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 Η 25η του Μάρ-
τη σηματοδοτεί την 
έναρξη της Ελληνικής 
επανάστασης του 1821 
που καθιερώθηκε από 
τον Όθωνα και γιορτάζε-
ται μέχρι σήμερα ως 
εθνική γιορτή των Ελλή-
νων. Βέβαια η 25η Μαρ-
τίου δεν είναι η ακριβής 
ημερομηνία έναρξης της 
επανάστασης μιας και 
αυτή δεν ξεκίνησε ταυ-
τόχρονα σε όλα τα μέρη 
της Ελλάδας. Στη Μολ-
δοβλαχία οι συγκρούσε-
ις είχαν αρχίσει πριν τις 
24 Φλεβάρη που έχει 
ημερομηνία η προκήρυ-
ξη της επανάστασης 
από τον Αλέξανδρο Υ-

ψηλάντη. Ο Παλαιών 
Πατρών Γερμανός σή-
κωσε το λάβαρο της 
επανάστασης στην Αγί-
α Λαύρα στις 13 του 
Μάρτη. Ο γενικός ξεση-
κωμός όμως έγινε στις 
25 του Μάρτη. Την ίδια 
μέρα γιορτάζεται και ο 
ευαγγελισμός της Θεο-
τόκου. Εκείνη τη μέρα 
δόθηκε στην Παναγία ο 
κρίνος από τον Αρχάγ-
γελο μαζί με το μήνυμα 
για τη γέννηση του 
Χριστού.  

Στο σχολείο γιορτάσα-
με την εθνική επέτειο 
στις 24 Μαρτίου ημέρα 
Τρίτη. Γονείς κηδεμό-

νες και παιδιά παρακο-
λούθησαν ποιήματα και 
τραγούδια από το νηπι-
αγωγείο καθώς και ένα 
θεατρικό από τους μα-
θητές και τις μαθήτριες 
της Ε’ ΚΑΙ ΣΤ’ τάξεις. 

Την επόμενη μέρα 
έγινε εκκλησιασμός και 
η εκφώνηση του πανη-
γυρικού από τον διευ-
θυντή του σχολείου 
μας ενώ ακολούθησαν 
η κατάθεση στεφανιών 
στο ηρώο η παρέλαση 
όλων των σχολείων και 
τα χορευτικά των συμ-
μαθητών μας.  
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Η Action Aid είναι μια 
ανθρωπιστική οργάνωση 
που όραμά της είναι ένας 
κόσμος όπου κάθε 
άνθρωπος θα ζει με αξι-
οπρέπεια και θα απο-
λαμβάνει τα βασικά του-
λάχιστον δικαιώματα. Για 
το σκοπό αυτό πολλοί 
άνθρωποι απ’όλο τον 
κόσμο ενώνουν τις δυνά-
μεις τους με στόχο και 
όραμα έναν καλύτερο 
κόσμο. Προσφέρουν 

όραμα και ελπίδα για μια 
καλύτερη ζωή σε εκατομ-
μύρια φτωχούς ανθρώ-
πους και κυρίως παιδιά 
του λεγόμενου αναπτυσ-
σόμενου κόσμου. Εμείς 
οι μαθητές του Δημοτικο-
ύ Σχολείου αποφασίσαμε 
να γίνουμε ανάδοχοι ε-
νός τέτοιου φτωχού παι-
διού. Θέλουμε με αυτόν 
τον τρόπο να κάνουμε 
την ελπίδα τη χαρά και 
το γέλιο να ανθίσουν 

 και πάλι στα πρόσωπα 
των παιδιών αυτών που 
τόσο το έχουν ανάγκη. 
Ελπίζουμε με αυτή μας 
την ενέργεια να προκαλέ-
σουμε το ενδιαφέρον και 
άλλων ανθρώπων γιατί 
πιστεύουμε ότι ένα παιχ-
νίδι λιγότερο για μας αξί-
ζει να θυσιαστεί όταν 
ξέρουμε ότι βοηθάμε να 
ζήσει καλύτερα ένα φτω-
χό παιδί. 

λούνται με την καθαριότητα 
και το φαγητό αντίστοιχα.. 
Από τις 8 το πρωί μέχρι τις 
9 ,30 είναι η ώρα συγκέν-
τρωσης των μαθητών. Μέχ-
ρι τις 10 τρώνε το πρωινό 
τους στην τραπεζαρία πλέ-
νουν τα χεράκια τους και 
μετά μαζεύονται όλα τα 
παιδιά μαζί με την Κα Στέλ-
λα και μιλάνε για διάφορα 
θέματα, λένε τραγουδάκια, 
διαβάζουν παραμύθια και 
παίζουν διάφορα παιχνίδια. 
Άλλες δραστηριότητες είναι 
η ζωγραφική και οι χειρο-
τεχνίες. Από τις 12.30 και 
μετά τα παιδιά είναι έτοιμα 
για αποχώρηση. Ο παιδικός 
σταθμός είναι μεγάλος με 
πολλά παράθυρα για να 
μπαίνει ο ήλιος. Οι τοίχοι 

 Λίγο πιο δίπλα 
από την πλατεία του χωριού 
βρίσκεται ο κοινοτικός παι-
δικός σταθμός. Σ’αυτόν 
πηγαίνουν παιδιά που 
έχουν συμπληρώσει τα 2,5 
χρόνια. Εκεί εργάζονται 4 
άτομα. Η Κα Γκουτσέλα 
Στέλλα που είναι η δασκάλα 
των παιδιών , η Κα Πάσχου 
Γεωργία η διευθύντρια του 
σταθμού καθώς και οι κυρί-
ες Συνάπαλου Πολυξένη και 
Κόκκα βασιλική που ασχο-

είναι μεγάλοι και πολύχρω-
μοι. Υπάρχει ένας χώρος με 
παιχνίδια για τις αθλητικές 
τους δραστηριότητες αλλά 
και μια αίθουσα με βιβλιο-
θήκη γεμάτη με  παιδικά 
βιβλία. Υπάρχει και ένας 
εξωτερικός χώρος ο οποίος 
χρησιμοποιείται κυρίως τις 
μέρες που έχει καλό καιρό.  
Ο παιδικός σταθμός απασ-
χολεί συνολικά 13 παιδιά 

και αποτελεί ένα σημαντικό 
κομμάτι της εκπαίδευσης. 

