
 

       ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

6 Μαρτίου : Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και 
Εκφοβισμού    

   Ενάντια στον ενδοσχολικό εκφοβισμό 
είναι αφιερωμένη παγκοσμίως η 6η Μαρ-
τίου. Με τον όρο ενδοσχολικό εκφοβισμό 
χαρακτηρίζουμε το φαινόμενο εκείνο της 
νεανικής παραβατικότητας, στο οποίο 
ασκείται βία μεταξύ συμμαθητών με σκο-
πό την πρόκληση σωματικού ή ψυχικού 
πόνου και αναστάτωσης στο παιδί-θύμα.. 
  Θέμα ταμπού παραμένει για τα παιδιά 
και τους εφήβους ο σχολικός εκφοβισμός, 
πιο γνωστός ως bullying, παρά το γεγο-
νός ότι ένας στους έξι μαθητές δηλώνει 
ότι έχει υποστεί κάποιας μορφής σωματι-
κή ή λεκτική βία κατά τη διάρκεια της 
σχολικής ζωής του. 
  Οι έρευνες για τον σχολικό εκφοβισμό 
στην Ελλάδα βρίσκονται σε πρώιμο στά-
διο, αλλά τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι 
τα θύματά του ανέρχονται στο 14,7% του 
μαθητικού πληθυσμού της χώρας, ενώ το 

6% των μαθητών αυτοπροσδιορίζονται ως θύτες. 
   Αυτά τα ποσοστά δείχνουν, σε σχέση με τη διεθνή 
εμπειρία, ότι οι Ελληνες μαθητές έχουν πολύ καλύ-
τερη συμπεριφορά σε σχέση με συνομηλίκους τους 
από άλλες χώρες. Στην Αγγλία, για παράδειγμα, το 
ποσοστό των μαθητών που δηλώνει ότι έχει πέσει 
θύμα σχολικής βίας πλησιάζει το 30%. Στις ΗΠΑ, 
μάλιστα, ο σχολικός εκφοβισμός ξεπερνά κάθε όριο, 
με το 77% των μαθητών να δηλώνει ότι έχει υπάρξει 
θύμα και το 25% να παραδέχεται ότι έχει ασκήσει 
σωματική, λεκτική ή ψυχολογική βία εις βάρος κά-
ποιου συμμαθητή του. Αντίθετα, οι μαθητές στη 
χώρα μας αποδεικνύονται πιο βίαιοι από τους συνο-
μηλίκους τους στη 
Νορβηγία και την 

Ιρλανδία.  
(ΠΗΓΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ)   

ΣΤ` ΤΑΞΗ 
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                                         (ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΗΣ Ε` ΤΑΞΗΣ) 
Το τεύχος    αυτό είναι αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας 
και του εκφοβισμού.   Εξηγούμε τον όρο ενδοσχολική βία και τις εκφάνσεις της 
(σελ 1&2). Επίσης θα διαβάσετε δύο ενδιαφέρουσες  συνεντεύξεις με επαγγελματίες  
του χωριού μας (σελ.3), αλλά και τις δράσεις του σχολείου μας (σελ4).   Μην  ξεχά-
σετε τη συνέχεια της ιστορίας   της Β` τάξης (σελ 5) αλλά και το άρθρο για τη Σαρα-
κοστή. Και φυσικά υπάρχει ο διαγωνισμός με την ακροστιχίδα (σελ 6). Λύστε και 
κερδίστε………….. .                       
                                                       ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 



Στο σχολείο μας πραγματο-
ποιήθηκε μια λιτή αλλά μεστή 
δίωρη εκδήλωση με σκοπό την 
ευαισθητοποίηση σε θέματα 
βίας και σχολικού εκφοβισμού.   

Την εποπτεία της παρουσίασης είχε η δασκάλα της Β` τάξης κα Ζησοπού-
λου Ελένη η οποία συζήτησε με τους μαθητές, και μέσα από τις ιστορίες 
δύο βιβλίων έγινε μια προσπάθεια ανταλλαγής σκέψεων, ιδεών και ε-
μπειριών ώστε οι μαθητές  να ενημερωθούν  αλλά και να προτείνουν τρό-
πους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφο-
βισμού.                 ΚΑΡΒΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (δάσκαλος Στ` τάξης) 

σιο ασφάλειας και εμπιστοσύνης να 
κουβεντιάσουν με το παιδί τους για 
την εμπειρία του και γενικά για το 
φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού 

 Να αποενοχοποιήσουν το παιδί. 

