
                                                                          

ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2015 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973 - Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ   
Ήταν μια μαζική και δυναμική 
εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης 
στο καθεστώς της χούντας των 
συνταγματαρχών. Η εξέγερση 
ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου του 
1973 με κατάληψη του Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου Αθηνών, από 
φοιτητές  και σπουδαστές, και 
κλιμακώθηκε σχεδόν σε 
αντιχουντική επανάσταση και 
έληξε με αιματοχυσία,  το πρωί 
της 17ης του Νοέμβρη , μετά από 

μια σειρά γεγονότων που ξεκίνησαν με την είσοδο άρματος μάχης στον χώρο του Πολυτεχνείου, 
εξαιτίας του σχετικού στρατιωτικού νόμου, που απαγόρευε  συγκεντρώσεις και την κυκλοφορία 
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.                                                 Γιώργος  Ατματζίδης και Νίκος Ράγγος  Ε’ τάξη 
                                                                                          

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ  
Στις 17 Νοεμβρίου το σχολείο μας έκανε μια γιορτή για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Την 
ανέλαβαν οι δύο μεγαλύτερες τάξεις, δηλαδή η Ε’ και η ΣΤ’. Το πρόγραμμα άρχισε με την 
μαθήτρια της ΣT’ τάξης Ελευθερία Αγγελάκη, η οποία είπε το ποίημα ‘’ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΡΕΣ’’ .  Στη 
συνέχεια, οι μαθητές της Ε΄ 
τάξης , Αιμίλιος Λέσι και 
Αναστασία Τζόπα, είπαν το 
ποίημα ‘’ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ’’. Επίσης, ο 
Κωνσταντίνος Δάνδαρας, ο 
Νίκος  Ράγγος, η Αναστασία 
Μολάι και ο Γιάννης Άνθος, 
διάβασαν το ποίημα  με τίτλο 
‘’ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΟΣ’’. Η Ε’ και η Στ΄ τάξη 
τραγούδησαν τα τραγούδια, 
‘’ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ’’, 
‘’ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ’’ και  ‘’ΤΟ ΓΕΛΑΣΤΟ 
ΠΑΙΔΙ’’. Ακολούθησε το χρονικό 
του Πολυτεχνείου από τον 
Θεόφιλο Δημητριάδη της ΣΤ’ τάξης και την Ελένη Ζαχίλα της Ε’ τάξης. Μαθητές από την Ε’ και 
ΣΤ’ τάξη μας παρουσίασαν ένα θεατρικό με τίτλο ‘’ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ’’. Μόλις τελείωσε το 
θεατρικό, όλα τα παιδιά που συμμετείχαν , τραγούδησαν μαζί το ‘’ΠΑΛΗΣ ΞΕΚΙΝΗΜΑ’’ και 
‘’ΓΥΡΙΖΩ ΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ’’ . Στο τέλος της γιορτής, όλοι σηκωθήκαμε και 
ψάλλαμε  τον Εθνικό Ύμνο.                                                    Βασιλική Μάρτσιου και Ελένη Ζαχίλα Ε’ τάξη 



ΜΑΥΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ 
Τη Δευτέρα 2  Νοεμβρίου, δύο 
καλλιτέχνες , ο κ. Βασίλης και η κ. 
Κατερίνα επισκέφτηκαν το σχολείο και 
μας έπαιξαν Mαύρο θέατρο. Όλα τα 
παιδιά ήμασταν ενθουσιασμένα, γιατί 
πρώτη φορά θα βλέπαμε Μαύρο 
θέατρο. Το έργο  που έπαιξαν ήταν ‘’Ο 
μικρός  πρίγκιπας ‘’ του Antoine de 
Exupery. Όταν άρχισε η παράσταση 
ήταν όλα σκοτεινά μέσα στην αίθουσα. 
Οι ηθοποιοί φορούσαν μαύρα ρούχα 
για να μη φαίνονται και 
χρησιμοποιούσαν ένα ειδικό φως για 
να φωσφορίζουν τα αντικείμενα. Ήταν    

                   (Κων/νος Αραμπατζής ΣΤ΄ τάξη)                          μαγικά! Οι κούκλες τους ήταν πολύ 
παράξενες και όμορφες. Τις έφτιαξαν ο κ. Βασίλης και η κ. Κατερίνα και τους έδωσαν και 
ονόματα. Η μεγαλύτερη από όλες ήταν η γιγαντόκουκλα. Οι μικρές ήταν οι μαρότες και αυτές 
που φορούσαν στο χέρι τις έλεγαν καλτσόκουκλες. Στο τέλος της παράστασης, 2 συμμαθητές 
μας, η Συμεωνίδου Ελευθερία και ο Μάρτσος Παύλος, πήραν συνέντευξη από τους δύο 
καλλιτέχνες. 

