
 
Ένας περίπατος στο ηλιακό µας σύστηµα 

 
Κατοικούµε µέσα σε ένα ασήµαντο και µικροσκοπικό τµήµα του Σύµπαντος, που δεν παύει όµως να είναι το 

σπίτι που γεννηθήκαµε και µεγαλώσαµε. Αξίζει λοιπόν να επισκεφτούµε και να γνωρίσουµε καλύτερα τη µικρή 
µας διαστηµική γειτονιά. ∆ιότι αν δε µάθουµε µερικά πράγµατα για το ηλιακό µας σύστηµα που µας φιλοξενεί 
και αν δε γνωρίσουµε τους πλανήτες που είναι αναπόσπαστα µέλη αυτής της γειτονιάς µας, τότε είναι σαν να 
κατοικούµε και να ζούµε σε ένα σπίτι χωρίς να γνωρίζουµε σε ποια γειτονιά είναι χτισµένο. Γι’ αυτό, 
προσδεθείτε και απολαύστε το µαγευτικό µας ταξίδι.  

Ερµής 
Ο πρώτος σταθµός του διαστηµικού ταξιδιού µας είναι ο Ερµής, ο οποίος είναι και ο πλησιέστερος πλανήτης 

προς τον Ήλιο. Ο Ερµής βρίσκεται γύρω στα 56 εκατοµµύρια χιλιόµετρα από τον Ήλιο. Αν πετούσατε µε 
αεροπλάνο και µε ταχύτητα 1000 χµ./ώρα (όπως είπαµε πιο πριν) και ξεκινούσατε από τον Ήλιο, θα 
χρειαζόσασταν 7 χρόνια για να φτάσετε στον Ερµή! Αν τώρα οδηγούσατε το αυτοκίνητό σας, θα φτάνατε σε 57 
χρόνια.   

 

Αφροδίτη 
Ο δεύτερος σταθµός µας είναι ο πλανήτης Αφροδίτη. Ο πλανήτης πήρε το όνοµά του από τη θεά του έρωτα και της 

οµορφιάς, την Αφροδίτη και βρίσκεται σε απόσταση 104,5 εκατοµµύρια χιλιόµετρα περίπου από τον Ήλιο. Με αεροπλάνο 
θα φτάνατε σε 12 χρόνια και µε αυτοκίνητο σε 106 χρόνια. Πρέπει να είναι ένας πλανήτης µε αφόρητη θερµοκρασία, µε 
επιφάνεια αµµώδη ή χωµατώδη, µε µικρή ποσότητα υδρατµών, διασπαρµένη µε λίµνες από λιωµένα υλικά, αιώνια 
σκεπασµένη από πυκνό στρώµα νεφών.  

Γη 
Η τρίτη στάση στο φανταστικό µας ταξίδι είναι το σπίτι µας, ο πλανήτης Γη. Η µέση απόσταση της Γης από το 

άστρο της ηµέρας είναι περίπου 150 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι επιστήµονες χρησιµοποιούν 
την απόσταση Γης – Ήλιου ως αστρονοµική µονάδα µέτρησης (Αστρονοµική Μονάδα ή Astronomical Unit). Με 
αεροπλάνο θα φτάνατε από τον Ήλιο στη Γη σε 18 χρόνια και µε αυτοκίνητο σε 152 χρόνια.  

 

 

Άρης 
Η τέταρτη στάση στη διαστηµική πορεία µας µέσα στο ηλιακό σύστηµα είναι ο Άρης, ο κόκκινος πλανήτης. Η µέση 

απόσταση του Άρη από τον Ήλιο είναι γύρω στα 220 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. Με αεροπλάνο θα φτάνατε σε 26 χρόνια 
και µε αυτοκίνητο σε 223 χρόνια. Ο πλανήτης έπαιξε σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της πλανητικής αστρονοµίας. Για 
πολύ καιρό βρισκόταν στο επίκεντρο µιας µεγάλης διαµάχης σχετικά µε την ύπαρξη ζωής έξω από τη Γη και τα 
τελευταία χρόνια ήταν ο πρωταρχικός στόχος του προγράµµατος της ΝΑΣΑ.   

∆ίας 
Ο ∆ίας, ο µεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού µας συστήµατος, είναι ο πέµπτος πλανήτης σε απόσταση από τον 

Ήλιο και ο πρώτος από τους ονοµαζόµενους “Εξωτερικούς Πλανήτες”. Η µέση απόσταση από τον Ήλιο είναι σχεδόν 
751 εκατοµµύρια χιλιόµετρα. Με αεροπλάνο θα φτάνατε σε 89 χρόνια και µε αυτοκίνητο σε 762 χρόνια. Έως σήµερα 
έχουν ανακαλυφθεί δεκαέξι σηµαντικοί δορυφόροι του ∆ία. Η θερµοκρασία στην επιφάνειά του προσεγγίζει τους -130 
βαθµούς Κελσίου.  

 

 

Κρόνος 
Ο πλανήτης των δακτυλίων, είναι ο έκτος σε σειρά από τον Ήλιο. Αυτός ο γιγάντιος πλανήτης είναι 

περισσότερο από εννιά φορές πιο µακριά απ’ ότι η Γη από τον Ήλιο. Η µέση απόσταση είναι περίπου 1370 

εκατοµµύρια (ή 1,370 δισεκατοµµύρια) χιλιόµετρα. Αν πετούσατε µε το αεροπλάνο, θα χρειαζόσασταν 163 χρόνια 

για να διανύσετε την απόσταση από τον Ήλιο µέχρι τον Κρόνο, ενώ µε το αυτοκίνητο σε 1.396 χρόνια. Ο Κρόνος 
έχει επτά κύριους δακτύλιους. Αυτοί θεωρούνταν µοναδικοί στο ηλιακό µας σύστηµα έως το 1977, όταν 
παρατηρήθηκαν επίσης στον Ουρανό, τον ∆ία και τον Ποσειδώνα.  

   
Ουρανός 

Ο µυστηριώδης γαλαζοπράσινος πλανήτης είναι ο έβδοµος σε σειρά. Από τον Ουρανό ως τα εξώτερα όρια του 
συστήµατός µας, οι αποστάσεις είναι πραγµατικά τεράστιες. Η µέση απόσταση από τον Ήλιο είναι γύρω στα 2,7 
δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα. Με αεροπλάνο θα φτάνατε σε 328 χρόνια και µε αυτοκίνητο σε 2.809 χρόνια. Ο Ουρανός 
αποτελεί έναν ασυνήθιστο πλανήτη, γιατί περιστρέφεται γύρω από έναν άξονα µε κλίση 98 µοιρών και έτσι δίνει την 
εντύπωση πως γυρίζει πλαγίως.   