 Action Aid 

Στείλτε τα δικά 

σας ανέκδοτα 

στη συντακτική 

 ομάδα 
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Το Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο είναι η φυσική 
συνέχεια του πρωινού. 
Σκοπός του είναι να συ-
νεχίσει και να αναπαρά-
γει την διαδικασία της 
μάθησης μέσα από μια 
σειρά δραστηριοτήτων 
και δράσεων που έχουν 

σα σκοπό να καλλιεργή-
σουν την ομαδική και 
βιωματική μάθηση. Στο 
σχολείο μας λειτουργεί 
ολοήμερο με 25 παιδιά 
όλων των τάξεων.                                    
Η παρακολούθηση του 
προγράμματος είναι υ-
ποχρεωτική για τα εγγεγ-
ραμμένα παιδιά. Οι μα-
θητές μέσα σε ένα ευχά-
ριστο κλίμα απολαμβάνο-
υν το μεσημεριανό τους 
γεύμα. Πέραν της ενισχυ-
τικής διδασκαλίας που 
γίνεται στα μαθήματα της 
γλώσσας των Αγγλικών 

 γλικών και των μαθημα-
τικών οι μαθητές συμμε-
τέχουν σε αθλητικές 
δραστηριότητες    αλλά 
και 
στην εκπαίδευσή τους 
στις νέες τεχνολογίες. 
Στο πρόγραμμα του ολο-
ήμερου απασχολούνται 4 
εκπαιδευτικοί και βασικός 
σκοπός τους είναι η δημι-
ουργία ενός κλίματος 
μέσα από το οποίο τα 
παιδιά θα μπορέσουν να 
συμπληρώσουν τις γνώ-
σεις τους αλλά και να 
αναδείξουν τις δεξιότητές 

Ο δάσκαλος μαλώ-
νει ένα μαθητή για 

την έκθεσή του.  
- "Δεν ντρέπεσαι; 
Τι έκθεση είναι 
αυτή; Σύνθεση 

κακή, κείμενο γε-
μάτο λάθη, γράψι-

μο ελεεινό. Θα τη 
δείξω στον μπαμ-

πά σου..."  
- "Καλά θα του 

κάνετε, γιατί εκεί-
νος την έγραψε!... 
Δεν μπορώ να τα 

ακούω εγώ μια 
ζωή!"  

 Ένας πατέρας 
ζήτησε από τον 

Αρίστιππο να διδά-
ξει τον γιο του. Ο 

φιλόσοφος  
ζήτησε αμοιβή 500 
δραχμές. Ο πατέ-
ρας θεώρησε υ-
περβολικό το πο-

σό. «Με τόσα  
χρήματα», είπε, 

«θα μπορούσα να 
αγοράσω ένα ζώ-
ο». «Αγόρασε», 

είπε ο  

Αρίστιππος, «κι 
έτσι θα έχεις δύ-

ο». 

Ολοήμερο Σχολείο   του Ζουρλαδάνη Βασίλη 

Παιδικός Σταθμός  

 



 Στο χωριό μας υπάρχο-
υν πολλές πολύτεκνες 
οικογένειες. Μία από αυ-
τές είναι και η οικογένεια 
Συνάπαλου με 14 παιδιά 
9 αγόρια και 5 κορίτσια. 
Βρήκαμε τη μητέρα της 
οικογένειας την κα Πολυ-
ξένη και μιλήσαμε. Απο-
φασίσαμε με τον άντρα 
μου να κάνουμε τόσα 
παιδιά γιατί καταρχήν 
αγαπάμε τα παιδιά , αλ-
λά και γιατί αυτό συστή-
νει και η εκκλησία μας, 
μας είπε. Σε ερώτησή 
μας πως τα βγάζουν πέ-
ρα μας απάντησε πωςυ-
πάρχουνε μεγάλες δυ  

 Οι φράσεις <<πάμε να 
τσιμπήσουμε κάτι>>, 
<<αυτό μοσχοβολάει>>, 
<<αυτός είναι ξεφτέρι>> 
και <<χάθηκε σαν το σκυλί 
στ’αμπέλι>> έχουν ρίζες 
βυζαντινές. Ας ερμηνεύσο-
υμε κάθε φράση ξεχωρισ-
τά: <<πάμε να τσιμπήσου-
με κάτι>> οι βυζαντινοί 
όπως και οι αρχαίοι 
Έλληνες έτρωγαν τις στε-
ρεές τροφές με τα χέρια. 
Από τη συνήθεια αυτή των 
βυζαντινών έχει μείνει και 
αυτή η έκφραση να τσιμ-
πήσουμε κάτι δηλ. να φά-
με. <<αυτό  

 Πολύτεκνες Οικογένειες   

  Γιατί το λέμε έτσι;   του Ευθύμη Κατίνα 

Μια μητέρα φτερωτή  
κάνει παιδί αφτέρωτο 
και  
το αφτέρωτο παιδί  
γεννά μητέρα 
φτερωτή. 
Τι είναι; 
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Ήλιος δεν είναι, ακτί-
νες έχει, 
πόδια δεν έχει 
κι όμως τρέχει. 
Τι είναι; 

Το ποδήλατο 

Όποιοι έρχονται και 
πάνε,  
απ' το χέρι την κρα-
τάνε. 
Τι είναι; 

Η πόρτα 

Πέντε αδέλφια μαζί 
γεννιούνται, 
μαζί δουλεύουν, μαζί 
κοιμούνται 
κανείς δεν κλαίει και 
δε γκρινιάζει 
και ούτε ο ένας τον 
άλλον μοιάζει. 
Τι είναι; 

Τα δαχτυλα 

Τον έναν άνθρωπο, 
τον κάνει δυο. 
Τι είναι; 

Ο καθρέφτης  

 