- Αγαπάτε τα παιδιά ;   -  Πάρα πολύ! 
- Πάτε μόνο σε σχολεία;    -  Μόνο σε δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία. 
- Μέχρι που πάτε;   - Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. 
- Πώς σας λένε και από πού είστε;   -  Κατερίνα από Θεσσαλονίκη και Βασίλης από Κρήτη. 
- Πώς επιλέγετε τι έργο θα παίξετε;   - Δεν το επιλέγουμε εμείς, αυτό μας επιλέγει. 
- Πόσα χρόνια παίζετε θέατρο;   - 16 χρόνια. 
- Ποιο έργο παίζετε τις περισσότερες φορές;  -   Τον «Μικρό Πρίγκιπα». 
- Είστε επαγγελματίες ηθοποιοί;     -  Η Κατερίνα είναι  επαγγελματίας, ο Βασίλης επειδή 

του αρέσει το κουκλοθέατρο.                          Συμεωνίδου Ελευθερία, Μάρτσος Παύλος Δ’ τάξη 
                                                                                              

Το σκουληκιασμένο δέντρο  
Πριν από λίγο καιρό, έγινε κάτι τρομερό στο σχολείο μας. Σ’ ένα δέντρο , 
που βρίσκεται ακριβώς έξω από τα κάγκελα της αυλής μας, σκουληκάκια 
ροκάνισαν τον κορμό του και ήταν έτοιμο να σπάσει. Για να μην πέσει 
πάνω σε κάποιο παιδί και για να μη γεμίσουμε σκουλήκια, έπρεπε να 
κοπεί. Έτσι και έγινε. Το δέντρο δεν υπάρχει πια, ούτε και τα σκουλήκια. 

Μάρτσιος Αριστείδης Β’ τάξη                                                                                                                             

Η Διαμαρτυρία των Αγροτών :  Στις 6 Νοεμβρίου του 2015, πολλοί αγρότες 

αποφάσισαν να συγκεντρωθούν στον κόμβο του Μαυροβουνίου, για να διαμαρτυρηθούν για τα 
μέτρα που θα πάρει η κυβέρνηση, για τους αγρότες. Έτσι, μια μέρα, πολλοί αγρότες από 
διάφορα χωριά, πήγαν με τα τρακτέρ τους και παρατάχτηκαν στον κόμβο του Μαυροβουνίου, 
με σκοπό να πείσουν την κυβέρνηση να μην πάρει τα εξής μέτρα: 
-Την κατάργηση επιδότησης πετρελαίου κίνησης  
-Την φορολογία των αγροτών 
-Την αύξηση της μηνιαίας ασφάλισης  
-Την αύξηση του Φ.Π.Α 
-Να μην κοπεί η επιδότηση στα αγροτικά προϊόντα 
    Για όλους τους παραπάνω λόγους οι αγρότες διαμαρτύρονται, έτσι ώστε, να μην περάσουν 
αυτά τα μέτρα, κλείνοντας τους δρόμους για 10-20 λεπτά και μοιράζοντας φυλλάδια στους 
οδηγούς. Επίσης, η επιτροπή των αγροτών επιδίδει ψήφισμα διαμαρτυρίας στους βουλευτές 



του νομού μας, στον περιφερειάρχη, στον αντί-περιφερειάρχη, στους δημάρχους κ.τ.λ. Με 
όλους τους αγώνες που κάνουνε ,πιστεύουν πως στο τέλος θα δικαιωθούν.                                                                                                                                              
                                                                                                                                           Σουρουτζίδου Όλγα-ΣΤ’ τάξη 