 

Ποσειδώνας 
Ο όγδοος σε σειρά πλανήτης και ο προτελευταίος από τον Ήλιο, βρίσκεται σε απόσταση που αγγίζει τα 4,3 

δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα. Πρόκειται πράγµατι για πολύ µεγάλη απόσταση. Το αεροπλάνο µε το οποίο θα ταξιδεύατε θα 
έφτανε σε 513 χρόνια στον προορισµό του, ενώ µε το αυτοκίνητο θα φτάνατε σε 4.400 χρόνια. Το γαλάζιο χρώµα του 
πλανήτη αυτού, όπως και του Ουρανού, οφείλεται στην απορρόφηση της ακτινοβολίας από το µεθάνιο στην ατµόσφαιρα. 
Στην επιφάνειά του κυριαρχούν δυνατοί άνεµοι, καταιγίδες και στρόβιλοι.  

Πλούτωνας 
Ο µικρός Πλούτωνας είναι ο τελευταίος πλανήτης της οικογένειας του ηλιακού µας συστήµατος. Ο σκοτεινός 

και συνάµα ψυχρός πλανήτης απέχει γύρω στα 5,6 δισεκατοµµύρια χιλιόµετρα από τον Ήλιο κατά µέσο όρο. Με 
αεροπλάνο θα φτάνατε σε 675 χρόνια, ενώ αν προσπαθούσατε να πάρετε το αυτοκίνητό σας θα ήσασταν εκεί σε 5.700 
χρόνια.  

 
Αποσπάσµατα από την εργασία της ∆΄ τάξης στα πλαίσια σχετικού προγράµµατος της Ευέλικτης Ζώνης.   

  



    
«Αρώµατα χρώµατα και γεύσεις των φρούτων του Χειµώνα»«Αρώµατα χρώµατα και γεύσεις των φρούτων του Χειµώνα»«Αρώµατα χρώµατα και γεύσεις των φρούτων του Χειµώνα»«Αρώµατα χρώµατα και γεύσεις των φρούτων του Χειµώνα» 

 
Στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης, κατά το παρόν σχολικό έτος 2013-2014, ασχοληθήκαµε µε το 

θέµα: «Αρώµατα, χρώµατα και γεύσεις των φρούτων του χειµώνα».  
 Εκπονώντας αυτό το πρόγραµµα, ήλθαµε σε επαφή µε τα φρούτα του χειµώνα, εσπεριδοειδή και 

µήλα, συζητήσαµε για τα δέντρα, την καλλιέργειά τους, τους καρπούς, τη θρεπτική αξία τους καθώς 
και για την περιεκτικότητά τους σε βιταµίνες και πρωτεΐνες.  

 Για να  επιτευχθούν τα παραπάνω και να γίνουν πιο γνώριµα στα παιδιά, έγιναν οι παρακάτω 
δραστηριότητες: 

Φτιάξαµε φυσικούς  χυµούς στην τάξη, ξεχωριστά για κάθε 
είδος φρούτου και τους  δοκιµάσαµε. Επίσης αναµίξαµε µικρές 
ποσότητες από τους παραπάνω χυµούς και δοκιµάσαµε πάλι τις καινούργιες γεύσεις. 

Επισκεφθήκαµε µαζί µε τα παιδιά άλλων τάξεων το εργοστάσιο «Χυµοί Χίου Α.Ε» όπου 
παρακολουθήσαµε την επεξεργασία των εσπεριδοειδών έως τη χυµοποίηση και τη συσκευασία σε 
κουτάκια. Μας τόνισαν ακόµα την αξία τους στη διατροφή µας. 

Φτιάξαµε γλυκά κουταλιού στην τάξη από τα παρακάτω εσπεριδοειδή:  Νεράντζι, γκρέιπ – 
φρουτ, πορτοκάλι, λεµόνι, φράπα. Αφού τα καθαρίσαµε, τα κόψαµε, τα ψήσαµε και τέλος  
δοκιµάσαµε τη γεύση του καθενός ξεχωριστά,  τονίζοντας την 
αξία τους στις παθήσεις του στοµάχου και στη διαδικασία της 

πέψης. Επίσης φτιάξαµε λικέρ µανταρίνι και κουµ – κουάτ.  
Τέλος πήγαµε στο περιβόλι και µαζέψαµε καρπούς χρησιµοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία 

για τη συγκοµιδή. Είδαµε τα δέντρα στο φυσικό τους χώρο και παίξαµε ανάµεσά τους.  
Μάθαµε για την αξία του Κάµπου στα παλαιότερα χρόνια τόσο από γεωργικής και 

οικονοµικής άποψης όσο και πολιτιστικής. Βρήκαµε σχετικές φωτογραφίες από τις «καλές 
εποχές» της περιοχής  σε βιβλία και στο διαδίκτυο.           

Μέχρι το τέλος του προγράµµατος σκοπεύουµε να φτιάξουµε µαρµελάδα και µηλόπιτα. 
Ακόµα να επισκεφθούµε τη λαχαναγορά για να δούµε από κοντά τη διακίνηση και το εµπόριο των 
φρούτων.                         

Σε όλες τις δραστηριότητες συµµετείχαµε µε πολλή χαρά και κέφι.   
 

Πρόγραµµα ευέλικτης  ζώνης Β΄ Τάξης 
 

 
‘’  Santa’s visit’’ ( η επίσκεψη του Αϊ 

Βασίλη ) 
 

Παραµονή Πρωτοχρονιάς και πέντε αδελφάκια περιµένουν µε 
ανυποµονησία τα δώρα τους κάτω απ’ το δέντρο. Αργότερα, όταν 
τα παιδάκια έχουν αποκοιµηθεί , ο Άγιος Βασίλης µε τα ξωτικά 
του τρυπώνουν στο σαλόνι του σπιτιού, αλλά το φτάρνισµα ενός 
ξωτικού ξυπνάει τα 
παιδάκια, που όλο 
χαρά αρχίζουν το 
χορό . Όταν όµως 
παίρνουν τα δώρα 
τους, η αρχική τους 
χαρά δίνει τη θέση 
της στη θλίψη. 

«Άγιε Βασίλη, 
µας έφερες όµορφα 
δώρα, αλλά η φίλη µου δεν έχει φαγητό, ρούχα και ζεστασιά ». 

«Άγιε, θα µπορούσες να βρεις δουλειά για τους γονείς της 
Ελένης; Είναι δυστυχισµένη εδώ και πολύ καιρό». 

«Έχουµε την υγεία µας ,τους γονείς µας ,το σπίτι µας και όλα 
όσα χρειαζόµαστε, αλλά εκατοντάδες παιδιά στη χώρα µας είναι 
φτωχά και λυπηµένα». 