 σκολίες κυρίως οικονομι-
κές αλλά όταν πιστεύεις 
σ’αυτό που κάνεις τότε 
σίγουρα θα τα καταφέρε-
ις. Στο σπίτι βοηθάνε 
όλοι η μητέρα τα μεγαλύ-
τερα παιδιά αλλά και ο 
πατέρας της οικογένειας 
ο κος Γιάννης όταν φυσι-
κά είναι στο σπίτι. Πολ-
λές φορές τα μεγαλύτερα 
αδέρφια φροντίζουν τα 
μικρότερα όταν υπάρξει 
ανάγκη να λείψουν και οι 
δυο γονείς. Προσπαθού-
με να φερόμαστε στα 
παιδιά μας με όσο το 
δυνατόν καλύτερο τρόπο  

 μας λέει η κα Πολυξένη, 
αλλά κι αυτά μας το αντα-
ποδίδουν δεν έχουμε πα-
ράπονο. Σε ερώτησή μας 
για το πότε βρίσκεται όλη 
η οικογένεια μαζί μιας και 
τα μεγαλύτερα παιδιά ζο-
υν και εργάζονται εκτός 
χωριού  μας απαντά πως 
αυτό γίνεται κυρίως στις 
μεγάλες γιορτές των Χρισ-
τουγέννων και του Πάσχα 
αλλά και όποτε άλλοτε 
τους δίνεται η ευκαιρία. 
 Εμείς την ευχαριστούμε 
για το χρόνο που μας αφι-
έρωσε και της ευχόμαστε 
τα καλύτερα. 

μοσχοβολάει>> οι κάτοικοι 
της υπαίθρου και ιδιαίτερα 
οι γυναίκες μάζευαν αρω-
ματικά φυτά βότανα για τη 
μαγειρική και την Παρασ-
κευή αρωμάτων. Το πιο 
περιζήτητο απ’όλα ήταν ο 
μόσχος και εξαιτίας αυτού 
χρησιμοποιούμε και τη 
λέξη μοσχοβολάει για να 
περιγράψουμε μία υπέρο-
χη μυρωδιά. <<αυτός είναι 
ξεφτέρι>> Πολλοί βυζαντι-
νοί στα κυνήγια τους αντί 
για σκύλους χρησιμοποι-
ούσαν εκπαιδευμένα γερά-
κια τα ξεφτέρια. Τα γυμ-
νασμένα  

γεράκια δε λάθευαν με 
τίποτα στο κυνήγι τους. 
Σήμερα λέμε ξεφτέρια αυ-
τούς που αναζητούν και 
πετυχαίνουν το στόχο το-
υς. <<χάθηκε σαν το σκυλί 
στ’αμπέλι>> Την εποχή 
που ωρίμαζαν τα σταφύλι-
α σκύλοι και αλεπούδες 
μπαίναν στ’αμπέλια. Οι 
αμπελουργοί έστηναν πα-
γίδες και κάποια έχαναν τη 
ζωή τους. Ο γεωργικός 
νόμος όριζε πως σε περίο-
δο καρποφορίας ο ιδιοκτή-
της δεν είχε καμία ευθύνη 
και δεν πλήρωνε για την 
απώλεια του ζώου 

Το τσιλίκι Παίζεται με 

ένα μικρό ξύλο που από 
τις δύο μεριές είναι μυτε-
ρό. Με ένα άλλο ξύλο, 
πιο μεγάλο, χτυπάμε στη 
μια άκρη και όποιος το 
πηγαίνει πιο μακριά είναι 
νικητής.  

Βασιλιά Βασιλιά με τα 

12 σπαθιά.  Ένα παιδί 
γίνεται βασιλιάς. Τα υπό-
λοιπα του φωνάζουνε 
όλα μαζί-Βασιλιά, βασιλι-
ά με τα δώδεκα σπαθιά! 
Τι δουλειά; 
Απαντάει ο βασιλιάς 

Τεμπελιά. 
Και τα παιδιά λένε 
- Ας αρχίσουμε δουλειά! 
Τα παιδιά προσπαθούν 
να δείξουν με νοήματα 
και κινήσεις στον βασιλι-
ά, μια δουλειά που απο-
φάσισαν από πριν, να 
κάνουν. Ο βασιλιάς πρέ-
πει να μαντέψει τη δου-
λειά.                               

Η αμπάριζα. Τα παιδιά 

χωρίζονται σε δύο ισά-
ριθμες ομάδες. Η κάθε 
ομάδα έχει την έδρα της 
που ονομάζεται Μάνα. 

  Παιχνίδια μιας άλλης εποχής  του Γκιόλβα Απόστολου 

Σκοπός του παιγνιδιού 

είναι ο ένας να ακουμ-
πήσει τον άλλο. Θα 
πρέπει όμως πριν από 
τον άλλο να έχει ήδη ακο-
υμπήσει τη μάνα, να φω-
νάξει "παίρνω αμπάριζα 
και βγαίνω" και μετά να 
προσπαθήσει να ακουμ-
πήσει τον άλλο.  
Αν το καταφέρει τότε ο 
άλλος γίνεται αιχμάλωτος 
της ομάδας. Σκοπός του 
παιχνιδιού είναι να αιχμα-
λωτίσει η μια ομάδα τα 
παιδιά της άλλης. 

Ανεβαίνει, κατεβαίνει, 

κι ο γιατρός μας μπαί-

νει βγαίνει. 

Τι είναι; 

Ο πυρετός 

Έχει ξάδερφο τον 
σκύλο 
κι όμως δεν τον έχει 
φίλο. 

Ο λύκος 

Η κότα και το αυγό 



  Όπως κάθε χρόνο 
έτσι και φέτος το χωριό 
μας γιόρτασε την Κα-
θαρά Δευτέρα με τον 
παραδοσιακό τρόπο. 
Στην πλατεία στήθη-
καν οι χτιστοί φούρνοι 
για το ψήσιμο της φο-
υρφούρας και γυναίκες 
μέλη του πολιτιστικού 
συλλόγου ετοίμασαν 
φασολάδα, μπουρανί 
και διάφορα νηστίσιμα 
εδέσματα. Οι φουρφο-
ύρες είναι ζυμάρι ψω-
μιού ψημένο σε φούρ-
νο με  

Η αποκριάτικη γιορτή 
του σχολείου μας έγινε 
την Παρασκευή της 
αποκριάς. 