Νοέμβριος 
Ο Νοέμβριος , ο ενδέκατος μήνας του χρόνου, έχει τα περισσότερα ονόματα. Από το εορτολόγιο 
τον ονομάζουμε Αϊ-Ταξιάρχη ή Αρχαγγελιστή, Φιλιππιάτη και Αγιαντρέα ή Αντριά. Επίσης , από 
τις γεωργικές δουλειές ονομάζεται ανάλογα Σποριάς ή Σπαρτάτης. Ακόμη, τον λένε Κρασομήνα 

για τα καινούρια κρασιά που ανοίγονται. 
Ανακατωμένο και Βροχάρη για τις καιρικές 
αλλαγές του και Παχνιστή, γιατί οι 
κτηνοτρόφοι κατεβάζουν τα πρόβατα από τα 
ψηλά βουνά κοντά στις κατοικημένες 
περιοχές να ξεχειμωνιάσουν. Το Νοέμβριο οι 
γεωργοί φροντίζουν να τελειώσουν κάθε 
γεωργική δουλειά και να μαζέψουν τις 
σοδειές στις αποθήκες, γιατί πλησιάζει ο 
χειμώνας, όπως δείχνουν τα καιρικά 
φαινόμενα, με σημαντικότερο σηματοδότη 
τη δύση του αστερισμού της Πούλιας στον 

(Μπόλας Νίκος Δ’ τάξη)                                         ουρανό. Την τελευταία ημέρα του μήνα 30 
Νοεμβρίου, γιορτάζει ο άγιος Αντρέας και αντριεύει το κρύο, όπως λέμε, σε πόλεις και χωριά. 
Το τσουχτερό κρύο υποδέχεται το χειμώνα. 

Οι μαθητές της Β΄τάξης :   Αριστείδης Μάρτσιος και Νίκος Ατματζίδης 

 
Το σκυλάκι μου 

Το σκυλάκι μου, το χαριτωμένο, το λένε Rex.  
Ο Rex είναι πολύ χαδιάρης, γιατί παίζει και τρέχει σε 
όλη την αυλή. Παίζει μαζί μου και με τους φίλους μου. 
Είναι όμως και άγριος! Αν τον νευριάσουμε, δαγκώνει 
και γαβγίζει. Αν όμως του φερθούμε καλά, θα κάνει 
πίσω και θα μας αγαπήσει.  
Είναι ωραίο το να έχεις σκυλάκι και να παίζεις μαζί 
του. Αυτός είναι ο αγαπημένος μου φίλος Rex.                          

                    
   Δημήτρης Καζαντζίδης   Ε’ τάξη  

 

Παίρνοντας αφορμή από το μάθημα της Γλώσσας, την ενότητα για τα ζώα, όλη η Ε’ τάξη 
γράψαμε  το παρακάτω ποίημα: 
Το σκυλάκι που αγαπώ 
 

Το σκυλάκι που αγαπώ 
είναι πάντα χαρωπό! 
Έχει φουντωτή ουρά 
και κατάμαυρα αυτιά! 

 
 
 
 
 
 
 

 

    Το σκυλάκι που αγαπώ 
     είναι όμορφο, γλυκό! 

Κάνει πάντοτε χαδάκια 
σ’ όλα τα μικρά παιδάκια. 
 
 

Παίζουμε πάντα μαζί 
στη μεγάλη μας αυλή. 
Είναι ο καλός μου φίλος 
κι όμως είναι… ένας σκύλος! 
 
 

(Θεοφανία  Ζαχάρογλου Δ’ τάξη) 

 
 
 
Το σκυλάκι που αγαπώ 
είναι λίγο ζωηρό. 
Είναι έξυπνο πολύ 
και φοράει ένα λουρί. 
 
 

Θα ‘μαστε κάθε στιγμή 
με τον σκύλο μου μαζί! 
Κάθε μέρα μας θα μοιάζει 
μια γιορτή που μας ταιριάζει!



                            Το ήξερες ότι ….. 
Η Στρουθοκάμηλος μπορεί 

να τρέξει πιο γρήγορα από το 

άλογο, ενώ το αρσενικό 

βρυχάται σαν λιοντάρι.  

Το Καγκουρό χρησιμοποιεί 

την ουρά του για ισορροπία 

και αν τη σηκώσει από το 

έδαφος θα…φάει τα μούτρα 

του σε λίγα δευτερόλεπτα. 

Η Φάλαινα 

μπορεί να 

δημιουργήσει 

τον δυνατότερο 

ήχο από κάθε 

άλλο ζωντανό 

πλάσμα. 