 
Αυτό το σκετσάκι παρουσιάστηκε στην αγγλική γλώσσα από 

µαθητές και µαθήτριες των Γ’,∆’,Ε’ και ΣΤ’ τάξεων του 
ολοήµερου του σχολείου µας στις 13 ∆εκεµβρίου 2013 στο 
αµφιθέατρο του Πανεπιστηµίου, ύστερα από πρόσκληση προς τα 
δηµοτικά σχολεία της Χίου  της συµβούλου Φυσικής Αγωγής, 
κυρίας Σαµουηλίδου. 

Οι µαθητές απέδωσαν θαυµάσια τους ρόλους τους κάνοντας 
υπερήφανες, όχι µόνο τις καθηγήτριές τους κυρίες Σταθαράκου 
Μαρία και Καραµανή ∆έσποινα που επιµελήθηκαν το σκετς, αλλά 
και ολόκληρο το σχολείο µας. 

Στο σκετσάκι έλαβαν µέρος οι µαθητές : 
Αγγελική Πούλου, Ειρήνη Τσιάγκα, Αντώνης Παστρικός, 

Καλλιόπη Χαβιάρα, Κυριακή Μπαστούνη, Γιάννης Ψαρούδης, 
Ιωάννα Μέλη, Ηλέκτρα Σαραντινού, Μαρία Συριώδη, 
Μαρκέλλα Χονδρογιάννη, ∆ήµητρα Κουτσουράδη, Λευτέρης 
Νιφόρος, ∆έσποινα Βαβυλουσάκη, Χαρούλα Βαβυλουσάκη, 
∆έσποινα Πάντσαρη, Πολύµνια Καµπούρη, Μαρία Βατάκη, 
Σοφία Ματτέ, Αιµιλία Μπαστούνη, Σοφία Λικσκεντάι και 
Παντελής Λικσκεντάι  

 

    
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ    

    
Οι µαθητές και οι µαθήτριες της Α’ τάξης του Σχολικού Κέντρου Καµποχώρων, στα 

πλαίσια της εργασίας που εκπονούν στο µάθηµα της Ευέλικτης Ζώνης, σχετικά µε την υγιεινή 
διατροφή και µε τις τροφές που πρέπει να εντάξουµε στο καθηµερινό µας διαιτολόγιο, σας 
προτείνουν το παρακάτω εβδοµαδιαίο πρόγραµµα διατροφής για τα τρία βασικότερα γεύµατα της 
ηµέρας: 

 

 
∆ΕΥΤΕΡ

Α 
ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥ

Η 
ΣΑΒΒΑΤΟ 

Π
Ρ
Ω
ΙΝ

Ο
 

Γάλα και 
τοστ 

Γάλα µε 
δηµητριακά 

Γάλα και 
τοστ 

Γάλα µε 
δηµητριακά 

Γάλα και 
ψωµί µε µέλι 

∆ηµητριακά 
και φρούτο 

∆
Ε
Κ
Α
Τ
ΙΑ

Ν

Ο
 

Μπανάνα 
και 
µπισκότα 
(σπιτικά) 

Τοστ µε τυρί, 
ντοµάτα και 
µαρούλι 

Μήλο και 
γιαουρτάκι 

Μήλο και 
κουλούρι 
Θεσσαλονίκης  
(µε σουσάµι) 

Φρούτα 
(µπανάνα, 
πορτοκάλι,  
µήλο, 
αχλάδι) 

Τοστ µε τυρί, 
ντοµάτα και 
µαρούλι 

Μ
Ε
Σ
Η
Μ

Ε
Ρ
ΙΑ

Ν

Ο
 

Κοτόπουλο 
µε πατάτες 
και σαλάτα 

Ψαρόσουπα 
µε σαλάτα 
λάχανο 

Φασολάκια 
µε πατάτες 
και σαλάτα 
µαρούλι 

Μπιφτέκια 
µοσχαρίσια  
και σαλάτα 

Φακές µε 
σαλάτα και 
ψωµί 

Ψάρι µε 
σαλάτα 

 
Η Κυριακή είναι ελεύθερη. 
 
Οι οµάδες µε τα παιδιά που επιµελήθηκαν το πρόγραµµα µε τη σειρά των ηµερών είναι ως εξής: 
Μαρία  Μενή, Γκέλντι Ισούφαϊ και Γεωργία Κυριακού 
Ξένια Καµπούρη, Παντελής Βαβυλουσάκης και Γρηγόρης Γουβίτσας 
Φωτεινή Βάκα, Άλντι Κολντάσι και Βαγγέλης Μανολόπουλος 
Κατερίνα Θεοχαροπούλου, Κατερίνα Βατάκη και Ευγενία Ματτέ 
Γιάννα Πούλου, Φαµπιάν Ασλάν και Γιώργος Βαβυλουσάκης 
∆ηµήτρης Μακρής, Χρυσοβαλάντης  Ματσάγγος, Ηλιάνα Συριώδη και Μαρία 
Μαυρογιάννη 

 

  
        



ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣΝΙΚΟΣ ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ    
    

Το 1928 ο Νίκος Γιαλούρης γεννιέται στη Χίο.  Από τα παιδικά του χρόνια 

δείχνει έντονη κλίση προς τη ζωγραφική.  Κατά την κατοχή, το 1941, αναγκάζεται 

να διατρέχει τη Χίο. Το 1945 πεθαίνει ο πατέρας τoυ, μετανάστης στην Αμερική. 

Ο Γιαλούρης αναλαμβάνει πλέον μόνος να συντηρήσει την οικογένειά του. Το 

1947 παίρνει το απολυτήριο Γυμνασίου ενώ εργάζεται στην ΟΥΝΡΑ, αμερικανικό 

οργανισμό περίθαλψης. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1948,  διδάσκει αγγλική 

γλώσσα στο Βροντάδο 

και τα Καρδάμυλα.  
 Το 1963 εκδίδεται 

το δεύτερο βιβλίο του 

Γιαλούρη. Ένας 

αγγλικός οδηγός για τη 

Χίο. Επηρεασμένος από 

τα γεγονότα του 

Πολυτεχνείου, 

δημιουργεί τη σειρά «Ώρες Πολυτεχνείου».  Το 1974 από τα γεγονότα τoυ 

Κυπριακού προέκυψαν η ποιητική συλλογή «Κύπρια Πάθη» και μια σειρά 

σχεδίων και χαρακτικών. Το 1995 εκδίδει την πρώτη ποιητική του συλλογή, «Τα 

ζώδια της σιωπής», καθώς και το βιβλίο «Το συναξάρι των καλών Δράκων» με 

δώδεκα αντι-παραμύθια. Δύο χρόνια μετά εκδίδεται το βιβλίο «Τα χωριά της 

μαστίχας», λεύκωμα αφιερωμένο στα Μαστιχοχώρια της Χίου. Τον Ιούνιο του 

2003 πεθαίνει αφήνοντας το έργο δωρεά στον Δήμο της Χίου για τη δημιουργία 

Μουσείου. Τον Αύγουστο του 2005   ιδρύεται το Μουσείο Γιαλούρη από τον 

Δήμο της Χίου.  

