
                                ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΑΡΙΣΤΕΥΣ» 
      Συνέντευξη από τον αστροφυσικό, Χουινάβα Ιωάννη 

 Πότε χτίστηκε το Αστεροσκοπείο 
Λάρισας; 
Το Αστεροσκοπείο Λάρισας χτίστηκε το 
1972 από τον Στωϊκίδη Νικόλαο. 
 
Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασί-
ας σας; 
Ασχολούμαι με την παρατήρηση του Ηλί-
ου, της Σελήνης, των πλανήτων, των α-
στεριών και τους σεισμούς. 
Μπορούμε να δούμε πλανήτες με 
γυμνό μάτι; 
Ναι, παρατηρώντας τον βραδινό ουρανό 
βλέπουμε στα δυτικά την Αφροδίτη και 
από κάτω της βρίσκεται ο Άρης. Ανατολι-
κά φαίνεται ο Δίας, έχει μια κιτρινωπή 
απόχρωση και στο Βορρά βρίσκεται ο 
Πολικός Αστέρας (τον οποίο χρησιμοποι-
ούμε για να βρούμε τον Βορρά και να 
προσανατολιστούμε). 

Για όλα αυτά μπορούμε να σας ενημερώ-
σουμε αναλυτικά κάθε Πέμπτη βράδυ, διότι 
είμαστε ανοιχτά για το κοινό. 
 
Οι σεισμοί μπορούν να προβλεφθούν; 
Όχι, εμείς μελετάμε την σεισμική δραστηριό-
τητα της περιοχής μας. Στη σελίδα του Πα-
νεπιστημίου Αθηνών –Τομέας Γεωφυσικής 
φαίνεται ο σεισμογράφος του Αστεροσκο-
πείου  Λάρισας, ο οποίος απεικονίζεται με 
ανοιχτό μπλε. (συνέχεια στη σελ.2) 
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    Στο φύλλο του Μαρτίου θα διαβάσετε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις –του 
αστροφυσικού κου Χουϊνάβα Ι. και του μετεωρολόγου κου Μαρβάκη Α. -που πήραν οι 
μαθήτριες  της ΣΤ` τάξης Οικονόμου Μ., και Μπλιάμπλια Θ. (σελ.1&2). Η δασκάλα 
της Ειδικής Αγωγής κα Λιούρα Μ. μας εξηγεί τι σημαίνει ο όρος «Μαθησιακές Δυσκο-
λίες» (σελ. 3). Η μαθήτρια της Ε` τάξης Γκουντιλιάνη Ε. απαντά στο  ερώτημα γιατί να 
διαβάζουμε βιβλία ενώ η  μαθήτρια  Γελαλή Η. μας περιγράφει το βιβλίο που διάβασε  
(σελ. 4). Τις εντυπώσεις της από την εκπαιδευτική επίσκεψη του σχολείου μας στην Λά-
ρισα μας περιγράφει η μαθήτρια της Δ` τάξης Κωτή Μ. (σελ. 5) ενώ για τον Άγιο Νικό-
λαο και το βίο του γράφει ο μαθητής Μιχαλές Ν. ο οποίος ζωγράφισε και τον άγιο
(σελ.5). Εμείς φορέσαμε Μάρτη και βρήκαμε κάποιες παροιμίες για τον μήνα αυτό 
(σελ.5) αλλά γράψαμε κι ένα όμορφο μικρό παραμύθι στα πλαίσια της etwinning δράσης 
που συμμετέχουμε με άλλα ευρωπαϊκά σχολεία  (σελ 6) το οποίο αξίζει να διαβάσετε . Ελ-
πίζουμε να περάσετε ευχάριστα με το σταυρόλεξο και μην ξεχάσετε να βρείτε το κουίζ !!! 
 
          ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ  & ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ                                    



Πόσα χρόνια λειτουργεί ο Μετεωρολογικός σταθμός; 
Λειτουργεί από την ίδρυση του αεροδρομίου, πάνω από 100 χρόνια. Η τεχνολογία, φυσικά, άλλαξε και εξελί-
χθηκε με το πέρασμα των χρόνων. 
Γιατί υπάρχει Μετεωρολογικός Σταθμός μέσα στο αεροδρόμιο της Πολεμικής Αεροπορίας;  
Οι πληροφορίες που συλλέγουμε για τον καιρό είναι απαραίτητες στην Εθνική μας Άμυνα. Ο στρατός, το 
ναυτικό και η αεροπορία πρέπει να έχουν ανά πάσα στιγμή λεπτομερή ενημέρωση για τον καιρό. Επιπλέον, 
η γνώση του καιρού είναι χρήσιμη στους γεωργούς, στις μεταφορές, τον τουρισμό, τον αθλητισμό και υπο-
στηρίζει την καλή λειτουργία κάποιων υπουργείων. 
Από πού συλλέγετε πληροφορίες; 
Από τα ραντάρ εδάφους, τα ραντάρ των πλοίων και των αεροπλάνων, τους δορυφόρους, τα νέφη και διάφο-
ρά άλλα όργανα μέτρησης της βροχής, της υγρασίας και της θερμοκρασίας που βρίσκονται εδώ, στο σταθμό 
μας. 
Ποιο είναι το ασφαλές χρονικό διάστημα μιας πρόβλεψης; 
Μια πρόβλεψη 2 ημερών θεωρείται ασφαλής. Μέχρι και  για 4 ημέρες, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μια 
καλή πρόβλεψη του καιρού. 
Πληροφορίες για τον καιρό μπορείτε να βρείτε στη σελί-
δα της πολεμικής αεροπορίας www.haf.gr και στη σελίδα 
της Ε.Μ.Υ 
Ποιες είναι οι δυσκολίες αυτής της δουλειάς; 
Ο καιρός είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Πρέπει να αξιο- 
λογείς σωστά τα στοιχεία, για να παίρνεις σωστές από-
φάσεις. Από τις αποφάσεις μας εξαρτάται η ζωή πολλών  
ανθρώπων. 
Τι σας έκανε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα;  
Και πόσα χρόνια το εξασκείτε; 
Μου αρέσει να βοηθώ τον κόσμο και επιπλέον είναι μια 
καλή και σίγουρη δουλειά. Βρίσκομαι στην υπηρεσία 15 
χρόνια. 
Τι χρειάζεται να σπουδάσει κανείς  για να κάνει αυτή 
την δουλειά; 
Μπορεί να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, στο τμήμα της 
Φυσικής ή των Μαθηματικών και να εξειδικευτεί στο τομέ-
α της μετεωρολογίας. Διαφορετικά μπορεί να φοιτήσει σε 
κάποια στρατιωτική σχολή και να εξειδικευτεί σ’ αυτόν  
τον τομέα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    Οικονόμου Μαρία (μαθήτρια ΣΤ` τάξης) 

110 Πτέρυγα Μάχης- Μοίρα Επιχειρησιακής Υποστήριξης 
Συνέντευξη από τον Ανθυπασπιστή, Μαρβάκη Αντώνιο 
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Το ραντάρ συλλογής στοιχείων πρόβλεψης του καιρού 

Τι καινούριο περιμένετε να ανακαλύψετε 
όσο αφορά το διάστημα; 
Τελευταία ανακαλύψαμε , γύρω από κοντινά 
άστρα, τους Εξωπλανήτες.  Ελπίζουμε να  κατα-
φέρουμε να μελετήσουμε τη σύσταση της ατμό-
σφαιράς τους και δούμε αν υπάρχει κάποιο είδος 
ζωής σ’ αυτούς. 
Τι σας έκανε να διαλέξετε αυτό το επάγγελ-
μα; 
Όταν ήμουν Ε’ Δημοτικού διάβασα ένα βιβλίο για 
το διάστημα και από τότε μου προσέλκυσε το εν-
διαφέρον. Επιπλέον, η αγάπη μου για την Φυσι-
κή , η έμφυτη περιέργεια μου να μάθω  «πως 
δουλεύουν τα πράγματα» και η γοητεία του 
έναστρου ουρανού με οδήγησαν στο γίνω αστρο-
φυσικός. 
   Μπλιάμπλια Θεοφανία (μαθήτρια ΣΤ` τάξης) 

Συνέντευξη από τον αστροφυσι-
κό κο Χουϊνάβα Ι. 