Να εξηγήσουν στο παιδί ότι κανείς 
δεν έχει το δικαίωμα να του φέρεται 
έτσι 

Να επιβραβεύσουν το παιδί που 
συμμετείχε στην κουβέντα και απο-
κάλυψε σημαντικά πράγματα 

 Να μην βάλουν το παιδί σε διαδι-
κασίες αντεκδίκησης. Δεν έχουν κα-
νένα αποτέλεσμα  

 Οι γονείς θα πρέπει: 
 Να παρατηρήσουν τη συμπεριφο-
ρά του παιδιού τους. Οποιαδήποτε 
ξαφνική και χωρίς εμφανή αιτία αλ-
λαγή στη συμπεριφορά τους, στη 
διάθεση τους, στην όρεξη τους, στον 
ύπνο τους, στη γνώμη τους για κά-
ποια άτομα, στη σχολική τους παρου-
σία,  στην σχολική τους επίδοση πρέ-
πει να τους προβληματίσει και δια-
κριτικά να διερευνήσουν τι συμβαί-
νει. 

 Εάν αντιληφθούν ότι το παιδί τους 
βιώνει εκφοβισμό θα πρέπει σε πλαί-

 Να αναδείξουν στο παιδί τη σημασία 
του να έχει επικοινωνία με το δάσκαλο 
και να εξηγήσουν τη διαφορά του 
«μαρτυράω» από το «ζητάω» βοήθεια 

 Να θυμούνται ότι ο στόχος είναι να 
βοηθήσουν το παιδί τους και όχι να τιμω-
ρηθεί το άλλο παιδί 

 Να επικοινωνήσουν με το δάσκαλο 

 Σε όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει να 
επικοινωνήσουν με την  Εθνική Τηλεφωνι-
κή Γραμμή για τα ΠαιδιάSOS 1056, δω-
ρεάν και ανώνυμα, η οποία είναι στελεχω-
μένη με κοινωνικούς λειτουργούς και ψυ-
χολόγους και λειτουργεί όλο το 24ώρο. 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ 

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ 
Σεξουαλική παρενόχληση 
 Κλοπές ή και Ζημιές στα προ-
σωπικά αντικείμενα του παιδιού 
που βιώνει εκφοβισμό 
 Ηλεκτρονικό bullying / cyber 
bullying. Το cyberbullying είναι 
ο εκφοβισμός που προκαλείται 
διαμέσου της χρήσης ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών, κινητών τηλε-
φώνων και άλλων ηλεκτρονικών 
συσκευών. 

Γενικά ο σχολικός εκφο-
βισμός μπορεί να περι-
λαμβάνει : 
Χτυπήματα 
Απειλές, εκβιασμό, πει-
ράγματα, παρατσούκλια, 
κοροϊδία , διάδοση φημών 
Εσκεμμένο αποκλεισμό 
μαθητών από διάφορες 
κοινωνικές και σχολι-
κές  δραστηριότητες, 
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         ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ   ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟ 