Οι μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου μας επισκέφθηκαν την πινακοθήκη 

της Χίου καθώς και το Ναυτικό Μουσείο Χίου για να ξεναγηθούν και να μάθουν 

γι’ αυτόν. Επίσης ασχολήθηκαν με το έργο του και έκαναν πολλές εργασίες. 

Μερικές απ’ αυτές είναι: ακροστιχίδες και μικρά ποιήματα με τη βοήθεια της 

δασκάλας των αγγλικών. Ακόμη συνέθεσαν λαϊκά παραμύθια παίρνοντας 

έμπνευση από τα δικά του. Τέλος έγραψαν με τη δική του χαρακτική λέξεις από 

τα βιβλία του. 
Ειρήνη Ψυχή    

Συνέντευξη από τον συνταξιούχο καπετάνιο Αντώνη Συνέντευξη από τον συνταξιούχο καπετάνιο Αντώνη Συνέντευξη από τον συνταξιούχο καπετάνιο Αντώνη Συνέντευξη από τον συνταξιούχο καπετάνιο Αντώνη 
Γλύκα.Γλύκα.Γλύκα.Γλύκα.    

 
-  Έχει κάθε πλοίο πυξίδα; 

- Ασφαλώς, για να προσανατολιζόμαστε. Κι όχι μόνο μία, αλλά πολλές. 

- Σε ποια μέρη έχει τις χειρότερες κακοκαιρίες; 

- Παντού,  ακόμα και στη Μεσόγειο. Στις Φιλιππίνες έχει και κυκλώνες. Το 

πλοίο όμως δε βουλιάζει ,παλεύει με τις φουρτούνες. 

- Πώς  γίνονται οι κυκλώνες; 

- Δημιουργούνται ρεύματα που είναι κινούμενος όγκος νερού. Ο κυκλώνας 

ξεκινά σαν τρόμπα, σαν ρουφήχτρα. Το φαινόμενο αυτό δημιουργεί 

τεράστια κύματα, η γνωστή σε όλους τρικυμία. 

-   Πόσο ψηλά µπορεί να φτάσουν τα κύµατα; 
- Έχω δει και κύµατα που φτάνουν τα 25  µέτρα ύψος ,αλλά πολύ                          
σπάνια. Κυρίως στη Νότια Αφρική. 

-   Έχετε πέσει σε φουρτούνα;  

-   Ναι, αλλά αντιμετωπίζεται. Είκοσι πέντε χρόνια ήμουν στα βαπόρια. 

-   Δε φοβηθήκατε ποτέ; 

-   Το σταυρό μου κάνω, παιδί μου. Κι όταν περπατάς στο δρόμο πάλι       

     κινδυνεύεις. 

-    Είναι δύσκολο να δουλεύεις σε πλοίο;   

-    Η δουλειά μου είναι 

αυτή. Ό,τι μαθαίνεις να 

κάνεις καλά, το    

      αντιμετωπίζεις. 

- Βγαίνατε έξω στα 

λιμάνια; 

- Βεβαίως, εκτός από 

κάποιους τόπους που 

δε μας επέτρεπαν να 

βγούμε. Τώρα είμαι 

συνταξιούχος ναυτικός 

κι είναι χειρότερα, κυρίως όσον αφορά  στις συντάξεις μας. 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ  ΠΟΛΥ!!!!!! 

 

 
Ποιήµατα και ακροστιχίδες στα αγγλικά από µαθητές-τριες της Ε’ 
τάξης στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης και του πολιτιστικού 
προγράµµατος που ήταν  αφιερωµένο στον  Νίκο Γιαλούρη. 
 
Painter 
            Imaginative, fantastic 
            Fishing, shipping, sailing  
            Fairytales, dragons, mermaids 
good-hearted, solitary  
poet 
 
(Αγγελική Κράκαρη, Αγγελική και Ιωάννα 
Τσουκάρη, Μαρία Μπελέγρη, Ιωάννα 
Λαµπρινούδη) 
 
Countryside very shiny. 
Yellow sun, lots of fun! 
People going to the sea. 
Run fast ,all of you kids! 
Umbrellas, take them for the sun. 
Stop here for endless fun! 
 
(Ειρήνη Ψυχή, Αγγελική Πούλου, Μαριέλα Παγούδη, Μιχάλης Ρυµικής) 
 

 

 

Η συµµετοχή του σχολείου µας στον 
διαγωνισµό  του Ναυτικού Μουσείου Χίου, µε 
θέµα την καταπολέµηση της βίας και του 
εκφοβισµού 

Εκδροµή των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη Βουλή των ΕλλήνωνΕκδροµή των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη Βουλή των ΕλλήνωνΕκδροµή των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη Βουλή των ΕλλήνωνΕκδροµή των µαθητών της ΣΤ΄ τάξης στη Βουλή των Ελλήνων    
    

Στις 2 και 3 Μαΐου 2014 η τάξη µας επισκέφθηκε τη Βουλή των Ελλήνων. Την πρώτη µέρα, µόλις φτάσαµε στην Αθήνα, 
πήγαµε στο Σύνταγµα και σταθήκαµε λίγο στο µνηµείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εκεί θαυµάσαµε τους τσολιάδες και βγήκαµε 
φωτογραφίες µαζί τους. 

Μετά ανεβήκαµε στη Βουλή. Μας ξενάγησαν στην αίθουσα Ελευθερίου Βενιζέλου, όπου υπήρχε µια έκθεση για τον Χαρίλαο 
Τρικούπη. Στη συνέχεια πήγαµε στα θεωρεία και παρακολουθήσαµε για λίγο τη συνεδρίαση των βουλευτών. 

Επόµενη επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο (Παλαιά Βουλή). Εκεί είδαµε τα προσωπικά αντικείµενα των Αγωνιστών της 
Επανάστασης. Το µεσηµέρι παρακολουθήσαµε στο Πλανητάριο την ΄΄Εξέλιξη΄΄, µια ταινία για τη δηµιουργία του σύµπαντος και 
την εξέλιξη της ζωής στη Γη.  

Την επόµενη µέρα, µε τη βοήθεια ξεναγού, περιηγηθήκαµε στην Ακρόπολη και τους χώρους του Νέου Μουσείου, όπου µείναµε έκπληκτοι από το µεγαλείο του 
αρχαίου πολιτισµού µας. 