   Ορισμός 
     Oι Μαθησιακές Δυσκολίες είναι διαταραχές που 
έχουν επιπτώσεις στην ικανότητα να χρησιμοποιεί 
κανείς το γραπτό και προφορικό λόγο, στην ικανό-
τητα να κάνει μαθηματικούς υπολογισμούς, ή συ-
ντονισμένες κινήσεις. Επίσης, είναι δυνατό να δημι-
ουργήσουν προβλήματα στη διατήρηση της προσο-
χής. Οι μαθησιακές δυσκολίες μπορεί να εμφανίζο-
νται πολύ νωρίτερα, όμως, γίνονται συνήθως αντι-
ληπτές από το ίδιο το άτομο, αλλά και από το περι-
βάλλον του, στο σχολείο. Αν μάλιστα δεν αντιμετω-
πιστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, το συνοδεύ-
ουν στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, δημιουργώ-
ντας του πολλά προβλήματα. 
 
Χαρακτηριστικά συμπτώματα πιθανής μαθησια-
κής δυσκολίας 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ 
- Δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει σύνθετες και 
πολύπλοκες λέξεις 
- Έχει πρόβλημα με τους χρόνους των ρημάτων ή 
τις αντωνυμίες 
- Παραλείπει συλλαβές ή λέξεις 
- Μιλάει κομπιαστά ψάχνοντας να βρει τις κατάλλη-
λες λέξεις 
- Μπερδεύει την σειρά των γραμμάτων μέσα στη 
λέξη 
- Μπερδεύει ακουστικά παρόμοιες λέξεις π.χ. λέει 
ματηθής αντί μαθητής, σάλασα αντί θάλασσα κ.λ.π 
- Οι προφορικές του εκφράσεις είναι ανώριμες συ-
ντακτικά και γραμματικά 
- Δεν μπορεί να διηγηθεί μια ιστορία με την σωστή 
σειρά των γεγονότων 
- Δυσκολεύεται να συσχετίσει αντικείμενα που βρί-
σκονται στο άμεσο περιβάλλον με την ανάλογη ση-
μασία τους 
- Δεν ξέρει που τονίζονται οι λέξεις και πώς να χρη-
σιμοποιεί τα σημεία στίξης  
- Όταν συλλαβίζει μπορεί να αποκωδικοποιεί σω-
στά τα γραφήματα, ενώ όταν προσπαθεί να διαβά-
σει την λέξη ολόκληρη  την λέει λάθος. 
ΓΡΑΠΤΟΣ ΛΟΓΟΣ 
- Δυσκολεύεται να ζωγραφίσει ή να φτιάξει ορισμέ-
να σχήματα 
- Αντιστρέφει, μεταθέτει γράμματα ή συλλαβές 
- Προσθέτει, παραλείπει γράμματα ή συλλαβές 