 Αυτοί που πήραν μέ-
ρος ήταν όλα τα παιδιά 
του σχολείου και οι 
δάσκαλοί μας. Μαθη-
τές και μαθήτριες 
ήρθαν ντυμένοι βλαχο-
πούλες κολομπίνες 
γέροι γριές ιππότες 
καουμπόηδες ινδιάνοι 
κ.α. Μόλις δόθηκε το 

 ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ στο χωριό 

 ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ 

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 

115 25 

 

Πανελλαδική 
γραμμή παρο-
χής συμβου-

λών σε παιδιά 
εφήβους και 

γονείς  

   μένοι χόρευαν και 
τραγουδούσαν στους 
δικούς μας ρυθμούς. 
  
Οι ώρες κύλησαν γρή-
γορα και μας άφησαν 
γλυκές αναμνήσεις και 
πολλές υποσχέσεις για 
την επόμενη γιορτή.           

σύνθημα βγήκαμε στην 
αυλή του σχολείου και 
εκεί παίξαμε χορέψαμε 
ήπιαμε πετάξαμε σερ-
πατίνες και χαρτοπόλε-
μο.  
Η γιορτή κράτησε 3 
ώρες αλλά αυτές οι 3 
ώρες ήτανε πράγματι 
συναρπαστικές. Όλοι 
μας μείναμε πάρα πολύ 
ευχαριστημένοι. Ακόμα 
και οι δάσκαλοί μας που 
κι αυτοί ήταν μασκαρε-

 ξύλα. Εκατόν πενήντα 
κιλά ζυμάρι έψησαν οι 
γυναίκες! Η ορχήστρα 
έπαιζε Δημοτικά τρα-
γούδια από το μεσημέ-
ρι μέχρι αργά το από-
γευμα και ο πολύς 
κόσμος που ήρθε δι-
ασκέδαζε και χόρευε. 
Δεν έλειψαν βέβαια και 
τα αποκριάτικα αστεία. 
Δυο άντρες ντύθηκαν 
νύφη και γαμπρός 
άλλοι δύο παπάς και 
κουμπάρος και 
έπαιξαν ένα μικρό θε-
ατρικό που  

έκανε τον κόσμο να 
γελάσει. Το μόνο που 
δεν κάνουμε εδώ στο 
χωριό μας είναι το πέ-
ταγμα του αετού όπως 
συνηθίζεται σε άλλες 
περιοχές. Αλλά και πά-
λι η καθαρά Δευτέρα 
στο χωριό μας κατα-
φέρνει να συγκεντρώ-
σει πολύ κόσμο από 
διάφορες περιοχές πο-
υ έρχονται για να γιορ-
τάσουν μαζί μας την 
πρώτη μέρα της σαρα-
κοστής. 

     

    



  Στα χρόνια μας 
γίνεται λόγος για τα μεγάλα 
οικολογικά προβλήματα 
που προέρχονται από την 
ανθρώπινη δραστηριότητα, 
όπως το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και η ατμοσ-
φαιρική ρύπανση, επειδή 
διαπιστώνεται η κακή διαχε-
ίριση παραγόντων του αν-
θρώπινου πολιτισμού 
(εχθρική ως προς τη φύση 
τεχνολογική ανάπτυξη) και 
η απομάκρυνση από τις 
φυσικές δραστηριότητες 
διαχείρισης του φυσικού 
πλούτου.  

Η τεχνολογία ξεπέ-
ρασε τα φυσικά όρια του 
οικοσυστήματος δηλαδή, τα 
όρια εκείνα που καθορίζουν 
τη διαβάθμιση των δυνατο-
τήτων στην εξέλιξη και στην  
επιβίωση του ανθρώπου. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, 
το οικοσύστημα να εξαρτά-
ται και να χειραγωγείται από 
τον πολιτισμό (τεχνολογία-
πολιτική βούληση- εκμετάλ-
λευση των φυσικών πόρων) 
αντί, αυτό καθ’ αυτό, να 
καθορίζει τον πολιτισμό, 
όπως επιτάσσει η φυσική 
νομοτέλεια.Η μεγάλη αύξη-
ση του πληθυσμού με τη 
συμβολή της αλματώδους 

 Δικαίωμα όλων μας      της Βαρβάρας Ανθοπούλου,  

Υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στην Α/θμια Εκπ/ση ν. Λάρισας 

Παιδιά πεθαίνουν από έλλειψη νερού των μαθητών/τριων της Δ’ταξης 

  Γνωρίζεις ότι 1.500.000 
παιδιά πεθαίνουν από 
έλλειψη νερού ενώ την 
ίδια ώρα εμείς το σπατα-
λάμε;  

Το νερό είναι απαραίτητο 
για όλους τους ζωντανο-
ύς οργανισμούς. Όπου 
υπάρχει ζωή υπάρχει 
ζωή και το αντίστροφο. Η 
γη μας αποτελείτε κυρίως 
από νερό. Το μεγαλύτερο 
μέρος της είναι σκεπασ-
μένο από ωκεανούς. 
Έχει όμως και λίμνες πο-
τάμια και υπόγεια νερά 
τα οποία δεν φροντίζου-
με να είναι καθαρά. 
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Συφμύωα με μια 
έυρενα στο Πιση-
ναπιμετο του 
Κμτρπιαίζ, δεν 
πεαίζι ρλόο, με τι 
σριεα ενίαι τοθο-
πεμέτενα τα γτα-
μάμρα μσέα σε 
μια λξέη, αεκρί το 
πώτρο και το ταε-
λείτυο γάμρμα να 
ενίαι στη στωσή 
θσέη. Τα υλοπιό-
πα μροπούν να 
ενίαι σε τχίυεας 
θιέεσς και μροπε-
τίε να δαβαιάεστε 
τις λιεξές χρωίς 
πλβημάρα. Ατυό 
γνίταει γιατί ο απ-
ρώνθονις εκέγ-
λφοας δεν δαεβζι-
αι γάμρμα γάμρμα 
κθαε λξέη αλλά τη 
λξέη σαν σνύλοο. 
Απίπτσυεο !!!  

ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΣΤΑ 

ΓΡΗΓΟΡΑ 

 

ΗΞΕΡΕΣ ΌΤΙ 
 

Η μικρότερη ευρωπαϊ-
κή χώρα είναι το Βατι-

κανό με μόλις 911 
κατοίκους 

 
Το μεγαλύτερο ποτάμι 
της γης είναι ο Αμαζό-

νιος 
 

Τα δέκα ψηλότερα 
βουνά με πρώτο το 
Έβερεστ βρίσκονται 

όλα στην Ασία. 
 

Η σπηλιά με το μεγα-
λύτερο βάθος βρίσκε-
ται στην ευρώπη. Εί-
ναι στη Γεωργία με 
βάθος 2,080 μέτρα 

 Σε πολλούς τόπους τα 
νερά είναι μολυσμένα 
από τις δραστηριότητες 
των ανθρώπων 
(σκουπίδια, δηλητηριώδη 
χημικά, λιπάσματα κ.α) 
έτσι η ποσότητα καθαρού 
εκμεταλλεύσιμου νερού 
συνεχώς μειώνεται. Ευ-
τυχώς όμως μπορούμε 
όλοι να βοηθήσουμε 
προσέχοντας να μη ξο-
δεύουμε το νερό άσκοπα. 
Πρέπει και μπορούμε να 
αλλάξουμε τρόπο σκέ-
ψης. Το νερό είναι αγαθό 
και κάθε σταγόνα του 
που σπαταλάμε είναι 
πολύτιμη 

Εμείς προτείνουμε μερι-
κούς τρόπους εξοικονό-
μησης νερού: 
*να μη γεμίζουμε την 
μπανιέρα νερό όταν 
κάνουμε μπάνιο. 
*όταν πλένουμε τα πιά-
τα να μην έχουμε συνε-
χώς τη βρύση ανοιχτή . 
*να ποτίζουμε τα φυτά 
μας με ποτιστήρι και όχι 
με το λάστιχο. 
*στο σχολείο δεν αφή-
νουμε τις βρύσες ανοιχ-
τές ούτε να στάζουν. 
*όταν βουρτσίζουμε τα 
δόντια μας δεν αφήνου-
με το νερό να τρέχει. 

 καταλήγει στην  υπερεκ-
μετάλλευση των φυσικών 
πόρων (οι οποίοι δεν είναι 
ανεξάντλητοι) και στην αλό-
γιστη επέμβαση στο περι-
βάλλον, προκαλώντας τον 
εκτοπισμό πολλών ειδών 
του οικοσυστήματος, που 
δεν είναι συμβατά µε τις 
ανθρώπινες δραστηριότη-
τες. Ο άνθρωπος όπως όλοι 
οι οργανισμοί, προσπαθεί 
να τροποποιήσει το περι-
βάλλον προς όφελός του, 
επιδιώκοντας εξασφάλιση 
τροφής, ασφαλή κατοικία, 
αναπαραγωγή και γενικά, 
καλύτερη ποιότητα ζωής. Η 
τροποποίηση αυτή γίνεται 
εσκεμμένα, ακούσια, ή τυ-
χαία. Οι αυξημένες, όμως, 
ανθρώπινες δυνατότητες 
παρέμβασης παίρνουν τη 
μορφή επιβολής πάνω στο 
φυσικό περιβάλλον.  

Η καταστροφή του στρώμα-
τος του όζοντος  και οι κλι-
ματικές αλλαγές  που προ-
έρχονται από την ανθρώπι-
νη δραστηριότητα, είναι 
τρανταχτό παράδειγμα. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει 
να γίνεται κατανοητό ότι ο 
άνθρωπος αποτελεί μέρος 
του περιβάλλοντος και δεν 
βρίσκεται έξω ή πάνω από 
αυτό. Κάθε αλλαγή επιφέρει 

 αλλαγές σε όλα τα είδη 
του οικοσυστήματος, άρα 
και στον άνθρωπο. Όλες οι 
σύγχρονες ανθρώπινες 
ενέργειες παρέμβασης και  
εκμετάλλευσης της φύσης, 
στρέφονται στην πραγματι-
κότητα κατά της ποιότητας 
της ανθρώπινης ζωής, σε 
αντίθεση με την αρχική επι-
δίωξη.  

Ο τρόπος διαχείρισης 
του φυσικού πλούτου, 
που εφαρμόζει η τοπική 
κοινωνία και ο παραδοσι-
ακός πολιτισμός, θεωρεί-
ται ο καταλληλότερος 
οικολογικά (είτε αφορά 
πλούσιο, είτε φτωχό φυ-
σικό περιβάλλον), αφού 
επιχειρείται σε τοπικό 
επίπεδο με σεβασμό στις 
ιδιαιτερότητες του οικο-
συστήματος. Η παραδο-
σιακή κοινωνία έχοντας 
πολιτιστική ταυτότητα με 
ανεξίτηλα τα χαρακτηρισ-
τικά της τοπικότητας, έχει 
βαθύ το χάραγμα της 
οικολογίας, έτσι ώστε να 
θεωρείται  η κοινωνία με 
τον μεγαλύτερο σεβασμό 
στο φυσικό περιβάλλον. 

 



Σελίδα 6 Τόμος 1 Τεύχος 2 

ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ  

Λιόψωμο με δεντρολίβανο 

 

Σ' ένα μπολ ανακατεύουμε ένα κιλό αλεύρι με 2 κουταλιές ξερή 

μαγιά και  

μια κουταλιά ρίγανη. 

Προσθέτουμε μια κουταλιά ζάχαρη, 2 κουταλάκια αλάτι, 80 γρ, 

ελαιόλαδο, 2 φλιτζάνια νερό χλιαρό και ζυμώνουμε μέχρι η ζύμη 

να γίνει ελαστική.  