Το απόγευµα της ίδιας µέρας και λίγο πριν την αναχώρησή µας, επισκεφθήκαµε το Αττικό Ζωολογικό πάρκο. Εκεί παρακολουθήσαµε µια καταπληκτική 
παράσταση µε δελφίνια. Ήταν µια µοναδική εµπειρία που θα µας µείνει αξέχαστη!  

Οι µαθητές της  Στ΄ τάξης 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Hello there! 
How are you? Are you doing anything special at school this month? 
Well, I must tell you I’m very proud of my school and myself because 
we’re carrying out a recycling campaign. Let me tell you a few things 
about it. 
We are recycling 
paper, glass and 
plastic.  
We are also going to 
hand out leaflets and 
brochures to people so 
they start recycling, 
too. 
Finally, I think that 
we’ll make a bazaar 
where people can buy 
reusable things. 
How about that? How 
do you like our work? Would you like to try it with your class? Let me 
know as soon as possible.  
Write back soon. 

Best wishes, 
Angela 
  

Angela 
Krakari (5 th 

grade)         
 

FUNERAL PROCESSION IN CHALKEIOSFUNERAL PROCESSION IN CHALKEIOSFUNERAL PROCESSION IN CHALKEIOSFUNERAL PROCESSION IN CHALKEIOS    
by MariaChalia  (6by MariaChalia  (6by MariaChalia  (6by MariaChalia  (6thththth grade ) grade ) grade ) grade )    

    

On Holy Friday, the faithful all over the world attend the Funeral 
Procession of Jesus Christ. It’s the day of the Passions of Christ. On 
Holy Thursday, the 
young women go to the 
church at midnight to 
decorate the bier. They 
put flowers on the brace  
and on the top. It is such 
a beautiful sight! The 
next evening is the 
funeral procession.  The 
Priest reads the Gospel 
and then the women chant the hymns for the faithful. The children 
light fireworks in the alleys of the village. This is the Funeral 

Procession in my village!!! 
    

”I love reading books”   ”I love reading books”   ”I love reading books”   ”I love reading books”       
     

I like reading books because I feel like I'm in a 
fairy tale. My favourite author is Jules Verne 
and Penelope Delta who has written my favorite 
book, “The Dude". I love Jules Verne's "Around 
the World in 80 Days" and "20,000 Leagues 
under the sea." Below I have some pictures of 
my favorite books. I love reading books in my 
free time.        

Irene Tsiagas (4th grade ) 
    

I love reading books because I learn various 
words and learn about how people lived many 
years ago. I read fairytales with brave heroes and 
fantastic monsters. I learn about other countries 
and how people live there. My favourite hero is 
Peter Pan because he flies every day and this 
fairytale has got beautiful pictures. 

Alekos Stoupakis (4th grade )    
    

I like reading books in my free time. I often read English books. 
My favourite one is “Mowgli” .It is 
about a little boy who lived in the 
jungle.  I really like reading books 
because they are funny and 
interesting. I want to read a book 
during Easter holidays. 

Polydoros Stakias 
 (4th grade) 

I like reading books as I learn about  foreign people, about their 
countries and also their habits. My 
favorite book is the “Little Prince“ which 
talks about a boy who travels into the 
whole universe to find people and create 
friendly relations with them.  

Ioanna Vrachni 
(4th grade) 

 
 
In my free time I read books. My 

favourite book is ‘’The Wizard of Oz’’. 
There are a lot of beautiful pictures in 
this book.           All people must read 
books. We learn new words from books. 
Other books help us learn more about 
our health. Finally, we spend our time 
creatively. 

  Mary Tsoukaris (4th grade ) 
 

I love reading books   
One thing that I like to do is reading books! When I was one year 

old my mother began to buy me books and every afternoon she used to 
read to me. Now I borrow books from 
the school  library and I read them 
when I have free time. 

Angela Kalamari (4th grade ) 
 

Αθλητικά νέαΑθλητικά νέαΑθλητικά νέαΑθλητικά νέα    
 

Ο µαθητής της Ε’ τάξης του Σχολικού Κέντρου Καµποχώρων ∆ηµήτρης Παπαγεωργάκης 
πρώτευσε σε τρία αγωνίσµατα (50 µ. ελεύθερο, 50 µ. πρόσθιο και 100µ. ελεύθερο) σε 
διασυλλογικούς αγώνες κολύµβησης που διεξήχθησαν στο Ιωνικό κολυµβητήριο Χίου, την 
Παρασκευή 21/3/2014.  

Στους ίδιους αγώνες ο µαθητής της Στ΄ τάξης του σχολείου µας Χαράλαµπος Συριώδης 
βγήκε 2ος στα 150 µ. πρόσθιο και στα 100µ. πρόσθιο. 
Στους µαθητικούς αγώνες σκακιού που διεξήχθησαν στις 23/3/2014 στο 3ο Γυµνάσιο Χίου, ο 
µαθητής της Β΄ τάξης του σχολείου µας Λευτέρης Νιφόρος κατέκτησε την 4η θέση και ο 

Μανωλάκης ∆ηµήτρης της Γ΄ τάξης την 5η θέση.     
 

 
 



Ένα κτίριο... µε ιστορία Ένα κτίριο... µε ιστορία Ένα κτίριο... µε ιστορία Ένα κτίριο... µε ιστορία     
( ( ( ( Από την εργασία της ΣΤ΄ τάξης στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης ) ) ) )    

ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΙ (Βασιλεώνοικο ) 
Πέτρινα οικοδοµήµατα σε σχήµα κώνου µε βάση ντουβάνι και 

κλειδιά για στήριξη. Το πάχος του είναι 70 εκ. µε 1µ. και το ύψος τους 
φτάνει τα 8µ. – 10µ. Γύρω -  γύρω από το ντουβάνι υπάρχουν χοντροί 
κορµοί δέντρων και πέτρες. Εσωτερικά υπήρχαν 2 πατώµατα, από τα 
οποία το ανώγι ήταν ευρύτερο – µιας και οι τοίχοι λεπταίνουν όσο 
ανεβαίνουµε – και αυτό ήταν απαραίτητο γιατί έπρεπε να χωρέσουν ο 
κινητικός και ο αλεστικός µηχανισµός. Η πόρτα πάντα φτιαχνόταν στην 
πιο απάνεµη συνήθως πλευρά και στα ψηλότερα πατώµατα τα 
παραθυράκια ήταν αντικριστά, για να βλέπει ο µυλωνάς τον καιρό γύρω  
γύρω.  