Η Αράχνη Ταραντούλα είναι αράχνη που δεν 

υφαίνει ιστό. 

Η καρδιά της γαρίδας βρίσκεται στο κεφάλι 

της. 

Το κολίμπρι είναι το μόνο 

πουλί που μπορεί να πετάει 

με την όπισθεν.  

Οι τίγρεις 

έχουν λωρίδες 

όχι μόνο στη 

γούνα τους αλλά και στο δέρμα 

τους! 

                                                   

                                                  Ζωή Γ’τάξη 

Ο φαλακρός αετός, Haliaeetus 

leucocephalus, είναι το εθνικό πουλί της 

Αμερικής 

Το Κοάτι είναι συγγενής του ρακούν και έχει 

μακρόστενη μουσούδα με 

την οποία ψάχνει τρύπες 

και ρωγμές για έντομα και 

άλλα μικρά ζωύφια. Όσο 

για τη μακριά ουρά του με 

τους κίτρινους δακτυλίους, το βοηθάει να 

διατηρεί την ισορροπία του.  

Το ρινοδέλφινο δελφίνι είναι στην 

πραγματικότητα μια μικρή φάλαινα με δόντια. 

                                              Λίτσα Γ’ τάξη 

Ο μπλε δράκος είναι ένα είδος μπλε 

θαλάσσιου γυμνοσάλιαγκα, μπορείτε να το 

βρείτε στα ζεστά νερά των ωκεανών να 

επιπλέει στην 

επιφάνεια εξαιτίας 

ενός σάκου με αέριο 

που υπάρχει στο 

στομάχι του. 

Το Γουρούνι της 

θάλασσας είναι ένα πλάσμα της θάλασσας 

που γεννήθηκε από τη διασταύρωση 

γουρουνιού γυμνοσάλιαγκα. Φαίνεται σαν 

ανθρώπινα δάχτυλα να ξεπηδούν από το 

στομάχι του. Ζει στον βυθό βαθιών 

θαλασσών μαζί με γυμνοσάλιαγκες  της 

θάλασσας, κοράλλια, σφουγγάρια, και 

αχινούς. Το παράξενο είναι ότι τα πλοκάμια 

τους σπρώχνουν την τροφή στο στόμα τους. 

Αλλιώς λέγεται θαλάσσια γουρούνα ή 

θαλάσσια αγγουριά. 

Οι αγελάδες έχουν τους 

πιο πιστούς φίλους. 

Παράγουν περισσότερο 

γάλα όταν ακούνε μουσική.  

Οι αρουραίοι 

γαργαλιούνται και γελούν. 

Οι πεταλούδες γεύονται με τα πόδια 

τους. 

                                         Βιβή Γ’ τάξη 

Τα δελφίνια κοιμούνται με το ένα μάτι 

ανοιχτό! 

Στην Κίνα η νύφη ντύνεται στα κόκκινα και 

όχι στα λευκά! 

Το μυρμήγκι μπορεί να σηκώσει 50 φορές το 

βάρος του και να το σπρώξει 30 φορές! 

Οι δεξιόχειρες ζουν περισσότερο από τους 

αριστερόχειρες! 

Ο αναπτήρας εφευρέθηκε πριν από τα 

σπίρτα! 

Η χειραψία παλιά γινόταν για να δείξει 

κάποιος πως 

είναι άοπλος!  

Οι καρχαρίες 

δεν έχουν 

νηκτική κύστη. Για το λόγο αυτό πρέπει να 

κολυμπούν συνεχώς ώστε να επιπλέουν.    
                         Γεωργία Μπακάλη Στ’ τάξη 

 



Remembrance Day   (  Ημέρα Μνήμης )    11/11 
Κάθε χρόνο στις 11/11 στις 11 π.μ. 
γιορτάζεται στην Αγγλία η « Μέρα 
Μνήμης» (Remembrance Day). Η 
ημέρα γιορτάζεται για να τιμήσουμε  
τους ήρωες και τα θύματα του Α΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου. Στις 11 το 
πρωί ακούγεται ένας 
κανονιοβολισμός και όλοι οι 
άνθρωποι στέκονται προσοχή για 2 
λεπτά. Μετά ακούγεται ένας άλλος 
κανονιοβολισμός που σημαίνει τη 
λήξη της σιωπής. Η μέρα γιορτάζεται 
με διάφορες εκδηλώσεις σε όλη τη 
χώρα και μια από αυτές είναι το 
στόλισμα του πύργου του Λονδίνου 
με κόκκινες τεχνητές παπαρούνες, 
που συμβολίζουν το αίμα των αθώων 

θυμάτων του πολέμου. Οι Βρεττανοί φορούν την παπαρούνα στο πέτο και καταθέτουν 
στεφάνια στη μνήμη των ηρώων. 

