Ο Μαθητόκοσµος
του 7

ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ 7ΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΙΟΥ

ου

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 - 2019 • ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38

τα µάθατε
τα νέα...?
Τη ∆ευτέρα 7/10/2019 πήγαµε
στο πρώτο µας εκπαιδευτικό πρόγραµµα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου για τη νέα σχολική χρονιά. Εκεί είδαµε ιστορικά εκθέµατα
από διαφορετικές χρονολογίες. Το
κύριο θέµα όπου ασχοληθήκαµε
λεγόταν «Ψυχαγωγία και ∆ιασκέδαση στα αρχαία χρόνια». Η
υπεύθυνη κ. Μαρία µας εξήγησε
παίζοντας µαζί µας παιχνίδια, πώς

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙOΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΧΙΟΥ
οι αρχαίοι Έλληνες διασκέδαζαν
και ψυχαγωγούσαν ο ένας τον άλλον. Μετά χωριστήκαµε σε οµάδες
και έπρεπε να βρούµε αντικείµενα
που έχουν θέµα αυτά που µελετήσαµε. Η οµάδα που θα τα έβρισκε
σωστά θα κέρδιζε ένα έπαθλο που
θα αποφάσιζε η δασκάλα µας.
Ύστερα, µέσα από το άγαλµα του
∆ιονύσου µας διηγήθηκαν µε λίγα
λόγια την ιστορία της Χίου. Περάσαµε ευχάριστες ώρες στο µουσείο βλέποντας αγάλµατα, µάσκες
και διάφορα πετρώµατα.
Έτσι γυρίσαµε στο σχολείο µε

τις καλύτερες εντυπώσεις µιας
και για τους περισσότερους από
εµάς ήταν η πρώτη µας επίσκεψη
στο µουσείο αυτό, µαθαίνοντας
έτσι πολλά πράγµατα για την ζωή
των αρχαίων Ελλήνων. Εκείνη η
ηµέρα θα µας µείνει για πάντα
στην καρδιά µας!
∆ηµήτρης Ζαχαρόπουλος - ∆ηµήτρης
Σκυριώτης - Νίκος Φρόνιµος Ε΄2

ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΛΕΙ∆Ι

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
ή αλλιώς ∆ΕΗ παράγει ηλεκτρικό ρεύµα.
Το ποσοστό εργαζόµενων είναι περίπου
17.500. Ιδρύθηκε στις 2 Αυγούστου 1950.
Η έδρα της είναι στην Αθήνα. Τα προϊόντα που καίει είναι λιγνίτης και πετρέλαιο. Επίσης, αυτή η επιχείρηση είναι
από τις µεγαλύτερες στην Ελλάδα.

Ï Çëåêôñïìáãíçôéóìüò óôçí
ôÜîç ìáò…..

Η Επίσκεψη στην ∆ΕΗ
Στις 26/11 η Στ΄ τάξη επισκέφθηκε τις

Στα µέσα Νοέµβρη η τάξη µας επισκέφτηκε το Μουσικό
Σχολείο, που είναι στα Θυµιανά. Το σχολείο έχει µια µεγάλη
αυλή µε λουλούδια και πεζούλια από Θυµιανούσικη πέτρα.
Αφού µπήκαµε µέσα, πήγαµε στην αίθουσα εκδηλώσεων
για να παρακολουθήσουµε ένα πρόγραµµα «Το µουσικό
κλειδί». Μέσα στην αίθουσα µας περίµενε µια διάσηµη πιανίστρια η κυρία Danae Doerken. Η κυρία Danae µας µίλησε για
τη µουσική και για τη καριέρα της. Επίσης, µας έπαιξε κάποια
κοµµάτια στο πιάνο και εµείς µετά της κάναµε διάφορες ερωτήσεις. Στο τέλος µας έδωσε και αυτόγραφα. Ήταν µια πολύ
ωραία εµπειρία που άρεσε σε όλους.
Οι µαθητές της Ε΄ τάξης

εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ στο νησί µας.
Εκεί είδαµε διάφορα µηχανήµατα τα
οποία παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Εντυπωσιαστήκαµε από το µέγεθός τους.
Μας έδωσαν ωτοασπίδες γιατί κάποια
µηχανήµατα έκαναν πολύ θόρυβο. Μάθαµε πολλά πράγµατα για τον τρόπο λειτουργίας της ∆ΕΗ. Ήταν µια πολύ όµορφη εµπειρία για εµάς.
Ηλιάνα Ξενάκη Στ΄2

Καλώς ορίσατε πρωτάκια µας!!!
Καλώς ορίσατε πρωτάκια µας!!! Και να
που φτάσατε στο µεγάλο µας σχολείο!!!
Η αγκαλιά όλων µας ανοιχτή για να σας
υποδεχτεί και να σας κάνει να νιώσετε
ασφάλεια και αγάπη!!! Η γιορτή υποδοχής
ήταν µια απρόσµενη έκπληξη για τους µικρούς µας µαθητές, που γνωρίστηκαν µε
τους µαθητές της ∆’ τάξης, τραγουδώντας,
παίζοντας και δραµατοποιώντας. Τέλος,
τα πρωτάκια µας «γλυκάθηκαν» µε παγωτάκια και µπαλόνια από τον Σύλλογο
Γονέων του σχολείου µας. Καλή σχολική
χρονιά σε όλους!!!
Τάξη Α΄1

Την Πέµπτη 5 ∆εκεµβρίου µε αφορµή το µάθηµα
της Φυσικής για τους ηλεκτροµαγνήτες, µας επισκέφθηκε ο κύριος Παναγιώτης Κατσάλας και µαζί του
µέσα από πολλά πειράµατα
µάθαµε τα παρακάτω:
Ένας µαγνήτης µπορεί
να έλξει ορισµένα αντικείµενα τα οποία µένουν κολληµένα µέχρι να τα τραβήξει κάποιος. Γύρω από έναν
µαγνήτη υπάρχουν αόρατες
γραµµές µαγνητικής δύναµης που λέγεται µαγνητικό

πεδίο. Ένα σιδερένιο ή ένα
ατσάλινο αντικείµενο που
βρίσκεται κοντά σε αυτό το
πεδίο έλκεται ή µε επαφή ή
σε απόσταση από τον µαγνήτη. Επίσης, µάθαµε ότι
οι αντίθετοι πόλοι έλκουν
ο ένας τον άλλον ενώ οι
πόλοι του ίδιου χρώµατος
απωθούνται. Μάθαµε πολλά και παράλληλα διασκεδάσαµε κάνοντας αυτά τα
πειράµατα. Σας ευχαριστούµε πολύ κ. Κατσάλα.
Βικτώρια Αρβανιτάκη - Αναστάσης Συρβισαριώτης ΣΤ΄2
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ÕÃÉÅÉÍÇ ÄÉÁÔÑÏÖÇ

ντρώσαµε πολλές εικόνες από όλες τις κατηγορίες των τροφών που τρώµε. Μαζέψαµε πάρα
πολλές εικόνες φρούτων και λαχανικών και
φτιάξαµε µ’ αυτές µια µεγάλη καρδιά που στολίζει την τάξη µας και µας θυµίζει την αξία των
φρούτων και των λαχανικών στη διατροφή µας.
Να θυµάστε ότι η υγιεινή διατροφή και η συχνή γυµναστική µας χαρίζουν υγεία.
Οι µαθητές του Β΄1

Στο µάθηµα της γλώσσας διαβάσαµε την ιστορία: «Μια φορά ήταν… η Κολοτούµπα» της
Σοφίας Μαντούβαλου. Η Κολοτούµπα ήταν µια
µαϊµουδίτσα που ήθελε να πάρει µέρος στους
αγώνες της ζούγκλας. Συνήθιζε να τρώει κάθε
µέρα µόνο µπανάνες. Οι επιδόσεις της στην προπόνηση δεν ήταν καλές. Ο φίλος της, ο Πανωκάτω, τη συµβούλεψε να αλλάξει τις διατροφικές
της συνήθειες. Από δω και πέρα έπρεπε να τρώει
από όλες τις οµάδες των τροφών. Μάλιστα της
τόνισε ότι γερός και δυνατός είναι όποιος τρώει
σωστά, κοιµάται σωστά και γυµνάζεται σωστά.
Έτσι κατάφερε να νικήσει.