- Δεν ξέρει να βάζει τόνους και σημεία στίξης 
- Κολλάει τις λέξεις μεταξύ τους 
- Ακατάστατη και ακαταλαβίστικη γραφή 
- Λάθη στην αντιγραφή από τον πίνακα  
- Λάθη αδικαιολόγητα και διαφορετικά στην ορθογρα-
φία. 
ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
- Έχει δυσκολία στην εκτέλεση έργων που προϋποθέ-
τουν προσανατολισμό στο χώρο και στον χρόνο 
- Συγχέει το δεξιά-αριστερά, χθες-αύριο 
- Δυσκολεύεται να μάθει την ώρα, τις μέρες της εβδο-
μάδας, τους μήνες, την προπαίδεια 
-Τα προβλήματα προσανατολισμού επηρεάζουν ακόμη 
καθημερινές λειτουργίες όπως την διαδικασία που φο-
ράει τα ρούχα του, που δένει τα κορδόνια των παπου-
τσιών του και γενικότερα έχει πρόβλημα στην επίγνω-
ση του χρόνου. 
ΜΝΗΜΗ 
- Δυσκολεύεται να θυμηθεί και συνεπώς να εκτελέσει 
μια σειρά προφορικών εντολών, να πει τους μήνες με 
την σειρά, να μάθει την προπαίδεια 
- Δυσκολεύεται να μάθει ημερομηνίες, τοποθεσίες, ο-
νόματα, χώρες, πρωτεύουσες 
- Έχει ανεπάρκεια βραχύχρονης και μακροπρόθεσμης 
μνήμης, που έχει σαν αποτέλεσμα να ξεχνά τις οδηγίες 
του δασκάλου, τις εργασίες που έχει να κάνει για το 
σχολείο, που είναι τα πράγματά του. 
     Τα παιδιά και οι έφηβοι που αντιμετωπίζουν μαθη-
σιακά προβλήματα έχουν, πολλές φορές, να αντιμετω-
πίσουν, όχι τόσο το ίδιο το πρόβλημα, όσο την 
άγνοια ή την ελλιπή ευαισθητοποίηση από το περιβάλ-
λον τους. Μπορεί, έτσι, να δημιουργηθεί ένας φαύλος 
κύκλος που θα τα ακολουθεί, μεγεθύνοντας τις δυσκο-
λίες τους.      
     Οι μαθησιακές δυσκολίες αντιμετωπίζονται αποτε-
λεσματικά, αρκεί να γίνει έγκαιρη διάγνωση και να μη 
θεωρηθούν τα συμπτώματα ως ένδειξη άλλων προ-
βλημάτων. Οι ευαισθητοποιημένοι δάσκαλοι χρειάζεται 
να ενημερώνουν τους γονείς και εκείνοι, από την πλευ-
ρά τους, να απευθύνονται στους ειδικούς, που θα βοη-
θήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες 
τους και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους, ακόμα 
και αν αυτές είναι κρυμμένες.   
   
   ΛΙΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ (Δασκάλα Ειδικής Αγωγής) 

                               ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ 
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    Τα  βιβλία  μας  προσφέρουν μερικά σπουδαία 
πράγματα: Ένα  βιβλίο, δίνει  «τροφή» στη φαντα-
σία μας ,ώστε να κάνουμε την πραγματικότητα πιο 
ταξιδιάρικη! Τα  ομορφότερα βιβλία είναι όσα μιλάνε 
για τα πιο τρελά και εξωπραγματικά πράγματα , 
που δεν τα βάζει εύκολα  η φαντασία του ανθρώ-
που!   
   «Το βιβλίο είναι ένας κήπος που χωράει  στην 
τσέπη σου». Μαθαίνουμε  να μιλάμε πιο όμορφα 
και να χρησιμοποιούμε λέξεις  και εκφράσεις  που 
μας άρεσαν  όταν τις διαβάζαμε: Έτσι ο λόγος μας 
δεν είναι μονότονος και στους άλλους αρέσει να   
ακούνε αυτό που έχουμε να πούμε, γιατί όχι μόνο 
το λέμε ωραία  αλλά το καταλαβαίνουν και καλύτε-
ρα. Μαθαίνουμε να γράφουμε σωστά γιατί  βλέπου-
με τις λέξεις και τις θυμόμαστε καλύτερα. Γνωρίζου-
με άλλους κόσμους ,τις σκέψεις άλλων  ανθρώπων, 
καθώς και το πως αντιδρούν  σε καταστάσεις που 
δημιουργούν προβλήματα και σε εμάς. Είναι σαν να 
ταξιδεύουμε με τη σκέψη όχι μόνο σε άλλους τό-
πους αλλά  και μέσα στο μυαλό  άλλων ανθρώπων! 
Μ ΄ αυτόν  τον τρόπο μπορούμε  να  γίνουμε  καλύ-
τεροι φίλοι, καλύτερα αδέρφια καλύτεροι άνθρωποι! 
Μπορούμε να βρούμε εύκολα και γρήγορα  απαντή-
σεις που έχουμε για το τι συμβαίνει γύρω μας.  Στα 
βιβλία υπάρχουν ένα κάρο ιδέες για να δημιουργή-
σουμε καινούργια  πράγματα! Μπορούμε να μάθου-
με  μαγειρική ,να κάνουμε χειροτεχνίες , να δούμε  
σχέδια και ζωγραφιές , ακόμη και να γράψουμε  τη 
δική μας  ιστορία η το δικό μας ποίημα  εμπνεόμε-
νοι  από μια άλλη ιστορία που διαβάσαμε.  
    Είναι απλά τόσο απολαυστικό να κάθεσαι κάτω 
από τη σκιά ενός δέντρου , εκεί που σκάει το κύμα 
η σε μια ζεστή γωνία στο καθιστικό η στο κρεβάτι 
σου και να διαβάζεις μια όμορφη ιστορία! 
 