 Παστεριώνουμε το γάλα στους 70 βαθμούς Κελσίου για 15 
δευτερόλεπτα. 
  7.Ποια είναι η θερμοκρασία κατά την οποία πρέπει να γίνε-
ται ο εμβολιασμός του γάλατος με τον μύκητα της πυτιάς ;  
Αφού παστεριώσουμε(βράσουμε το γάλα) το αφήνουμε να 
κρυώσει και όταν η θερμοκρασία του είναι στους 35 βαθμούς 
Κελσίου ρίχνουμε την πυτιά.   
  8.Πόσο χρόνο μετά που έχουμε βάλει την πυτιά στο γάλα το 
τυρί είναι έτοιμο για να μαζευτεί;   
Περίπου μία ώρα μετά μαζεύουμε το πηγμένο τυρί σε τσαντί-
λες και το αφήνουμε να στραγγίξει.Το υγρό που βγαίνει που 
ονομάζεται τυρόγαλο το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τη 
μυζήθρα (γκίζα). 
  9.Ποιο είναι το επόμενο στάδιο; 
Στη συνέχεια παίρνουμε το τυρί μέσα από τα καλούπια
(τσαντίλες)το οποίο έχει αρχίσει να σχηματίζεται το αλατίζου-
με  και το βάζουμε να ωριμάσει στο ωριμαντήριο μέσα σε διά-
λυμα άλμης(γάρος) για 10 ημέρες στους 18-20 βαθμούς Κελσί-
ου.Το τυρί τότε είναι έτοιμο.Στη συνέχεια το μαζεύουμε μέσα 
σε δοχεία με άλμη και το βάζουμε μέσα στα ψυγεία για 2μήνες 
οπότε και είναι έτοιμο για κατανάλωση.  
  10.Πόσα κιλά γάλα χρειάζονται για την παρασκευή ενός 
κιλού τυριού; 
Χρειάζονται 4,5 κιλά γάλα το οποίο πρέπει να είναι από ζώα 
ελληνικής φυλής όταν πρόκειται να παράγουμε φέτα επειδή το 
συγκεκριμένο προϊόν έχει χαρακτηριστεί ως προϊόν Π.Ο.Π.
(Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης). 
  11.Είναι εύκολο ή δύσκολο να πουλήσει κάποιος την παρα-
γωγή του από ένα τυροκομείο;   
Είναι εύκολο αρκεί το προϊόν να είναι καλό. Επίσης πρέπει να 
ξέρετε πως το καλύτερο τυρί γίνεται κατά τους χειμερινούς 
μήνες ενώ το καλύτερο γλυκόξινο κατά τη διάρκεια του καλο-
καιριού.                                         Β` Τάξη       
 

      Οι μαθητές της Β` τάξης πήραν μια ενδιαφέρουσα 
συνέντευξη  από τις  κυρίες ΘΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΙ 
ΚΑΡΚΑΤΣΕΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ στο τυροκομείο . 
   1.Πόσο γάλα συγκεντρώνετε καθημερινά για την 
παρασκευή των προϊόντων σας;  
Καθημερινά συγκεντρώνουμε  2 τόνους γίδινο γάλα 
και 1,5 τόνο πρόβειο γάλα.  
  2.Ποιους μήνες συγκεντρώνετε το περισσότερο και 
ποιους το λιγότερο γάλα;  
Το περισσότερο γάλα το παραλαμβάνουμε από τον 
Ιανουάριο μέχρι το Μάιο και τους υπόλοιπους μήνες 
το λιγότερο.  
  3.Ποια είναι τα είδη των τυροκομικών προϊόντων 
που παράγετε; 
Παράγουμε φέτα Π.Ο.Π., τυρί γίδινο,τυρί γλυκόξινο
(το λεγόμενο νιβάτο), τυρί Βερδικούσας, βούτυρο, 
γκίζα(η λεγόμενη μυζήθρα). 
  4.Ποια είναι τα βασικά υλικά για την παραγωγή 
τυριού; 
Τα βασικά υλικά που χρησιμοποιούμε είναι: γά-
λα,καλλιέργεια πυτιάς,αλάτι. 
  5.Χρησιμοποιείτε φυσική ή τεχνητή καλλιέργεια 
πυτιάς; 
Χρησιμοποιούμε φυσική καλλιέργεια πυτιάς σε σκό-
νη για τη φέτα και το γίδινο, η οποία παράγεται από 
το στομάχι μικρών βοοειδών και σε υγρή μορφή για 
το γλυκόξινο (νιβάτο).  
  6.Παστεριώνετε το γάλα πριν το κάνετε τυρί στο 
τυροκομείο σας ή ακλουθείτε τον παραδοσιακό τρό-
πο μακράς ωρίμανσης των τυριών;  
Αν το παστεριώνετε ποια είναι η θερμοκρασία και ο 
χρόνος παστερίωσης;  
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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ     