Με αφορµή αυτή την ιστορία
µιλήσαµε για τις διάφορες κατηγορίες τροφών όπως ψωµί, δηµητριακά, όσπρια, φρούτα, λαχανικά,
ελιές, ελαιόλαδο, γαλακτοκοµικά,
κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά,
λίπη και γλυκά. Καταλάβαµε ότι
πρέπει να τρώµε ποικιλία τροφών
και να µην προτιµάµε µόνο ορισµένες τροφές.
Αναζητήσαµε σε διάφορα έντυπα και συγκε-

Γιατί η επίσκεψη στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι χρήσιµη;

Τι µαθαίνουν τα παιδιά σ’ ένα
Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής;
Τα παιδιά µαθαίνουν να κυκλοφορούν ως πεζοί στους δρόµους της πόλης. Ακόµα µαθαίνουν
πώς να κινούνται µε ασφάλεια µέσα στην πόλη,
πώς να κινούνται µε ασφάλεια σε έναν δρόµο
που δε διαθέτει πεζοδρόµιο και πώς να συµπεριφέρονται όταν είναι επιβάτες σ’ ένα όχηµα. Μαθαίνουν επίσης, να αναγνωρίζουν τις πινακίδες
και τα σήµατα στον δρόµο που ρυθµίζουν την
κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων.
Ιωάννα Ψωµαδάκη ∆΄1

Κανόνες που πρέπει να
ακολουθούν οι ποδηλάτες.
• Σταµατάµε στο κόκκινο φανάρι και ξεκινάµε
στο πράσινο.
• Όταν οδηγούµε σε δρόµο που έχει διάβαση,
δίνουµε πάντα προτεραιότητα στους πεζούς.
• Πάντα οδηγούµε προς την κατεύθυνση που
οδηγούν τα άλλα οχήµατα. Ποτέ ανάποδα.
• Πάνω στο ποδήλατο δεν φοράµε ακουστικά
και δεν κρατάµε πράγµατα που µας εµποδίζουν.
• Πάντα έχουµε και τα δυο µας χέρια στο τιµόνι.

Η παροιµία λέει «Ένα µήλο την ηµέρα το
γιατρό τον κάνει πέρα…». Τι σηµαίνει αυτό; Με
αφορµή το µάθηµα της Κολοτούµπας που διαβάσαµε κι εµείς στο Ανθολόγιο µας κάναµε έρευνα
για το τι πρέπει να τρώµε ώστε να είµαστε υγιείς
στο σώµα και στο νου. Την έρευνα µας υποστήριξε και ο διατροφολόγος κ. Αλέξανδρος Κουκούλης που µας επισκέφθηκε στο χώρο του σχολείου µας. Μίλησε σε εµάς και τους συµµαθητές
µας από το Β1 και το Β2 για διάφορα θέµατα, µας
εξήγησε πολλά πράγµατα και στο τέλος κάναµε
µια ωραία ζωγραφιά. Συνεχίσαµε τις δραστηριότητες και στην τάξη… Κάναµε παιχνίδι γευσιγνωσίας και στο τέλος δηµιουργήσαµε την δική µας
διατροφική πυραµίδα. Ωραίες οι σοκολάτες και
οι πάστες αλλά εσείς γνωρίζατε ότι πρέπει να τα
τρώµε µόνο µια φορά την εβδοµάδα; Μελετήστε
τη διατροφική πυραµίδα τις εικόνας κι ελέγξτε κι
εσείς τις εβδοµαδιαίες σας συνήθειες…
Οι µαθητές του Β΄3

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ

Πιστεύω ότι η επίσκεψη στο πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής είναι χρήσιµη, γιατί τα παιδιά θα
ξέρουν πώς να συµπεριφερθούν σαν πεζοί, αν
βρεθούν σε κάποια άλλη και µεγαλύτερη πόλη.
Επίσης, θα µάθουν κανόνες Οδικής Κυκλοφορίας, ώστε όταν θα µεγαλώσουν να γίνουν σωστοί
οδηγοί.
Άννα-Μαρία Πολυχρονίου ∆΄1