Την αφήνουμε σκεπασμένη σε ζεστό μέρος μέχρι να φουσκώσει. 

Όταν φουσκώσει, την απλώνουμε σε λαδωμένο ταψί πιέζοντας ελαφρά για να γίνει επίπεδη, 

τη λαδώνουμε και σχηματίζουμε με τα δάχτυλα γουβίτσες όπου τοποθετούμε 150 γρ, ελιές 

Καλαμών χωρίς το κουκούτσι τους και φυλλαράκια από δεντρολίβανο. 

Ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για μια περίπου ώρα.  

Το λιόψωμο σερβίρεται ζεστό. 

Γιαουρτόπιτα  

 Για να την φτιάξουμε θα χρειαστούμε: 
1 κεσεδάκι γιαούρτι - το απλό (200 γρ.) 
1 ½ φλιτζάνι ζάχαρη 
3 1/2 φλιτζάνια αλεύρι (κοσκινισμένο) 
1/2 κουταλάκι σόδα 
1 κουταλάκι baking powder 
6 αυγά χωριστά οι κρόκοι από τα ασπράδια 
1 φλιτζάνι βούτυρο 
για το σιρόπι 
2 κούπες ζάχαρη 
1 κούπα νερό 
τον χυμό μισού λεμονιού 

 
Εκτέλεση: 
Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς C 
Χτυπάμε το βούτυρο να γίνει αλοιφή και ρίχνουμε την ζάχαρη μαζί με τους κρόκους ελαφρά 
χτυπημένους . 
Ρίχνουμε το αλεύρι ανακατεμένο με την σόδα και το baking powder ανακατεμένο με το γιαούρτι. 
Χτυπάμε τα ασπράδια μαρέγκα και την ρίχνουμε στο μείγμα ανακατεύοντας μαλακά και προ-
σεκτικά. 
Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180-200 βαθμούς για 45 λεπτά περίπου, κατά 
προτίμηση στον αέρα. 
Βράζουμε για 5 λεπτά το σιρόπι και το ρίχνουμε στην λίγο κρύα γιαουρτόπιτα. 
Εάν δεν αγαπάμε τα σιρόπια ή το θέλουμε πιο light μπορούμε να μην το σιροπιάσουμε και να 
του συμπεριφερθούμε σαν κέικ. 
Είναι υπέροχο και όταν είναι δροσερό από το ψυγείο!!!!!! 
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ΥΓΕΙΑ  

Η φύση γιατρεύει 

Άγχος: Ηρεμεί με βασιλικό, θυμάρι, βερίκοκο, βρώμη, 
παντζάρι, λάχανο, μαρούλι, μαντζουράνα, ρίγανη, ροδάκι-
νο, μαϊντανό. 
Αεροφαγία: φρέσκο γλυκάνισο, μάραθο (φινόκιο), λεμόνι, 
μαντζουράνα, μέντα, ρίγανη. 
Αδυναμία (οργανισμού): δεντρολίβανο, μαντζουράνα, 
φασκόμηλο, πιπεριές 
Αιμορραγία: πορτοκάλι, γλιστρίδα, δάφνη, βάλσαμο, λουΐζα, δίκταμο, πεντάνευρο, 
καρότο, λεμόνι, πρόπολη. 
Αιμορροΐδες: παντζάρι, κάστανο, λάχανο, χαιρέφυλλο, κρεμμύδι, πεπόνι, πατάτα, 
πράσο, φασκόμηλο, ταραξάκο, γιαούρτι. 
Ακμή: καρότο, λάχανο, μαρούλι, μαγιά μπίρας, τομάτα, γογγύλι, ταραξάκο, γιαούρτι. 
Αμυγδαλίτιδα: σκόρδο, λάχανο, καρότο, κρεμμύδι, σύκο, λεμόνι, μέλι, πρόπολη, γογ-
γύλι, δεντρολίβανο, φασκόμηλο, σέλινο, μέντα, θυμάρι, μαντζουράνα, αγριοτριαντα-
φυλλιά, γιαούρτι. 
Αναιμία: σκόρδο, βερίκοκο, πορτοκάλι, θυμάρι, μελισσόχορτο, δεντρολίβανο, ντομά-
τα, παντζάρι, καρότο, κάστανο, λάχανο, ραδίκι, νεροκάρδαμο, φύτρα, σιτάρι, μαγιά 
μπίρας, λεμόνι, μήλο, καρύδι, ελιά, πρόπολη, πράσο, μαϊντανός, δαμάσκηνο, σπανά-
κι, ταραξάκο, σταφύλι. 
Αναπνευστικές Παθήσεις: χαμομήλι, θυμάρι, πανσές. 
Ανορεξία: σκόρδο, βερίκοκο, πορτοκάλι, ραδίκι, νεροκάρδαμο, μάραθο (φινόκιο), κέδ-
ρος, λεμόνι, μοσχοκάρυδο, ρίγανη, βασιλικός πολτός, πρόπολη, γκρέιπ φρουτ, μαϊν-
τανός, μαυροράπανο, φασκόμηλο, σέλινο. 
Αντικαταρροϊκά: αγιόκλημα, λεβάντα, τίλιο, ρίγανη. 
Αντισηπτικά: καλέντουλα, δίκταμο, λεβάντα, μαντζουράνα, δεντρολίβανο, θυμάρι, 
τσάι βουνού, χαμομήλι. 
Απασβέστωση: πορτοκάλι, σπαράγγι, παντζάρι, καρότο, λάχανο, κεράσι, φράουλα, 
σιτάρι, φύτρα, μαγιά μπίρας, λεμόνι, αμύγδαλο, μήλο, κριθάρι, πρόπολη, μαυροράπα-
νο, σέλινο, σταφύλι, γιαούρτι. 
Αρθρίτιδα και Αρθροπάθεια: σκόρδο, σπαράγγι, αγκινάρα, λάχανο, αγγούρι, ραδίκι, 
κρεμμύδι, κεράσι, φράουλα, λεμόνι, μήλο, τομάτα, γκρέιπ φρουτ, πράσο, μαυροράπα-
νο, ραπάνι, σταφύλι. 
Αρτηριακή υπέρταση: σκόρδο, φράουλα, λεμόνι, μαντζουράνα, μήλο, ελιά, ρύζι, σί-
καλη, σόγια, σταφύλι.  