Κινούνταν µε την ενέργεια του ανέµου. Ο µηχανισµός τους ήταν 
θεαµατικός, µε άφθονα εξαρτήµατα και 
πανιά από δίµιτο γύρω από τις αντένες. 
Το σύστηµα των πανιών γύριζε το αξόνι 
(έναν οριζόντιο άξονα από βελανιδιά, 
κυπαρίσσι ή πεύκο)  και αυτό έναν 
κατακόρυφο σιδερένιο άξονα, που 
λεγόταν λαµπάδα, καλόγερος ή αδράχτι. 
Το αδράχτι γύριζε µε τη βοήθεια του 
κυκλικού στεφανιού της σκεπής προς όλα 
τα σηµεία του ορίζοντα, αλέθοντας έτσι 
µε όλους τους καιρούς. Η κίνηση αυτή 
προκαλούσε πολύ µεγάλο θόρυβο. 

Εκεί άλεθαν οι κάτοικοι του χωριού 
τα σιτάρια τους και πολλοί άλλοι από τα 
γύρω χωριά και τη χώρα. Πολλοί απ΄ 
αυτούς δεν είχαν χρήµατα να πληρώσουν 

τον µυλωνά για το άλεσµα  και του έδιναν αλεύρι. Εκείνος πουλούσε το 
αλεύρι σε ανθρώπους που έρχονταν από τη χώρα και αγόραζε διάφορα 
πράγµατα, όπως τρόφιµα, ρούχα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης για την 
οικογένειά του. 

Σήµερα σώζονται δύο ανεµόµυλοι στην περιοχή Μύλων,  γιατί ο 
τρίτος που ήταν χτισµένος από τον ∆ηµήτρη Ν. ∆ανιήλ  έχει γκρεµιστεί. 

 
   Οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης 
Ισούφαϊ Λάουρα, Κοιλιάρη Μαρκέλλα, Ματτέ Σοφία 
Πληροφορίες: ∆ανιήλ Ισίδωρος, ∆ανιήλ Μαρία    

ΑΡΓΕΝΤΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ (Χαλκειός) 
Οι  µεγάλοι ιδρυτές της Χίου που έκτισαν τα σχολεία του Χαλκειού 

ήταν ο Παντελής Λέων Αργέντης (1853 - 1911), η σύζυγός του Φανή Παντελή 
Αργέντη (1854 - 1926), το γένος Ιωάννου Σκυλίτση, καθώς και ο γιος τους 
Φίλιππος Παντελή Αργέντης (1891 - 1974). 

Το κτίριο βρίσκεται πάνω στον κεντρικό δρόµο Χαλκειού – 
Βερβεράτου, βόρεια από τον Ιερό Ναό του Τιµίου Σταυρού. Τα υλικά που 
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του ήταν η θυµιανούσικη πέτρα, η 
σιδηρόπετρα καθώς και συµπαγή τούβλα, ενώ δούλεψαν ταλαντούχοι 
εργάτες του Χαλκειού. Είναι διώροφο, επιβλητικό, µε µεγάλα 
πορτοπαράθυρα έτσι ώστε να 
τονίζεται η σπουδαιότητα του 
έργου. Η συνολική επιφάνεια 
του κτιρίου είναι περίπου 630 
τ. µ. Σύµφωνα µε τους λόγους 
που εκφωνήθηκαν στα 
εγκαίνια (29 – 10 – 1917), το 
κόστος κατασκευής του 
έφτασε τις 95.000 δρχ. 

Ανεβαίνοντας τις πρώτες 
σκάλες δεξιά και αριστερά 
υπήρχαν βρύσες για να 
πλένονται οι µαθητές πριν 
µπουν στις αίθουσες. Στις δεύτερες σκάλες ήταν τα  παρτέρια των κοριτσιών 
( ανθόκηπος ) και των αγοριών ( λαχανόκηπος ). 

Μπαίνοντας στην κυρίως αυλή, στην οποία υπάρχουν φυτεµένα πολλά 
δέντρα, αντικρίζεις τα µεγάλα σκαλιά όπου γινόταν η πρωινή προσευχή. Η 
κύρια είσοδος του κτιρίου είναι στη βόρεια πλευρά. Εκεί υπάρχουν και οι 
προτοµές των Ευεργετών. 

Το σχολείο είχε 2 µεγάλες αίθουσες, αίθουσα εκδηλώσεων, εκθεσιακό 
χώρο και το γραφείο του διευθυντή και των δασκάλων. Το κτίριο 
ζεσταινόταν µε ξυλόσοµπες. Τα ξύλα τα έφερναν τα παιδιά από το σπίτι 
τους. Στον κάτω όροφο υπήρχαν οι τουαλέτες και τα µαγειρεία όπου 
ετοιµαζόταν το συσσίτιο ( πρωινό και µεσηµεριανό )  . 

∆υστυχώς το σχολείο εγκαταλείφθηκε το 1981 λόγω ακαταλληλότητας 
(ρωγµών) οπότε και χτίστηκε το σηµερινό σχολείο στη θέση του Παλαιού 
Παρθεναγωγείου. (Λειτούργησε στις 30 – 3 – 1981).Αργότερα στο χώρο 
του Αργέντειου στεγάστηκε το ∆ηµαρχείο Καµποχώρων,  ενώ ένα διάστηµα 
φιλοξένησε στον πρώτο όροφο τον Παιδικό Σταθµό. 

Σήµερα στους χώρους του λειτουργούν διάφορες υπηρεσίες του ∆ήµου 
Χίου,  ενώ αποτελεί ένα κόσµηµα για το Χαλκειό αλλά και για όλο το νησί. 

 

Οι µαθητές της ΣΤ΄τάξης: Χαράλαµπος Συριώδης, Γιώργος Τσόφλιας, Μαρία 
Χαλιά 
 Πληροφορίες: « Το Χαλκειό της  Χίου» ( Τόµος Γ΄) Πρωτοπρεσβύτερου Ιωάννου
Μ.αρκ. Πουλή 
 Εµµανουήλ Βραχνής ∆άσκαλος Σχ. Κέντρου Καµποχώρων 
 Οι µαθήτριες της Αργέντειου Σχολής 
Χαρίκλεια Κουτσουράδη, Μαρία Αυγουστίδη    

 

ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΣΠΙΤΑ (Βερβεράτο) 
Ο Μάριος και η Ισιδώρα Κλούτη και ο Μανόλης Μενής έγιναν για µια 