Γκουντιλιάνη Ελένη (μαθήτρια της Ε` τάξης) 

Γιατί να διαβάζουμε βιβλία                                               
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Το πείραμα του ηλεκτρισμού  
της Ε  ̀τάξης  

    Περίληψη του βιβλίου «ΣΤΗ  ΣΠΗΛΙΑ   
ΤΗΣ  ΑΡΚΟΥΔΑΣ»  του συγγραφέα ΓΙΩΡ-

ΓΟΥ  ΤΣΑΚΝΑΚΗ 

Τα παιδιά της  Ε΄ 
τάξης στα πλαί-
σια του μαθήμα-
τος της Φυσικής 
του κεφαλαίου 
ηλεκτρισμός 
κατασκεύασαν 
απλά κυκλώματα 
ηλεκτρισμού. Τα υλικά που χρησιμοποίησαν είναι: 
ξύλο για στερέωση, μανταλάκι, λαμπάκι, καλώδιο, 
πινέζα, μπαταρία. Το αποτέλεσμα ήταν εκπληκτικό. Η 
τάξη μας   φωτίστηκε.  

Μια  φορά  κι  έναν  καιρό  
ήταν  μια  οικογένεια  που  
ζούσε   σε  ένα   ορεινό χω-
ριό  την  Βερδικούσσα.  
Κάθε  χρόνο παίρνανε  την  
κατσίκα   και  τα  άλογα 
τους και  καλλιεργούσαν   
και   φύτευαν   τους   σπό-
ρους  τους. 
Μια  μέρα  όμως , όταν o   
Νάσος     έτρωγε  μια  φέτα    
μέλι,   ένα    αρκουδάκι   
του  πήρε  την   φέτα   του. 

Κάποια μέρα  το αγόρι   βρήκε   το  αρκουδάκι ,  το   
ακολούθησε  και   χάθηκε μέσα στο πυκνό δασός στις 
οξιές. Μετά από  λίγη  ώρα  ξαναβρήκε  το  αρκουδάκι  
το οποίο τον οδήγησε   στην   μαμά  του  την αρκού-
δα. Εκεί   ο  Νάσος   έτρεμε  και  από  το  κρύο   αλλά  
και  από  τον  φόβο   του. Τότε   η  αρκούδα   τον   
αγκάλιασε  για να μην κρυώνει . Όταν έφτασε η οικο-
γένεια του  στη   σπηλιά   τον  αγκάλιασαν  με  δάκρια  
χαράς. Η μαμά του Νάσου έδωσε στην αρκούδα έναν 
τενεκέ μέλι. Τότε η αρκούδα την ευχαρίστησε μουγκρί-
ζοντας . Έτσι κατάλαβαν πως τα ζώα δεν είναι αγρίμια 
και κακά αλλά καλά και ευγενικά . Ενώ εμείς  οι 
άνθρωποι είμαστε κακοί απέναντι στα ζώα . 
             Γελαλή Ηλιάνα ((μαθήτρια της Ε` τάξης) 



 Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ!!!  

Παροιμίες για τον Μάρτη 
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         Ο Άγιος Νικόλαος και ο βίος του 

 Tο 
Mάρτη ξύλα 
φύλαγε, μην 
κάψεις τα 
παλούκια. 
 Αν κά-
νει ο Μάρτης 
δυο νερά κι ο 

Απρίλης άλλο ένα, χαρά σε εκεί-
νον 
το γεωργό που 'χει στη γη σπαρ-
μένα. 

 Από Μάρτη καλοκαίρι κι από Αύ-
γουστο χειμώνα 

 Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακο-
στή; 

 Μάρτης γδάρτης και κακός πα-
λουκοκαύτης. 

 Μάρτης είναι, χάδια κάνει, πότε 
κλαίει, πότε γελάει. 

 Ο Μάρτης έχει τ' όνομα, κι ο Α-
πρίλης τα λουλούδια. 