Αρτηριοσκλήρυνση: σκόρδο, αγκινάρα, καρότο, λάχα-
νο, κρεμμύδι,  
Αρτηριακή υπόταση: βρώμη, κριθάρι, βασιλικός πολτός, 
πρόπολη, δενδρολίβανο, φασκόμηλο, θυμάρι. 
Άσθμα: αγριμόνιο, Αχιλλέα, βαλεριάνα, βάλσαμο, γαϊδο-
υράγκαθο, δεντρολίβανο, ευκάλυπτος, θυμάρι, κρεμμύ-
δι, λεβάντα, μαντζουράνα, μάραθο, μελισσόχορτο, ρίγα-
νη, σέλινο, σκόρδο, τίλιο, χαμομήλι. 
Αφαλάτωση (έλλειψη μεταλλικών αλάτων): πορτοκάλι, 
σπαράγγι, παντζάρι, καρότο, λάχανο, κεράσι, φράουλα, 
σιτάρι, φύτρα, μαγιά μπίρας, λεμόνι, αμύγδαλο, μήλο, 

 

 



Σε αυτή την έκδοση αποφασίσαμε να προσθέσουμε ένα ψυχαγωγικό δισέλιδο με 
σταυρόλεξα , κρυπτόλεξα σπαζοκεφαλιές κ.α. πιστεύοντας πως έτσι θα κάνουμε την ε-

φημερίδα μας πιο διασκεδαστική για τους αναγνώστες μας. 
 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

  Ψυχαγωγία   
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

1 ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
2 ΖΩΟ ΜΕ ΧΑΥΛΙΟΔΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΖΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΑ ΒΟΥΝΑ 
3 ΓΝΩΣΤΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΑΜΑΥΡΟ ΦΤΕΡΩΜΑ ΤΟΥ 
4 ΞΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ 
5 ΤΟ ΠΟΝΗΡΟΤΕΡΟ ΘΗΛΑΣΤΙΚΟ 
6 ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΔΕΣ ΦΙΔΙ 
7 Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ 
8 ΖΕΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ 
9 ΑΓΡΙΟΣ ΞΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΝΕΛΙΟΥ 
10 ΓΕΜΑΤΟΣ ΑΓΚΑΘΙΑ 
11 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ 
 

ΚΑΘΕΤΑ 
1 Ο ΚΥΡ ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ 
2 ΖΩΟ ΜΕ ΟΜΟΡΦΑ ΚΕΡΑΤΑ 
3 ΠΤΗΝΟ ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΠΟΝΤΙΚΙΑ 
4 ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΓΑΜΟ 
5 ΤΗΣ ΑΡΕΣΕΙ ΤΟ ΜΕΛΙ 
6 ΤΡΩΚΤΙΚΟ ΤΩΝ ΧΩΡΑΦΙΩΝ 
7 ΚΑΝΕΙ ΣΚΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ 
8 ΑΓΡΙΟ ΑΙΛΟΥΡΟΕΙΔΕΣ ΤΩΝ ΔΑΣΩΝ ΜΑΣ 
9 ΕΊΝΑΙ ΣΧΕΔΟΝ ΤΥΦΛΟ ΚΑΙ ΖΕΙ ΣΕ ΣΤΟΕΣ ΜΕΣ 
ΣΤΗ ΓΗ 

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ 

 

Αν τρεις γάτες πιάνουν 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, πόσες γάτες το ίδιο ικανές και γρήγορες με 
αυτές που πιάνουν τα 3 ποντίκια σε 3 λεπτά, θα χρειαστούν για να πιάσουν 100 ποντίκια σε 
100 λεπτά ; 

 

 

Ο Κύριος Τάκης άδειαζε την αποθήκη του. Ανάμεσα σε όλα τα άλλα έβγαλε έξω κι ένα 
βαρέλι γεμάτο λάδι που ζύγιζε μαζί με το περιεχόμενο του 30 κιλά. Τι πρόσθεσε ο κύριος 
Τάκης στο βαρέλι και λίγο μετά αυτό είχε πολύ λιγότερο βάρος ; 

  

 

Ένας άντρας από την Αθήνα έχει κάνει ως τώρα 43 γάμους με 43 διαφορετικές γυναίκες. 
Μόνο μια απ αυτές έχει πεθάνει και μόνο 3 απ αυτές έχουν πάρει διαζύγιο. Ο άντρας αυ-
τός εν τούτοις δεν έχει παραβεί κανέναν νόμο. Πως γίνεται ; 

 

Η μικρή Ελένη απάντησε όταν τη ρώτησαν πόσο χρονών είναι : Σε 2 χρόνια η ηλικία μου 

θα είναι διπλάσια από ότι ήταν πριν 5 χρόνια. Πόσο χρονών είναι ; 

  

Οι λύσεις θα δημοσιεύονται στο επόμενο τεύχος 



   

Σελίδα 9 Τόμος 1 Τεύχος 2 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

 
Βρείτε 10 ρούχα 

Ν Β Γ Ο Ζ Ι Μ Π Λ Ο Υ Ζ Α Τ Σ 

Τ Σ Ε Τ Σ Ο Π Ρ Α Ζ Φ Ο Ρ Τ Η 

Π Α Ν Τ Ε Λ Ο Ν Ι Ζ Ο Π Α Ζ Ψ 

Ο Λ Α Ν Π Ο Υ Σ Τ Ε Υ Ν Ο Η Ξ 

Υ Ρ Λ Ε Τ Ο Φ Ε Ν Θ Σ Τ Α Κ Ε 

Κ Ζ Ο Τ Α Κ Α Ν Μ Ε Τ Α Ρ Α Σ 

Α Ρ Α Λ Ε Μ Ν Ε Ν Ι Α Β Γ Ζ Ε 

Μ Ο Φ Ρ Α Ψ Χ Ζ Η Ι Ν Ο Κ Λ Ο 

Ι Ν Ο Φ Ο Υ Ν Ο Σ Γ Ι Λ Ε Κ Ο 

Σ Τ Ρ Ε Ν Ο Τ Ο Π Ρ Α Ν Ε Τ Ο 

Ο Σ Μ Ε Χ Σ Ο Ζ Α Ν Ε Τ Ο Σ Ι 

Π Ζ Α Κ Ε Τ Α Ν Ε Κ Α Σ Τ Ε Λ 

Γ Ο Γ Ο Δ Ο Λ Α Κ Α Σ Τ Ψ Ι Η 

Δ Ν Π Κ Λ Μ Ν Φ Α Ν Ε Λ Α Π Ρ 

Κ Α Π Ρ Ι Τ Σ Ο Μ Ε Ν Ο Σ Ι Ο 

 