ÔÑÙÌÅ ÖÑÏÕÔÁ & ËÁ×ÁÍÉÊÁ

• Ποτέ δεν µεταφέρουµε άλλους επιβάτες για
να αποφύγουµε τα ατυχήµατα.
• Σταµατάµε την οδήγηση, όταν ζαλιζόµαστε ή
είµαστε κουρασµένοι.
• Φοράµε πάντα προστατευτικό κράνος.
Ιωάννα Καραµπούλα ∆΄1

Σωστή συµπεριφορά στο αυτοκίνητο.
• Να φοράς ΠΑΝΤΑ ζώνη ασφαλείας.
• Μη βγάζετε ποτέ το κεφάλι ή τα χέρια σας

Mυθοπλασίες

Ï ÐÅÉÑÁÔÇÓ
ÊÁÉ Ï ÊÑÕÌÌÅÍÏÓ
ÈÇÓÁÕÑÏÓ

Μια φορά κι έναν
καιρό ήταν ένας πειρατής, ο Πιτ ο τροµερός, που ταξίδευε µε το πειρατικό του καράβι. Είχε για παρέα του και έναν
πολύχρωµο παπαγάλο που µιλούσε. Ο πειρατής
αυτός έψαχνε για κάποιο κρυµµένο θησαυρό, γι’
αυτό είχε µαζί του έναν χάρτη και µια πυξίδα.
Μετά από πολλές περιπέτειες και αφού κατάφερε να διασχίσει φουρτουνιασµένες και
επικίνδυνες θάλασσες, µε τη βοήθεια της πυξίδας του έφτασε στο νησί που ήταν κρυµµένος ο
θησαυρός. Βγήκε από το πλοίο του και πάτησε
στην αµµουδερή παραλία. Μπροστά του απλωνόταν ένα καταπράσινο νησί. Πήρε τη τσάπα του
και άρχισε να σκάβει. Ο ήλιος ήταν λαµπερός και
η µέρα πολύ ζεστή. Ενώ έσκαβε, του είπε ο παπαγάλος που καθόταν στον ώµο του:
«Βλέπω µια άµαξα να έρχεται προς τα ’δω…»

έξω από το παράθυρο.
• Μην εµποδίζετε την ορατότητα του οδηγού
από τους καθρέπτες.
• Όταν θέλετε να µπείτε ή να βγείτε από το
αυτοκίνητο, πάντα να το κάνετε από την ασφαλή
µεριά του δρόµου µακριά από την κυκλοφορία.
• Μην ακουµπάτε το χερούλι της πόρτας, όταν
το αυτοκίνητο κινείται.
• Μην ενοχλείτε τον οδηγό.
• Τα παιδιά να κάθονται πάντα στο πίσω κάθισµα.
Σοφία Κάµπουρα ∆΄1
Η άµαξα πλησίασε και βγήκε έξω ένας νάνος.
- Ποιος είσαι εσύ; Τι κάνεις εδώ; τον ρώτησε.
- Είµαι ο Πιτ ο τροµερός και σκάβω για να
βρω έναν θησαυρό.
- Θέλεις να ξεκουραστείς λίγο και να πιούµε
ένα ποτήρι κρασί;
- Πού το έχεις το κρασί; τον ρώτησε ο πειρατής;
- Το έχω µέσα σ’ ένα βαρέλι στην άµαξα, απάντησε ο νάνος.
- Ε, βάλε τότε να πιούµε…
Αφού ήπιαν πολύ, ο νάνος, που ήταν και γλεντζές, πήρε το βιολί του και άρχισε να παίζει
όµορφους σκοπούς. Το γλέντι άναψε. Ο πειρατής
χόρευε και ο παπαγάλος τραγουδούσε.
Στο τέλος έσκαψαν µαζί και βρήκαν ένα µεγάλο κιβώτιο γεµάτο µε χρυσάφι και λαµπερά
διαµάντια. Η χαρά τους ήταν απερίγραπτη! Το
ανέβασαν µε δυσκολία στην άµαξα γιατί ήταν
βαρύ και το έβαλαν στο καράβι.
Το πειρατικό συνέχισε το ταξίδι του. Από τότε
πειρατής και νάνος, πλούσιοι πια, έγιναν αχώριστοι φίλοι και ταξίδευαν πάντα µαζί.
Οι µαθητές της Β΄2 τάξης
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Η Θαλασσοπόρος
Έχω ένα ιστιοφόρο τόσο µεγάλο να,
πηδάµε µαζί τις θάλασσες µε γρήγορη φορά .
Κίνδυνος άµα µας βρει εγώ δε θα τρέξω,
τα πανιά µου θα σηκώσω µαζί του να χορέψω .
Στη Ζάκυνθο, στη Σαντορίνη και στη Μυτιλήνη,
τρέχει το καράβι µου σαν µία Λαµποργκίνι.
Μετά από ένα ήρεµο βραδάκι,
βάζω πλώρη για Σαµοθράκη.
Κι έτσι όπως στρίβω το τιµόνι για να πάω Κίνα,
ξαφνικά πετάγεται µια γοργόνα τσαχπίνα.
Κι όταν η γοργόνα πήγε να µου µιλήσει,
µε φωνάζει η µαµά και µου λέει « Έχεις αργήσει!».
Κορίνα Μητσάνη Στ΄2