      Στα πλαίσια του προγράμματος «Το γάλα και τα προϊόντα του»  που υλοποιείται φέτος στο σχολείο μας από τις Α΄ και 
Β΄ τάξεις πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική εκδρομή την Παρασκευή 14-2-2014. Τα παιδιά των δύο παραπάνω τάξεων επι-
σκέφτηκαν την κτηνοτροφική μονάδα του κ. Ιγγλέζου Χρήστου και της κ. Γκαραβέλη Ελένης καθώς και το τυροκομείο 
«Ιγγλέζος» της κ. Θάνου Βασιλικής. Στα πλαίσια αυτής της επίσκεψης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά 
πώς γίνεται το άρμεγμα των ζώων, το τάισμά τους και το μάζεμα του γάλακτος καθώς και τα στάδια από τα οποία περνάει 
για να γίνει το αγαπημένο σε όλους μας τυρί. Εκεί επίσης τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να θέσουν στους κυρίους- που 
είχαν την καλοσύνη να μας δεχτούν στις εγκαταστάσεις τους- τους προβληματισμούς τους καθώς και ερωτήματα σχετικά 
με τη φύση και την ποιότητα της δουλειάς τους. Μερικά από τα ερωτήματα που έκαναν τα παιδιά και στα οποία με μεγά-
λη υπομονή και κατανόηση απάντησαν ο κ. Ιγγλέζος και η κ. Γκαραβέλη ήταν τα εξής: 

 -Πόσα ζώα έχετε περίπου; -500 περίπου ( κυρίως πρόβατα). 
-Πόσες ώρες την ημέρα ασχολείστε με αυτή τη δουλειά; -Περίπου 15 ώρες την ημέρα. 
-Ποια εποχή γεννούν τα ζώα τα μικρά τους; -Το φθινόπωρο. 
-Σε πόσους μήνες γεννάει ένα πρόβατο; -Σε 5 μήνες. 
-Πόσο καιρό μετά τη γέννησή του ένα προβατάκι μπορεί να ζήσει χωρίς τη μητέρα του; -Σε 40 μέρες το προβατάκι φεύ-
γει από τη μάνα του. 
-Πόσα αρνάκια γεννάει κάθε μανούλα; -1 μέχρι 6 αρνάκια. 
-Πόσες φορές τη μέρα αρμέγετε τα ζώα σας; -Δύο φορές, μία το πρωί και μία το βράδυ. 
-Πιστεύετε ότι είναι εύκολη ή δύσκολη η δουλειά σας; -Πολύ δύσκολη! 
-Τι χρειάζεται να γνωρίζει κάποιος για να ασχοληθεί με το επάγγελμα του κτηνοτρόφου; -Πρέπει να έχει γνώσεις, ε-
μπειρία και πολλή υπομονή! 
-Μπορεί κάποιος να ζήσει καλά με τα χρήματα που βγάζει από αυτή τη δουλειά; -Αν τα εκμεταλλευτεί σωστά, ναι. 
-Τι νιώθετε για τα ζώα σας; -Πολύ μεγάλη αγάπη!                                   Α` Τάξη 



                          

  

      
                                                                      

Αξίζει να σημειωθεί 
πως το περιβαλλοντι-
κό πρόγραμμα «Ο 
σχολικός Κήπος» καλά 
κρατεί στο Δημοτικό 
Σχολείο και σε λίγες 
μέρες θα έχουμε  την 
πρώτη παραγωγή σπα-
νακιού. Η κατασκευή 

του θερμοκηπίου συνε-
χίζεται  και σήμερα 
έγινε η πρώτη μεταφύ-
τευση μαρουλιών από 
τους μικρούς μαθητές 
της Α` τάξης με τη βοή-
θεια της δασκάλας κας 
Ψωμαλιά Μαρίας και 
του υπεύθυνου κου Λά-
κη Φάνη.   

    Την Παρασκευή 7 
Μαρτίου 2014 παρακο-
λουθήσαμε τη θεατρική 
παράσταση «Ο Μάγος 
του Οζ» στο Μικρό Θέα-
τρο στη Λάρισα. Πραγ-
ματικά διασκεδάσαμε 
και μας άρεσε πολύ. 
Πρόκειται για ένα μουσι-
κό παραμύθι με διαλό-
γους της κας Καρμεν Ρουγγέρη, με υπέροχη μουσική 
και τραγούδια , με πολύ χορό και με όμορφα σκηνικά 
και κουστούμια. 
    Λίγα λόγια για την υπόθεση: Είναι οι περιπέτειες 
της μικρής Ντόροθυ από την Αμερική. Ένας κυκλώ-
νας παίρνει το σπίτι της και το μεταφέρει μακριά σε 
μια φανταστική πολιτεία . Εκεί θα συναντήσει ένα 
άμυαλο σκιάχτρο, ένα δειλό λιοντάρι κι έναν τσίγκι-
νο άνθρωπο χωρίς καρδιά. Όλοι μαζί θα ξεκινήσουν 
για τη διάφανη πολιτεία με σκοπό να συναντήσουν 
το Μάγο του Οζ! 
    Το έργο που έγραψε ο Φράνκ Μπάουν και μετέ-
φρασε –διασκέυασε η Κάρμεν Ρουγγέρη είναι ένας 
ύμνος στη φιλία , την αγάπη για το σπίτι και την οι-
κογένεια.         ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΑΡΙΑ  (Ε` τάξη ) 