ΚΟΥΪΖ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1 Πότε έγινε η Γαλλική επανάσταση 
 

2 Πότε ιδρύθηκε η φιλική εταιρεία 
 

3 Ανήμερα ποιας γιορτής θανατώθηκε ο πατρι-

άρχης Γρηγόριος ο Ε'  

4 Πότε έγινε η συνθήκη του Κιουτσούκ-

Καϊναρτζή  

5 Πότε έγινε η εισβολή των Τούρκων στη Σμύρ-

νη  

6 Πότε έγινε η δολοφονία του Ιωάννη Καποδίσ-

τρια  

7 Πότε έληξε ο 2ος παγκόσμιος πόλεμος 
 

8 Ποιος ήταν ο τελευταίος αυτοκράτορας του 

Βυζαντίου (2 λέξεις)  

9 Ποιος σουλτάνος μπόρεσε να πάρει την Πόλη 

(2 λέξεις)  

10 Από ποιους υπογράφτηκε το διάταγμα των 

Μεδιολάνων (2 λέξεις)  



 

Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 
Διεύθυνση: 
Βερδικούσα  
Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  
2492081207 

  

  Σε αρκετούς αρχαίους πολιτισμούς παιζό-
ταν ένα παιχνίδι παρόμοιο με το σύγχρονο 
ποδόσφαιρο. Έτσι δεν μπορεί κανένας να 
πει με σιγουριά πότε ή πού άρχισε. Το 
σύγχρονο ποδόσφαιρο αποτελεί εξέλιξη 
του παιχνιδιού που άκμασε στη μεγάλη 
Βρετανία από τον 8ο έως τον 19ο αιώνα 
και σήμερα παίζεται σε όλο τον κόσμο. Στη 
μεγάλη Βρετανία ιδρύθηκε η πρώτη ομοσ-
πονδία ποδοσφαίρου. Σήμερα το ποδόσ-

φαιρο παίζεται με διάφορες μορφές εκτός της γνωστής μορφής που γνω-
ρίζουμε όλοι (π.χ ποδόσφαιρο σάλας, 5χ5 κ.α) 

Ένα κανονικό παιχνίδι παίζεται χωρίς σταμάτημα του χρόνου σε δύο περι-
όδους των 45 λεπτών. Μεταξύ των δύο περιόδων (ημιχρόνιων) υπάρχει 
ένα διάλειμμα 15 λεπτών. 

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΟΜΑΔΑ  

 
 ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ 

ΟΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
ΤΗΣ Ε’ ΤΑΞΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ 

γάρι απλά κιάλια ο 
καθένας μπορεί να 
παρατηρήσει ομάδες 
αστεριών αλλά και το 
γαλαξία μας. Εμείς 
τα παιδιά της ΣΤ’ τά-
ξης ασχολούμαστε 
με θέματα αστρονο-
μίας στα πλαίσια της 
ευέλικτης ζώνης. 
Γνωρίζουμε περισ-
σότερα πράγματα 
για το δικό μας ηλια-
κό σύστημα και μα-
θαίνουμε λεπτομέρε-
ιες για τους πλανή-
τες που ανήκουν σε 
αυτό. Μας δίνεται η 
ευκαιρία να γνωρί-
σουμε την αστρονο-
μία στην ιστορική της 
εξέλιξη να κατανοή-
σουμε τα μαθηματι-

   Αστρονομία είναι η 
επιστήμη η οποία 
εξερευνά και κάνει 
κατανοητό το σύμ-
παν. Μας βοηθάει να 
γνωρίσουμε καλύτε-
ρα τους πλανήτες τα 
άστρα και τους γαλα-
ξίες. Η αστρονομία 
είναι μια επιστήμη η 
οποία δεν απευθύνε-
ται μόνο σε επαγγελ-
ματίες αλλά και σε 
ερασιτέχνες αστρο-
νόμους. Με ένα ζευ-

κά μεγέθη που διέ-
πουν το σύμπαν και 
να ασκηθούμε στην 
επιστημονική ορολο-
γία. Πρόσφατα το 
σχολείο μας προμη-
θεύτηκε ένα αρκετά 
μεγάλο τηλεσκόπιο 
και ήδη ξεκίνησαν οι 
πρώτες μας παρατη-
ρήσεις.  Ευχό-
μαστε στο επόμενο 
διάστημα ο καιρός 
να είναι καλύτερος 
για να μπορέσουμε 
να απολαύσουμε με 
μεγαλύτερη άνεση τη 
μαγεία του σύμπαν-
τος. 

 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 

Τι πρέπει να θυμόμαστε 
●ο αριθμός των παικτών είναι 10 και ένας τερματοφύλακας. 
●ο σκοπός του παιχνιδιού είναι να στείλουμε τη μπάλα στο αντίπαλο τέρ-
μα 
●ο διαιτητής είναι το μοναδικό άτομο που δικαιούται να ερμηνεύει τους 
κανονισμούς του παιχνιδιού 
●η διάρκεια του αγώνα είναι δύο ημίχρονα των 45 λεπτών με ένα διάλειμ-
μα 15 λεπτών μεταξύ τους 

 Αστρονομία  των μαθητών/τριών της ΣΤ’ τάξης 

Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική 
Εφημερί-
δα 

 

ΤΕΛΟΣ 