Θεοφανία Ζαχάρογλου  Δ΄ τάξη 

ΤΗΑΝΚS GIVING DAY (Μέρα Ευχαριστιών) 
Μεγάλη οικογενειακή γιορτή στη Βόρεια Αμερική, με αγροτική προέλευση. Στον Καναδά 
εορτάζεται τη δεύτερη Δευτέρα του Οκτωβρίου και στις Ηνωμένες Πολιτείες την τέταρτη 
Πέμπτη του Νοεμβρίου.   
Τα ίχνη της χάνονται στην εποχή των πρώτων Ευρωπαίων αποίκων στη Βόρεια Αμερική. 
Θέλοντας να ευχαριστήσουν τον Θεό για την ασφαλή άφιξή τους στον Νέο Κόσμο, αλλά και 
για τις καλές σοδειές που τους 
χάριζε, καθιέρωσαν μια μέρα του 
χρόνου ένα γεύμα προς τιμήν του 
Δημιουργού, στο οποίο 
παρακάθονταν όλα τα μέλη της 
οικογένειας. 
Η πρώτη καταγεγραμμένη Ημέρα 
των Ευχαριστιών έγινε το 1621 
στο Πλύμουθ της Μασαχουσέτης, 
ενώ σε πανεθνικό επίπεδο άρχισε 
να εορτάζεται στις ΗΠΑ μετά τη 
διακήρυξη του Αμερικανού 
προέδρου Τζορτζ Ουάσινγκτον, 
στις 26  Νοεμβρίου 1789. 
Στις μέρες μας, η Ημέρα των Ευχαριστιών έχει περισσότερο κοσμικό χαρακτήρα και είναι 
μια ευκαιρία για τα διάσπαρτα, ανά την αμερικανική επικράτεια, μέλη των οικογενειών, να 
βρεθούν μαζί γύρω από το τραπέζι. Συμβάλλει σε αυτό και η αργία της Παρασκευής για 
πολλούς κλάδους των εργαζομένων, οπότε συμπληρώνεται ένα χορταστικό τριήμερο.  
Το έδεσμα που κυριαρχεί είναι η ψητή γαλοπούλα και το μενού συμπληρώνεται από πουρέ 
γλυκοπατάτας, ψωμί από καλαμπόκι, σάλτσα από κράνμπερι και κολοκυθόπιτα για γλυκό. 
Το βράδυ οι άντρες της οικογένειας θα απολαύσουν έναν αγώνα αμερικανικού 
ποδοσφαίρου, ενώ οι κυρίες θα ανταλλάξουν απόψεις για την έξοδο της επόμενης μέρας 
στα μαγαζιά, οπότε, παραδοσιακά, αρχίζει η εορταστική περίοδος των Χριστουγέννων. 
                                                                   Βασιλική Μάρτσου,  Ελένη Ζαχίλα Ε’ τάξη, Ελένη Κόντη ΣΤ’ τάξη 



Προβλήματα ύδρευσης 
Τον τελευταίο καιρό στο χωριό και στο σχολείο μας έχουμε 
συχνά διακοπές νερού. Δεν είναι εύκολο να παίζεις, να μιλάς, 
να αθλείσαι όλο το πρωί και να μην έχεις να πιείς λίγο νερό! 
Για να μάθουμε τι συμβαίνει, ζητήσαμε από την πρόεδρο του 
χωριού, την κ. Γιώτα Παπανδρέου-Δημητριάδου, να μας πει 
ποιο ήταν το πρόβλημα. Μας εξήγησε λοιπόν ότι οι σωλήνες 
του δικτύου ύδρευσης, επειδή ήταν παλιοί , δεν μπορούσαν να 
αντέξουν την πίεση του νερού και έσπασαν.  
Η ΔΕΥΑΣ έστειλε τους εργάτες της να αλλάξουν τους σωλήνες 
με νέους και πιο γερούς κι έτσι από δω και πέρα δεν θα 
έχουμε πρόβλημα με το νερό του χωριού μας . Για αρκετές 
μέρες ήταν άσχημο, γιατί η ΔΕΥΑΣ είχε σκάψει στους δρόμους για να βγάλει τους 
σπασμένους σωλήνες, αλλά τώρα το νεράκι μας τρέχει από τις βρύσες μας καθαρό και 
δροσερό και χωρίς διακοπές!                                                   Όλγα Κρητίδου , Φένια Ζαχάρογλου,  Δ΄τάξη 