Οικο...λογικά
Επιστολή
στον ∆ήµαρχο
Με αφορµή την ενότητα του µαθήµατος της
Γλώσσας «Εµένα µε νοιάζει…» που αναφέρεται
στο περιβάλλον αποφασίσαµε να στείλουµε µια
επιστολή στον δήµαρχο της Χίου για ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα του νησιού µας,
επειδή και «Εµάς µας νοιάζει…»
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
Αποφασίσαμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας για
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Χίος σχετικά
με το περιβάλλον.

Έχουμε παρατηρήσει πως πολλές φορές υπάρχει μια πολύ άσχημη μυρωδιά στον δρόμο του
αεροδρομίου όπου υπάρχει ο βιολογικός καθαρισμός. Επίσης, την ίδια απαίσια μυρωδιά αισθανόμαστε όταν κάνουμε βόλτα στο λιμάνι της Χίου.
Θα θέλατε να μας απαντήσετε ποια είναι η αιτία
του προβλήματος; Λειτουργεί σωστά ο βιολογικός
καθαρισμός ώστε τα λύματα να γίνονται καθαρό
νερό το οποίο καταλήγει στη θάλασσα;
Οι συνέπειες είναι η μόλυνση της θάλασσας γι’
αυτό δεν είναι καταγάλανη και μυρίζει έτσι. Τα
ψάρια που βρίσκονται σ’ αυτή την περιοχή δεν είναι κατάλληλα για τροφή. Επίσης, δεν μπορούμε
να κολυμπήσουμε εκεί. Οι τουρίστες που φτάνουν
στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι δε μυρίζουν τη Μυροβόλο Χίο μας, αλλά …
Σας απασχολεί αυτό το πρόβλημα του νησιού
μας; Αν ναι, τότε προστατέψτε το περιβάλλον
φέρνοντας ειδικούς επιστήμονες (π.χ. χημικούς)
για να φτιάξουν ό, τι χρειάζεται στο βιολογικό καθαρισμό.
Ελπίζουμε να ενδιαφερθείτε γι’ αυτό που σας
ζητάμε.
Με εκτίμηση
Οι μαθητές του 7ου Δημ. Σχολείου Χίου
«Γιώργης Κρόκος»

Το φαινόµενο του Ευρίπου

Το Group
της
µουσικής
Κάθε Παρασκευή µετά το
σχολείο καθόµαστε 3 µαθητές κι
ο κύριος Μανώλης, ο δάσκαλός
της µουσικής, και µαθαίνουµε καινούρια παραδοσιακά τραγούδια, τα οποία
θα παίξουµε σε διάφορες
γιορτές, ανάλογα µε το
θέµα τους.
Όταν αρχίσαµε αυτήν
την οµάδα ήµασταν πολύ
ενθουσιασµένοι και παραµένουµε, γιατί κάνουµε κάτι διαφορετικό και

