Ένας αγώνας μίνι βόλει τελε-
ιώνει όταν μία ομάδα κερδίσει 2 σετ. Το σετ τελειώνει στους 25 πόν-
τους με 2 πόντους διαφορά 

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ—ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2009 

Η ομάδα βόλεϊ του σχολείου μας πήρε και φέτος 
μέρος στο σχολικό πρωτάθλημα του Ν.Λάρισας. 
Δυστυχώς στον πρώτο αγώνα που δώσαμε με 
το Δημοτικό Σχολείο Σαρανταπόρου χάσαμε με 2
-1 σετ. Πάντως η παρουσία των κοριτσιών μας 
ήταν πάρα πολύ καλή και προηγηθήκαμε στο 
πρώτο σετ με 25-17. Εμείς δίνουμε τα συγχαρη-
τήριά μας στις και ευχόμαστε καλή τύχη στον 
αγώνα ποδοσφαίρου των αγοριών. 

 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ 

Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική 
Εφημερί-
δα 