Ο Πλούτωνας δεν είναι πια πλανήτης 
Στο Συνέδριο της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

στην Πράγα στις 24 Αυγούστου 2006, οι επιστήμονες επαναδιατύπωσαν τον ορισμό 

του πλανήτη. Δηλαδή, για να είναι ένα σώμα πλανήτης πρέπει:  

α) Να περιφέρεται γύρω από έναν αστέρα 

β) Να είναι σφαιρικό 

γ) Να ξεχωρίζει σαφώς από την περιβάλλουσα ποσότητα κοσμικών υπολειμμάτων. 

Του Πλούτωνα του λείπει το τρίτο κριτήριο (επειδή η τροχιά του διασταυρώνεται με 

την τροχιά του Ποσειδώνα) και θεωρείται πλέον «νάνος πλανήτης». 
Ευαγγελία Δημητριάδου, ΣΤ’ Τάξη 

                       Διατροφή αστροναυτών 

Οι αστροναύτες τρώνε φαγητά σε σακουλάκια με λίγη ποσότητα. 

Καρυκεύματα χρησιμοποιούνται όπως το κέτσαπ, η μουστάρδα 

και η μαγιονέζα. Το αλάτι και το πιπέρι υπάρχουν μόνο σε υγρή 

μορφή, γιατί δημιουργούνται κίνδυνοι απόφραξης των 

εξαεριστήρων, να μολύνουν τον εξοπλισμό ή να μπουν στα 

μάτια, στο στόμα, στη μύτη ενός αστροναύτη προκαλώντας 

ερεθισμό. Οι   αστροναύτες τρώνε τρία γεύματα την ημέρα, 

πρωινό, γεύμα και δείπνο.    
                                                                       Θεόφιλος Δημητριάδης του Ιωσήφ, ΣΤ’ τάξη 



‘’ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΠΑΡΕΑΚΙ’’        

είναι μια  έκδοση των 

μαθητών του 

Δημοτικού Σχολείου 

Προφήτη Ηλία. 
 

 Είναι ένα σχέδιο 

εργασίας που 

υλοποιείται από όλες 

τις τάξεις.     
                             

Την πληκτρολόγηση 

των κειμένων έχει 

αναλάβει η ΣΤ’ τάξη. 
  

Το λογότυπο της 

έκδοσης ζωγράφισε ο 

μαθητής της Γ’ τάξης  

Δημητριάδης Ιωσήφ 
 

Αρθρογραφούν οι  

μαθητές  της 

Β,Γ,Δ,Ε & ΣΤ 
 

Εικονογραφούν όλοι οι 

μαθητές 

 

Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη (Καβάλα 1930) 
Σπούδασε στη Σχολή Κοινωνικών Λειτουργών και σε σχολή 