µέρα «δηµοσιογράφοι» και πήραν συνέντευξη από την κυρία Έλλη 
Κρητικού ( κάτοικο Βερβεράτου ) για να µάθουν για τα Ελληνόσπιτα. 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Καληµέρα, κυρία  Έλλη. Θα µπορούσατε να µας πείτε τι 
γνωρίζετε για τα Ελληνόσπιτα; 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗ: Στους πρόποδες του βουνού Τρύπα, βρισκόταν το 
παλιό χωριό του Βερβεράτου. Το χωριό είχε φρούριο, το λεγόµενο 
Καστέλι. Μπροστά από το φρούριο ήταν 3 σπίτια, τα Ελληνόσπιτα ή των 
Ελλήνων τα σπιτάκια. 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Και πώς ήταν αυτά τα σπίτια; 
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗ: Ήταν µικρά πέτρινα σπίτια σκεπασµένα µε 

µολυβόχωµα, ένα χώµα που ήταν αδιαπέραστο από το νερό και το 
έπαιρναν απ΄το Καναβουτσάτο ( τοποθεσία του χωριού ). 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Ποιοι έµεναν σ΄ αυτά τα σπίτια; 
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗ: Εκεί έµεναν οι φύλακες και συντηρητές του φρουρίου 

που φρόντιζαν και προστάτευαν το κάστρο από τους πειρατές και τους 
άλλους εχθρούς.  

ΠΑΙ∆ΙΑ: Ποιοι είχαν χτίσει αυτό το κάστρο; 
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗ: Το 

είχαν χτίσει οι 
Γενουάτες. Τώρα 
βλέπεις µόνο τα θεµέλια 
του και τρία 
ερειπωµένα κτίσµατα. 

ΠΑΙ∆ΙΑ: Μπορούµε 
να τα επισκεφτούµε; 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗ: 
Μπορείτε να δείτε τα 
ερείπια από µακριά. 
Κοντά δεν µπορείτε να 
πάτε γιατί το µέρος 
είναι δύσβατο και τα 
µονοπάτια έχουν χαθεί. 

Ακόµη και φωτογραφία είναι δύσκολο να βγει. 
ΠΑΙ∆ΙΑ: Σας ευχαριστούµε πολύ για τις χρήσιµες πληροφορίες που 

µας δώσατε. 
ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗ: Και εγώ σας ευχαριστώ που µου δώσατε την ευκαιρία 

να πω λίγα λόγια από την ιστορία του χωριού µας. 
                                                                                                                                                            
Οι µαθητές της ΣΤ΄τάξης: Ισιδώρα Κλούτη, Μάριος Κλούτης, Μανόλης 
Μενής 
Πληροφορίες: Έλλη Κρητικού 
Φωτογραφία : Κωνσταντίνος Κάµπουρας 

 

ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥΣΑΙΝΑ (∆αφνώνας) 
Το Στρατηγάτο βρίσκεται ένα χιλιόµετρο περίπου από τον οικισµό του 

∆αφνώνα κι έχει ξεχωριστή φυσική οµορφιά. Η περιοχή αναφέρεται στη 
βιβλιογραφία ως ενιαίο κτήµα, µε πηγή, πύργο και ναό, στοιχεία που 
µερικώς διατηρούνται έως σήµερα. Το όνοµα της περιοχής αποδίδεται είτε 
στη χιακή οικογένεια των Στρατηγών είτε στην έδρα του Στρατηγού του 
θέµατος του Αιγαίου, κατά την εποχή που το νησί ανήκε στη Βυζαντινή 

Αυτοκρατορία. 
Ο ναός αφιερωµένος στην Υπαπαντή του 

Χριστού, (γνωστός ως Παναγιά 
Στρατηγούσαινα), θεωρείται  αντίγραφο της 
Νέας Μονής, η οποία χτίστηκε λίγα χρόνια 
νωρίτερα (1054 ). Καταστράφηκε το 1881 από 
το µεγάλο σεισµό και µετά ξανακτίστηκε χωρίς 
τρούλο. Σήµερα αποτελείται από 3 µέρη: τον 
κυρίως ναό, τον νάρθηκα και το Άγιο Βήµα. 
Χαρακτηριστικό του ναού είναι το ιδιαίτερο 
δάπεδό του φτιαγµένο από σπάνια µάρµαρα, σε 
περίτεχνο σχέδιο. Ένα δάπεδο που συγγενεύει 
µε τα αντίστοιχα της Νέας Μονής της Χίου, της 
Μονής Παντοκράτορος στην Κων/πολη, της 
Κοίµησης της Θεοτόκου της Νίκαιας κ.ά. 

Το 19ο αιώνα το κτήµα ακολούθησε την 
τύχη κι άλλων εξωκλησιών και πουλήθηκε σε ιδιώτες ( πριν ήταν µετόχι της 
Νέας Μονής ). Στην αρχή το αγόρασε ο Νικηφόρος Καλλιαγκάς, µετά ο 
Γιάννης Μαµούνας και τέλος ο Αριστοτέλης Μυρώνης. 

Η παράδοση αναφέρει ότι το 1822, στην καταστροφή της Χίου, ένας 
Τούρκος πυροβόλησε την εκκλησία από τον απέναντι λόφο. Η σφαίρα 
κτύπησε στην εικόνα της Παναγίας, γύρισε πίσω και τον σκότωσε. Η εικόνα 
και η σφαίρα φυλάσσονται σήµερα µέσα στο ναό.  

 

Οι µαθητές της ΣΤ΄τάξης: Βασίλης Μανωλιάς, Στεφανία Μέλη, Κων/νος 
Τσιάγκας 
Πληροφορίες: Πατήρ Παντελεήµων Καλεώδης, Περιοδικό «∆ΑΦΝΗ», 
Βαγγέλης Ρουφάκης    

    



Κυκλοφοριακή ΑγωγήΚυκλοφοριακή ΑγωγήΚυκλοφοριακή ΑγωγήΚυκλοφοριακή Αγωγή    
    

Άκου τις συµβουλές µου     
Τα παιδιά της Γ΄ τάξης, στα πλαίσια του προγράµµατος της Ευέλικτης ζώνης, 

αναπτύξαµε ποικίλες δράσεις σχετικά µε την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Μέσα απ’ όλη 
αυτή τη διαδικασία συνειδητοποιήσαµε τη σηµασία των κανόνων οδικής κυκλοφορίας 

και αποκτήσαµε εµπειρίες και γνώσεις για 
να κυκλοφορούµε µε ασφάλεια στον δρόµο. 
Ενεργοποιήσαµε τη φαντασία και τη 
δηµιουργικότητά µας φτιάχνοντας όµορφες 
ζωγραφιές και κατασκευές, συνθέτοντας 
δικά µας ποιήµατα, ακροστιχίδες, 
παραµύθια, επιτραπέζια παιχνίδια κ.ά. 
Ακόµη πήραµε συνεντεύξεις και αναλάβαµε 
διάφορους ρόλους (επιβάτες-πεζοί-οδηγοί). 
Το σπουδαιότερο όµως είναι ότι νιώσαµε τη 
χαρά της συνεργασίας δουλεύοντας µαζί µε 
τους συµµαθητές µας. Σας αφιερώνουµε 
λοιπόν το παρακάτω ποίηµα που το 

γράψαµε εµείς, τη µεσοστιχίδα και το κρυπτόλεξο. Αν ακολουθήσετε τις συµβουλές 
µας, σίγουρα το ταξίδι σας θα έχει λιγότερους κινδύνους. 