                                   

            ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 
 «Ο ΜΑΓΟΣ ΤΟΥ ΟΖ» 
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Το Α` αρχαίο θέατρο της Λάρισας χτίστηκε τον 3ο αιώνα π.Χ.. 
Ήταν αφιερωμένο στο θεό Διόνυσο. Εδώ γίνονταν θεατρικές 
παραστάσεις και μουσικοί αγώνες. Επίσης γίνονταν οι συνε-
δριάσεις της Εκκλησίας του Δήμου. 
     Για  να χτιστεί χρησιμοποιήθηκαν πυρόλιθοι και μάρμαρα 
από τα αρχαία λατομεία του Τυρνάβου και της Αγιάς. 
Το θέατρο ήταν προσανατολισμένο στην Αρχαία Αγορά και 
επικοινωνούσε με το Β` Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας. Είναι 
τόσο σημαντικό θέατρο όσο και το 
θέατρο της Επιδαύρου. Αποτελεί-
ται από το κοίλο, την ορχήστρα 
και την σκηνή. 
   Β΄ Αρχαίο θέατρο Λάρισας. 
Πρόκειται για το θέατρο που αντι-
κατέστησε το Α' αρχαίο θέα-
τρο στη ρωμαϊκή περίοδο. Είναι 
κτισμένο στη νοτιοδυτική πλευρά 
του λόφου Πευκάκια, που όμως δεν υπάρχει σήμερα λόγω ισο-
πέδωσης του το 1950 για πολεοδομικούς λόγους. Η ανακάλυψη 
του έγινε το 1978 κατά τη διάρκεια ανέγερσης οικοδομής, ενώ η 
αρχαιολόγοι το ανάσκαψαν οριστικά το 1985-1986 και έφεραν 
στο φως την σκηνή, την ορχήστρα, το κοίλο καθώς και την δε-
ξιά πάροδο και τμήμα της αριστερής.     
Εμείς τα επισκεφτήκαμε την Παραδσκευή 6 Μαρτίου 2014 στην 
εκδρομή μας στη Λάρισα.  
                                                ΤΕΛΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    (Δ` Τάξη) 

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΥΝ  
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΤΣΑΙ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου στο νηπ/γείο 
Βερδικούσιας, με αφορμή το πρόγραμμα υγιεινής διατρο-
φής που αναλάβαμε, ασχοληθήκαμε και γνωρίσαμε τα  α-
ρωματικά φυτά του χωριού μας, της πατρίδας μας και των 
χωρών της Μεσογείου (διαδίκτυο). 

Τα παιδιά έφεραν στο σχολείο από την αυλή του σπι-
τιού τους, αλλά και από το βουνό τους: τσάι, χαμομήλι, ρί-
γανη, λεβάντα, δενδρολίβανο, μαϊδανό, άνιθο, σέλι-
νο,δυόσμο κ.α.  Τα γνωρίσαμε, μέσα από αισθητηριακές 
ασκήσεις, τα μυρίσαμε, τα γευστήκαμε. Δημιουργήσαμε μία 
αφίσα με αρωματικά φυτά και το όνομά το τους. Τέλος δοκι-

μάσαμε το τοπι-
κό τσάι μέσα 
στην τάξη μας 
σαν ρόφημα την 
ώρα του πρωϊ-
νού μας. 
Σ ο υ λ τ ο ύ κ η 
Ό λ γ α 
(νηπιαγωγός) 

ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΘΕΑΤΡΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 



    Την Παρασκευή 28 Φε-
βρουαρίου 2014 οι μικροί 
μαθητές του Δημοτικού 
Σχολείου αλλά και του Νη-
πιαγωγείου Βερδικούσας 
«ξεφάντωσαν» σε ένα πάρ-
τυ με μασκαράδες, μπόλικο 
κέφι και πολύ μουσική στο 
cafe “ Πλάκες”. Χόρεψαν, 
αστειεύθηκαν και ήπιαν το 
αγαπημένο τους ποτό ‘τη 
ζεστή σοκολάτα’ κι έτσι 