 Όλοι οι μήνες καιν τα ξύλα και ο 
Μάρτης τα παλούκια. 

  Οπού 'χει κόρη ακριβή, του Μάρ-
τη ήλιος μην τη δει. 

 Τσοπάνη μου την κάπα σου, το 
Μάρτη φύλαγέ την. 

 Τον Μάρτη χιόνι βούτυρο, μα σαν 
παγώσει μάρμαρο.  (Στ` τάξη) 

      
Την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 πήγαμε εκδρομή με το σχολείο στη Λάρισα. Μαζευτήκαμε στις 7:45 
π.μ. στον ξενώνα περιμένοντας να έρθει το λεωφορείο. 
Η διαδρομή ήταν αρκετά μεγάλη αλλά ευχάριστη. Μιλούσαμε, γελούσαμε, τραγουδούσαμε και ανυπομονού-
σαμε για το τι θα συναντήσουμε στη Λάρισα. 
Η πρώτη μας στάση ήταν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο  όπου βρισκόταν και ο μετεωρολογικός σταθμός  
όπου μας μίλησαν για την τεράστια σημασία της πρόγνωση του καιρού αλλά και για το πόσο απαιτητική είναι 
η δουλειά και πόσο ευαίσθητα τα όργανα μέτρησης. 
Έπειτα επισκεφτήκαμε το Αστεροσκοπείο που βρίσκεται στη Γιάννουλη. Εκεί μιλήσαμε για τους αστέρες , 
τους πλανήτες και τις επιστήμες που ασχολούνται με το διάστημα. Είδαμε ένα ενδιαφέρον βίντεο, μάθαμε 
πως καταγράφονται οι σεισμικές δονήσεις και στο τέλος χρησιμοποιή-
σαμε το τηλεσκόπιο. Ενθουσιάστηκα στο αστεροσκοπείο γιατί μου αρέ-
σει πολύ η αστρονομία. 
Στο τέλος πήγαμε σε έναν μεγάλο παιδότοπο λίγο έξω από την πόλη. 
Φυσικά όλοι ξετρελαθήκαμε! Χορτάσαμε παιχνίδι και γελάσαμε με την 
ψυχή μας. 
Αυτή η εκδρομή τελικά τα είχε όλα! Γνώσεις, καλή παρέα και διασκέδα-
ση!                     Μαρία Κωτή, (μαθήτρια της Δ’ τάξης) 

      (Στο μάθημα των Θρησκευτικών οι μαθη-
τές της Γ` τάξης, μίλησαν για τους βίους των 
Αγίων και αποφάσισαν να δημοσιεύσουν το 
βίο του Αγίου Νικολάου) 
Ο Άγιος Νικόλαος είναι άγιος της Ανατολικής 
Ορθόδοξης, αλλά και της Ρωμαιοκαθολικής 
Εκκλησίας.  
Έζησε τον 4ο αιώνα μ.Χ. στα Μύρα της Λυκίας. 
Γεννήθηκε το 270 μ.Χ. στα Πάταρα της Λυκίας, 
από γονείς ευσεβείς και πλουσίους και έτυχε 
επιμελημένης μόρφωσης. Όμως, σε νεαρή ηλι-
κία έμεινε ορφανός και κληρονόμος μιας μεγά-
λης περιουσίας. Από πολύ νωρίς είχε αφιερωθεί στα Θεία, μετά την με-
τάβασή του στα Ιεροσόλυμα για να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό και 
τον Πανάγιο Τάφο. Όταν επέστρεψε στην πατρίδα του χειροτονήθηκε 
ιερέας. Στην αρχή αφιερώθηκε στον ασκητικό βίο κι έγινε ηγούμενος της 
Μονής Σιών στα Μύρα της Λυκίας. Όταν απεβίωσε ο τότε Αρχιεπίσκο-
πος Μύρων της Λυκίας, οι επίσκοποι, δια θεϊκής αποκαλύψεως, αναγό-
ρευσαν Αρχιεπίσκοπο τον Νικόλαο. 
 Από την θέση αυτή ανέπτυξε έντονη δράση και αύξησε  τους αγώνες 
του για την προστασία των φτωχών και των απόρων ιδρύοντας νοσοκο-
μεία και διάφορα φιλανθρωπικά ιδρύματα.  Κατά τους διωγμούς του 
Διοκλητιανού υπέστη βασανιστήρια. Όταν όμως  στον αυτοκρατορικό 
θρόνο ήλθε ο Μέγας Κωνσταντίνος ελευθερώθηκαν όλοι οι χριστιανοί 
και έτσι ο Νικόλαος επανήλθε στο αρχιεπισκοπικό θρόνο.  Αναφέρονται 
πολλά θαύματα του Αγίου όπως η απελευθέρωση των τριών στρατηλα-
τών, θεραπείες αρρώστων και αποκαταστάσεις φτωχών. Η μνήμη του 
γιορτάζεται στις 6 Δεκεμβρίου τόσο από την Ορθόδοξη, όσο και από 
την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. 
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Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσσας 