δημοσιογραφίας. Ασχολείται κυρίως με την παιδική-εφηβική 

λογοτεχνία. Τα θέματα των βιβλίων της αναφέρονται στην 

ελληνική ιστορία, την οικολογία, τη μετανάστευση, τη βία στα 

γήπεδα, την ελληνική μυθολογία. Η γραφή της χαρακτηρίζεται 

από ρεαλισμό και λυρισμό. Μερικά βιβλία της: Ο μεγάλος 

αποχαιρετισμός, Καπετάν Κώττας, Παιχνίδι χωρίς κανόνες, 

Τα σκυλιά του Αγίου Βερνάρδου, Πριν από το τέρμα, Εμένα 

με νοιάζει.                               Ευαγγελία Δημητριάδου, ΣΤ’ Τάξη 

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

Από την Δ’ τάξη 
1. Το παραμύθι που διάβασα πρόσφατα και μου άρεσε πολύ είναι «Τα Χριστούγεννα 
του τεμπέλη» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. 
Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:  
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης γεννήθηκε στη Σκιάθο το 1851 και πέθανε το 1911. 
Ο πατέρας του ήταν παπάς. Εκτός από τον Αλέξανδρο είχε άλλα 7 παιδιά. 
Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης έχει γράψει πολλά βιβλία. 
2. «Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία»  
Το παραμύθι αναφέρεται σε μια συγκινητική ιστορία μιας  
οικογένειας παραμονή των Χριστουγέννων. Η μητέρα, όπως  
κάθε μητέρα, δουλεύει όλη μέρα για να μη λείψει τίποτα στα παιδιά 
 της, γιατί ο πατέρας είναι άρρωστος βαριά και βρίσκεται στο 
 νοσοκομείο. Τα παιδιά, από την άλλη,  αισθάνονται μοναξιά,  
θλίψη και οργή απέναντί της.  Όμως… το πνεύμα των Χριστουγέννων 
 θα κάνει το θαύμα  του! Ξαφνικά… όλα αλλάζουν! Η ευχή του  
μικρού Κωστάκη, να είναι όλη η οικογένεια ξανά μαζί αγαπημένη,  
πραγματοποιείται! Αυτό είναι και το πιο σημαντικό μήνυμα  των  
Χριστουγέννων: Να υπάρχει αγάπη και υγεία  σε όλον τον κόσμο!  
3. « Τα τρία μικρά λυκάκια» του Ευγένιου Τριβιζά. 
 4.         « Το μικρό σύννεφο» των Μισέλ Πικμάλ και Ζαν Μισέλ Πεγιέ 
 
 
Από την Β’ τάξη 
1.Ο Μικρός Νικόλας έχει προβλήματα, του Ρενε Γκοσινι 
2.Το δώρο της Παπλωματούς, του Τζεφ Μπρομπο-Γκεϊλ  ντε Μερκεν  
3.Ο Πανταρώτος, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
4.Ποτέ μην γαργαλάς έναν γορίλα, του Ευγένιου Τριβιζά 
5. Ο Γάτος Γιούρι, του Καγιεταν Κοβιτς 

 
 
Από την Α’ τάξη 
1.Τα 24 παιδιά της Καλομάνας, της Γαλάτειας Γρηγοριάδου Σουρέλη 
2. Οι παρεούλες της αλφαβήτας, του Ευγένιου Τριβιζά 
3.Παιχνιδογραμματική, της Θέτης Χορτιάτη 
4. 3,2,1 μετράω με τη Ρένα, της Ρένας Ρώσση-Ζαϊρη 
5.Δεν είμαι μικρός, της Τ. Τσιλιμέντη  

 
 



 
 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 
Συμπλήρωσε το σταυρόλεξο 
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 
1. Ιέρεια στο Μαντείο των Δελφών. 
2. Όπλο της Αθηνάς. 
3. Δώρο της Αθηνάς στους Αθηναίους. 
4.Η Μητέρα του Δία. 
5.Ποτό των θεών. 
6.Λέγεται κι έτσι η κιθάρα του 
Απόλλωνα 
7. Η πιο ζηλιάρα από τις θεές. 
8. Ο πατέρας του Προμηθέα. 
9. Ο Δίας πέταξε τον Ήφαιστο από την 
κορυφή του Ολύμπου στη … 
10. Η μητέρα του Απόλλωνα. 
11.Σύμβολο του Ήφαιστου. 
 
 

ΚΑΘΕΤΑ 
1. Γιος του Προμηθέα.  
2. Κατοικούσαν στον Όλυμπο. 
3. Βρισκόταν μέσα στο πιθάρι της 
Πανδώρας. 
4. Ο Πλούτωνας ζούσε στον … 
5. Για χάρη της Ο Δίας 
μεταμορφώθηκε σε άσπρο Ταύρο. 
6. Χάλκινος γίγαντας που φρουρούσε 
την Κρήτη. 
7. Η μόνη γυναίκα που σώθηκε από 
τον κατακλυσμό. 
8.Το κηρύκειο ήταν σύμβολό του.  
9. Τον Ξένιο τον λένε και …  
10. Η τροφή των θεών. 

Από την Τρίτη τάξη 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