διασκέδασαν για δύο 
περίπου ώρες. Στην 
όμορφη παρέα μας πα-
ραβρέθηκαν και μερικές 
μαμάδες  που συνόδευαν 
κυρίως τα νήπια. Ήταν 
μια όμορφη  μέρα  την 
οποία μαθητές και δά-
σκαλοι ευχαριστήθηκαν 
αφού η μάθηση χρειάζε-
ται και λίγη διασκέδαση. 
Αξίζουν συγχαρητήρια 

σε όλους τους 
μαθητές για 
την άψογη 
διαγωγή τους. 
         
 
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 
 

Για 5 κιλά γάλα 
  Στραγγίζω το γάλα. Αφού το στραγγίξω ρίχνω και λίγη σόδα φα-
γητού (περίπου ¼ κουταλάκι γλυκού) - (για να κόψει τις τυχόν 
ξυνίλες από τα δοχεία που είναι συσσωρευμένο το γάλα). 
Το βάζω σε μία κατσαρόλα και το βράζω για να φθάσει στους 85°C.
( για περίπου 5 λεπτά).. 
Κατεβάζω από την κουζίνα, γεμίζω με νερό το νεροχύτη της κουζί-
νας, και βάζω μέσα την κατσαρόλα και μετράω με το θερμόμετρο 

μέχρι να κατεβεί η θερμοκρασία στους 45°C. 

  Για το πύτιασμα 
Αφαιρώ την πέτσα από ένα κεσεδάκι πρόβειο γιαούρτι (Χατζής ή 
Γάτος). Το γιαουρτάκι το έχουμε εκτός ψυγείου για τουλάχιστον 1 
ημέρα (10-12 ώρες). Παίρνω μισή κούπα γάλα από το γάλα που 
έχουμε βράσει και ανακατεύω μαζί με το γιαούρτι σ’ ένα κατσαρο-
λάκι. Απλώνω μία πετσέτα στη σχάρα της κουζίνας και προθερμαί-
νω την κουζίνα στους 50°C. 
Εχουμε έτοιμα τα  τάπερ απλωμένα στον πάγκο της κουζίνας. Στην 
κατσαρόλα που έχω έτοιμο το γάλα για πύτιασμα στερεώνω το 
σουρωτήρι και ρίχνω την πυτιά.  (Αν θέλουμε να διατηρείται στους 
45°C έχω την κατσαρόλα στο ελάχιστο (στο μισό) επάνω στο μάτι 
της κουζίνας. Αφού ανακατέψω την πυτιά στο γάλα, μοιράζω στα 
τάπερ.  Αν θέλω να μην έχει πέτσα κλείνω το καπάκι στο τάπερ, αν 
θέλω να έχει πέτσα δεν τα σκεπάζω καθόλου, αν θέλω να έχει λίγη 
πέτσα τα σκεπάζω με την πετσέτα που έχω ζεστάνει μέσα στο φούρ-
νο.  (Γιαούρτι κατασκευάστηκε στο σχολείο στα πλαίσια του προ-
γράμματος «Το γάλα και τα προϊοντα του»)                  Β` Τάξη 

καθαρός, περιφραγμένος και οργωμέ-
νος γιατί κατά τύχη έβρεξε. 
    Τώρα ήταν δουλειά της κυρά Βασι-
λικής να βρει σπόρους και να μάθει 
πώς τους καλλιεργούν για να παρά-
γουν.  Ετσι λοιπόν, με τη βοήθεια της 
κυρά Καλλιόπης της γυναίκας του 
κυρ Κώστα, σαν οδηγό, η κυρά Βασι-
λική άρχισε να καλλιεργεί τα πρώτα 
της λαχανικά.  ‘Εκανε και ένα μικρό 
ημερολόγιο που σημείωνε εκεί για να 
θυμάται την επόμενη χρονιά πότε και 
πώς θα καλλιεργεί το κάθε τι. 
   Τους σπόρους για την πρώτη χρονιά 
τους της έδωσαν οι συγχωριανοί της, 
όμως της εξήγησαν πως την επόμενη 
χρονιά θα πρέπει να τους μαζεύει 
μόνη της και να τους ανταλλάσει μ’ 
αυτούς που δεν είχαν. 
   Το ημερολόγιο λοιπόν ξεκίνησε από 
το «ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ» και το μήνα Σε-
πτέμβρη.  Ρωτώντας της είπαν πως 
κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα θα 
πρέπει να σπείρει τα σπανάκια, τα 
αντίδια, τα μαρούλια, τα κρεμμυδάκι-
α και τα σέσκουλα (παζιά).  Με αυτά 
θα μπορούσε να φτιάχνει σαλάτες 
καιπίτες, εκείνες τις πίτες που η μητέ-
ρα της έφτιαχνε με 2-3 χούφτες αλεύρι 