 
Στο κρυπτόλεξο βρίσκονται κρυµµένα 10 αντικείµενα ή πρόσωπα που έχουν σχέση µε 
την κυκλοφορία στον δρόµο. Οι λέξεις βρίσκονται κρυµµένες οριζόντια ή κάθετα. 
 

∆ Ι Α Β Α Σ Η Ρ Π Ε Ζ Ω Ν Σ 
Ε Η Φ Γ Ο Ι Η Θ Υ Σ Ξ Κ Ψ Ο 
Π Η Υ Ε Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Η Σ Β ∆ 
Ι Θ Π Ε Ζ Ο ∆ Ρ Ο Μ Ι Ο Ν Η 
Β Τ Υ Σ Η Μ Α Τ Α Κ Λ Χ Μ Γ 
Α Τ Ρ Ο Χ Ο Ν Ο Μ Ο Σ Η Ξ Ο 
Τ Φ Ω Τ Α Μ Τ Ρ Ο Χ Α Ι Α Σ 
Ε Τ Υ Ρ ∆ Φ Σ Τ Α Μ Α Τ Η Σ 
Σ Ε Ι Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Α Π 
 

 
Συµπληρώνω τη µεσοστιχίδα της συγκοινωνίας: 
 

Κάτι τώρα θα σου πω 
πάρα πολύ σηµαντικό, 
να ’ναι πάντα στο µυαλό σου 
βοηθός και σύντροφός σου. 
 
Πρόσεχε όταν οδηγάς, 
πάντα ζώνη να φοράς 
και στο STOP να σταµατάς 
και ποτέ  µην το ξεχνάς. 
 
 Μην πετάς ποτέ σκουπίδια 
έξω από το παράθυρό σου, 
 κινδυνεύει αυτός που θά  ’ρθει 
πίσω απ’ τ’ αυτοκίνητό σου. 
 
Μη µιλάς στον οδηγό 
γιατί αυτό είναι κακό, 
αποσπάς την προσοχή του 
και κουράζεις την ψυχή του. 
 
Όσο για το κινητό 
µη µιλάς ποτέ σ’ αυτό. 
Το µυαλό σου θα σου πάρει  
και τ’ αµάξι θα τρακάρει. 
 
Μην πατάς ποτέ το γκάζι 
πάνω απ’ το κανονικό, 
σκέψου λίγο την ψυχή σου 
που θα πάει στον ουρανό. 
 
Κι αν έχεις µηχανάκι  
πάντα κράνος να φοράς 
γιατί θά  ’ρθει ο τροχονόµος  
και την κλήση σου θα φας. 

Το τσιγάρο µην το πιάνεις 
ούτε το ποτό  
 γιατί µπορεί να ζαλιστείς 
 και να πέσεις στον γκρεµό. 

 
 Μην ξεχνάς τ’ ανθρωπάκια 
που ανάβουνε στους δρόµους, 
πάντα να τα παρατηρείς 
απ’ τον δρόµο να µη βγεις. 
 
Στο πράσινο φανάρι 
τρέχα όσο µπορείς, 
στο κόκκινο σταµάτα 
αλλιώς θα σκοτωθείς. 
 
Κι αν έχεις και παιδιά 
βάλ’ τα στην πίσω θέση, 
για να τα προστατέψεις 
και το κακό να αποτρέψεις. 
 
Ακόµη όταν νυστάζεις 
πέσε να κοιµηθείς. 
Μην πιάσεις το τιµόνι, 
άσ ’το για το πρωί. 
 
Τώρα που ξέρεις όλα αυτά, 
ετοιµάσου για µια βόλτα 
σε µέρη µακρινά, 
χωρίς κινδύνους πια. 

                                                                         
Οι µαθητές της Γ΄τάξης 

    

                     1 _ _ _ Σ _ _ _ _ _ 
   2_ _ _ Υ _ _ _ _  

    3_ _ _ _ _ _ _ _ Γ _ _ 
                                4 Κ_ _ _ _ _  
                   5_ _ _ _Ο_ _ _ _ _ 
                              6_ Ι_ _ _ _ _ 
                         7_ _  Ν_ 
                         8 _ _ Ω _ _ _ _ _ _ 
                      9_ _ _  Ν _ _  
              10_ _ _ _ _ Ι _ _  
                         11_ _ Α _ 
 

    

1. Τα µέσα συγκοινωνίας και µεταφοράς 
ρυπαίνουν τον αέρα µε τα… 

2. Γρήγορα σκάφη 
3. Οδηγός τρένου 
4. Το φοράµε όταν κινούµαστε µε δίτροχο. 
5. Και αυτός ρυθµίζει την κυκλοφορία. 
6. Οδηγός αεροπλάνου 
7. Τη φοράµε πάντα όταν κυκλοφορούµε µε το 

αυτοκίνητο. 
8. Μέσο συγκοινωνίας στην ξηρά 
9. Και µέσα απ’ αυτό περνάει το τρένο. 
10. Τρένα, όχι όµως επιβατικά 
11. Έχει τις δικές του γραµµές. 

    
 

    
Ποιήµατα και ζωγραφιές για την άνοιξη από τα παιδιά του ολοήµερου 

    
 
Μπήκε η άνοιξη,  
έφυγε ο χειµώνας, 
τα λουλούδια άνθισαν,  
να και ο αχυρώνας.  
 
Αντώνης Παστρικός-∆ηµήτρης Σπυρόπουλος   

 

 

 

 
Βγαίνουν τα λουλούδια , 
βγαίνουν τα ζωάκια  
και διασκεδάζουν όπως τα παιδάκια. 
Αχ! Τα πουλάκια πώς κελαηδούν 
και τα παιδάκια πόσο τα αγαπούν! 
Τα λουλούδια άνθισαν και µοσχοµύρισαν  
και τα ζωάκια γλυκοµίλησαν.   
 
Πόλυ Καµπούρη 

 

    

 

Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί Οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί 
του Σχολικού Κέντρου του Σχολικού Κέντρου του Σχολικού Κέντρου του Σχολικού Κέντρου 

Καµποχώρων σας εύχονται Καµποχώρων σας εύχονται Καµποχώρων σας εύχονται Καµποχώρων σας εύχονται 

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ    