Διεύθυνση: 
Βερδικούσσα  

Τ.Κ. 40005 
Τηλ. και fax  

2492081207 
  

 
 

ΜΙΚΡΟΙ 
ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑΣ  

        ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΗΣ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΖΩΗΣ 

Μικροί  
Ερευνητές          
Μηνιαία 
Σχολική  
Εφημερίδα 

  
   Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ο μικρός  Τεμπελάκος που ήθελε να αλλάξει  τρόπο ζωής. 
Έτρωγε πολλά πατατάκια  και παρακολουθούσε τηλεόραση με τις ώρες. Αποφάσισε λοιπόν 
να γυμναστεί, να περπατάει μέχρι το δάσος της Μαμαλής κάθε μέρα . 
    Δεν ήθελε όμως να περπατάει μόνος του και είπε στην χελώνα να του κάνει παρέα. Η χελώ-
να όμως περπατούσε αργά και ο δρόμος ήταν μακρύς. Μπροστά του βρήκε τον λαγό που 
ανέβαινε προς τη Μαμαλή τρεχάτος και αεράτος. Μα, ο λαγός ήταν πολύ γρήγορος και λαχά-
νιασε, κοκκίνισε και η καρδιά του χτυπούσε δυνατά. Σκέφτηκε να τα παρατήσει μα η καρδιά 
του λαχανιασμένη όπως ήταν του είπε: «Μην σταματάς! Αν δεν ήσουν Τεμπελάκος δε θα με 
κούραζες τόσο». 
    Ο Τεμπελάκος κατάλαβε ότι δεν μπορούσε ν` αλλάξει από την μια στιγμή στην άλλη και ότι 
η υγεία , η δύναμη και η ευεξία χρειάζονται καθημερινή προσπάθεια , συστηματική προπό-
νηση και υγιεινή διατροφή. 
    Σταμάτησε τα λίπη, τα πατατάκια και το γρήγορο φαγητό. Έτρωγε μόνο φαγητό φτιαγμένο 
από την μαμά του. Στην αρχή περπατούσε παρέα με την χελώνα, έπειτα με τον σκύλο του, 
αργότερα κυνήγησε την γάτα και τώρα πια τρέχει πιο γρήγορα απ` τον λαγό! 
    Έτσι ο Τεμπελάκος άφησε πίσω του τις κακές συνήθειες και υιοθέτησε την καλή και υγιεινή 
ζωή. Έγινε ο Αθλητάκος.                     
Μαμαλή= μια τοποθεσία μέσα σε δάσος στην περιοχή του χωριού μας 
                                                                            (οι μαθητές του etwinning project) 
 (Το παραμύθι μεταφράστηκε στ` Αγγλικά, εικονογραφήθηκε από τους μαθητές που 
συμμετέχουν στο etwinning και βρίσκεται στο ηλεκτρονικό βιβλίο του έργου) 

   ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ—
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Ο ΝΙΚΗ-
ΤΗΣ!!! 
1.Γράψε τρεις λόγους που εξηγούν 
γιατί είναι καλό να διαβάζουμε βιβλία . 
2.Με ποιους τρόπους βρίσκουμε τις 
πληροφορίες για την πρόγνωση του 
καιρού 
3.Πως ονομάζεται ο ήρωας του βιβλίου 
που διάβασε η μαθήτρια Γελαλή Η.    

              Ανέκδοτο 