 (Μια οικόγενεια μετακομίζει 
στο χωριό λόγω οικονομικής 
κρίσης και αναλαμβάνει να 
φτιάξει τον κήπο της ώστε να 
παράγει τα δικά της λαχανι-
κά) 
……Όταν λοιπόν, εκείνο το πρωι-
νό του Σεπτέμβρη πήγαν πίσω στον 
κήπο στην αρχή απελπίστηκαν.  
Μετά από τόσα χρόνια που ήταν το 
μέρος εγκατελειμμένο είχε γίνει σαν 
μία μκρή ζούγκλα.  Σκέφτηκαν 
λοιπόν ότι θα ήταν καλύτερα να 
συμβουλευτούν το ζευγάρι των 
γειτόνων τους που ζούσαν τόσα 
χρόνια στο χωριό και θα ήξεραν 
από πού να αρχίσουν. 
   Ο κύριος Κώστας λοιπόν, ο γείτο-
νάς τους, τους είπε ότι θα έπρεπε, 
πρώτα απ’ όλα, ν’ αρχίσουν από 
την καθαριότητα του χώρου.  
‘Επειτα θα έπρεπε να περιφράξουν 
τον κήπο τους για να μην μπορούν 
τα διάφορα αδέσποτα ζώα να τους 
κάνουν ζημιές.  Στη συνέχεια τους 
είπε ότι θα έπρεπε να οργώσουν 
μόλις  βρέξει για να γίνει το χώμα 
τους πιο γόνιμο.  ‘Ετσι και έγινε.  
Λίγες μέρες αργότερα ο κήπος ήταν 

και λίγο λάδι και ένα σωρό άγρια χόρτα που μάζευε σαν 
έβγαινε στον κήπο και γέμιζε έτσι το τραπέζι χωρίς να 
ξοδεύει χρήματα. 
   Τους επόμενους δύο μήνες του φθινοπώρου, τον Οκτώ-
βριο και το Νοέμβριο το μόνο που θα έπρεπε να κάνει 
θα ήταν να ποτίζει και να βοτανίζει τα σπαρτά της για 
να μεγαλώσουν.  ‘Ετσι και έγινε.  Κάθε μέρα η κυρά 
Βασιλική περιποιούνταν τον κήπο της και μετά από 2-3 
μήνες η χαρά της ήταν απερίγραπτη όταν τα πρώτα 
προϊόντα της ήταν στο τραπέζι της οικογένειάς 
της ,όπως το είχε ονειρευτεί. Δεν άργησε πολύ να περά-
σει ο καιρός και στο ημερολόγιο άνοιξε ένα καινούργιο 
κεφάλαιο με επικεφαλίδα «ΧΕΙΜΩΝΑΣ».  Δύσκολη 
εποχή για τη ζωή στο χωριό από πολλές απόψεις.  ‘Ομως 
η κυρά Βασιλική, σύμφωνα με τις οδηγίες της γειτόνισ-
σας, θα έπρεπε από τα μέσα του χειμώνα να προετοιμά-
ζει το έδαφος του κήπου της σκάβοντάς το και κοπρίζο-
ντάς το.  Της είπαν πως, το σκάψιμο του κήπου το χειμώ-
να θα βοηθούσε να μειωθούν τα ζιζάνια και τα έντομα 
που βρίσκονται μέσα στο χώμα.  Επίσης ρίχνοντας την 
κοπριά το χειμώνα θα βοηθήσει το έδαφος να γίνει γόνι-
μο και αφράτο έτοιμο για τα ανοιξιάτικα και καλοκαιρι-
νά λαχανικά. 

  (Η συνέχεια της ιστορίας των μαθητών της Β` 
τάξης στην επόμενη εφημερίδα μας, τον Απρίλι-
ο. Η εργασία αυτή αποτελεί δράση του προγράμ-
ματος με τίτλο: Ο σχολικός κήπος– Υγιεινή δια-
τροφή )                                     

ΣΠΙΤΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ (ΠΡΟΒΕΙΟ) 

ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΛΙΟ ΚΑΛΟ ΚΑΙΡΟ (Β` ΤΑΞΗ) 
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Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

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

2492081207 
  

 
 

            Η Κυρά Σαρακοστή  είναι ένα παλιό ελληνικό έθιμο που έπαψε να τηρείται στις μέρες 
μας . Στην ουσία είναι ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που είχαν οι παλιοί για να μετρούν τις ε-
βδομάδες από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Οι εβδομάδες είναι επτά, 
γι αυτό και η Κυρά Σαρακοστή έχει επτά πόδια. Ένα πόδι για κάθε εβδομάδα. Η Κυρά Σαρα-
κοστή έχει σταυρωμένα τα χέρια της, επειδή προσεύχεται, δεν έχει στόμα γιατί δεν μιλάει και 
γιατί νηστεύει, δεν έχει αυτιά για να μην ακούει. Έχει 7 πόδια, τις 7 εβδομάδες της Σαρακο-
στής. Κάθε Σάββατο κόβουμε κι ένα πόδι. Το τελευταίο πόδι το κόβουμε το Μεγάλο Σάββατο, 
το βάζουμε μέσα σ’ ένα ξερό σύκο ή καρύδι κι όποιος το βρει του φέρνει γούρι! Άλλοτε, πάλι, κι 
αλλού, την κυρά Σαρακοστή την πλάθαν με ζυμάρι, γι’ αυτό και μας έχει διασωθεί το τραγου-
δάκι: 
Την Κυρά Σαρακοστή                       
που είναι έθιμο παλιό 
οι γιαγιάδες μας τη φτιάχναν 
με αλεύρι και νερό! 
 
Για στολίδι της φορούσαν 
στο κεφάλι της σταυρό 
και το στόμα της ξεχνούσαν 
γιατί νήστευε καιρό! 

 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

Και μετρούσαν τις ημέρες 
με τα πόδια της τα εφτά 
κόβαν ένα τη βδομάδα, 
μέχρι να ρθει η Πασχαλιά! 

 
 

   Γ` ΤΑΞΗ 
 

                Η ΚΥΡΑ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ 

      ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ                         

Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική  
Εφημερίδα 

ΛΥΣΤΕ ΤΗΝ ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΙΣΤΕ 

Πριν λίγες μέρες έστειλαν στο σχολείο 
μας ,από το περιοδικό kids fun, τετράδια 
για να γράψουμε ιστορίες-παραμύθια. Υ-
πήρχαν τέσσερις εισαγωγές παραμυθιών 
από γνωστούς συγγραφείς και εμείς τα παι-
διά έπρεπε να σκεφτούμε και να συνεχίσου-
με μια από όλες τις ιστορίες. Με μεγάλη 
χαρά το κάναμε . Τα τετράδια συγκεντρώ-
θηκαν και στάλθηκαν στο περιοδικό και 
τώρα περιμένουμε με αγωνία να δούμε αν 
θα συνεχιστεί η παράδοση του σχολείου μας 
με κάποιο βραβείο.    ΣΤ` ΤΑΞΗ 

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ                               

 Άλλα λογαριάζει ο Μάρτης κι 
άλλα η Σαρακοστή. 

 Λείπει ο Μάρτης απ’ τη Σαρα-
κοστή;  

 Από εμπρός Σαρακοστή κι από 
πίσω Πασχαλιά 

      ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΥ ΖΗΝ                         

.Στα πλαίσια του προγράμματος 
«Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης και 
Φυσ. Κατάστασης» ο γυμναστής μας κος 
Λάκης Φάνης, έκανε κάποιες μετρήσεις. 
Μέτρησε το ύψος, το βάρος και την περιφέ-
ρεια και έγιναν τεστ φυσικής κατάστασης. 
Οι μετρήσεις θα δείξουν αν τα παιδιά της 
χώρας μας γυμνάζονται και τρέφονται 
σωστά.              ΣΤ` ΤΑΞΗ 