Ο λόγος που είναι γνωστός ο πορθµός του Ευρίπου είναι διότι
η παλίρροια του Ευρίπου είναι ένα σύνθετο µοναδικό φαινόµενο
οφειλόµενο στις παλιρροϊκές δυνάµεις που παρατηρούνται µόνο
στον Πορθµό του Ευρίπου στην Χαλκίδα.
Ο πορθµός και συγκεκριµένα ο δίαυλος του Ευρίπου είναι µία
στενή λωρίδα θάλασσας πλάτους 39µ., µήκους 40µ. και βάθους
περίπου 8,5µ. που συνδέει το Βόρειο Ευβοϊκό µε τον Νότιο Ευβοϊκό, µεταξύ Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, στη Χαλκίδα. Σ΄ αυτόν
το χώρο παρουσιάζεται το ακόλουθο µοναδικό σύνθετο φαινόµενο, τα ύδατα του διαύλου να κινούνται συνεχώς, ενώ συγχρόνως
ν΄ αλλάζουν και φορά κίνησης, κατευθυνόµενα άλλοτε προς τον
Βόρειο και άλλοτε προς το Νότιο Ευβοϊκό. Η συστηµατική παρακολούθηση του ρεύµατος έδειξε ότι ενώ στις 22-23
ηµέρες παρουσιάζει µια κανονική αλλαγή φοράς ανά 6 ώρες περίπου, όπως ακριβώς η παλίρροια, στις υπόλοιπες
6-7 ηµέρες του µήνα το ρεύµα γίνεται τόσο ακανόνιστο που µπορεί ν΄ αλλάξει φορά ακόµη και 14 φορές µέσα στο
ίδιο 24ωρο!
∆ηµήτρης Ζαχαρόπουλος - ∆ηµήτρης Σκυριώτης Ε΄2

Ώρα για
χαλάρωση

ξεχωριστό. Ευχαριστούµε
τον κύριο Μανώλη που
είχε την όρεξη να προσφέρει κάτι διαφορετικό
στο σχολείο και να µας
µεταδώσει την αγάπη για
τη µουσική, όπως κι οι
προηγούµενοι δάσκαλοι.
Μαρία Μονιούκα Στ΄2

ΓΛΩΣΣΟ∆ΕΤΕΣ

Στο βιβλίο της Γλώσσας,
της Β τάξης, οι τέσσερις φίλοι µας, η Γαλήνη, η Χαρά, ο
Αρµπέν και ο Λουκάς, στο ταξίδι τους προς τη Χωχαρούπα
πέρασαν από µια µεγάλη πολιτεία που την έλεγαν Λιλιµέρα. Εκεί ρώτησαν τους κατοίκους πώς θα πήγαιναν στη
Χωχαρούπα. Εκείνοι τους απάντησαν µε γλωσσοδέτες ότι έπρεπε να ρωτήσουν τον
γιο του Ρουµπή. Για να τους βοηθήσει όµως αυτός έπρεπε κι εκείνοι να µιλήσουν µε
τον ίδιο τρόπο.
Εµείς λοιπόν οι µαθητές της Β2 τάξης τους βοηθήσαµε να βρουν όσους περισσότερους γίνεται. Στην αρχή όταν προσπαθούσαµε να τους πούµε γρήγορα, «δενόταν»,
µπερδευόταν η γλώσσα µας και γελούσαµε. Στο τέλος όµως το καταφέραµε.

Να λοιπόν κάποιοι από αυτούς:

�
- Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
- Μια πάπια, µα ποια πάπια; Μια πάπια µε παπιά.
- Μια τίγρη µε τρία τιγράκια.
- Της καρέκλας το ποδάρι, ξεκαρεκλοποδαρώθηκε. Ποιος το ξεκαρεκλοποδάριασε;
- Ο ξεκαρεκλοποδαράς.
- Ο τζίτζιρας, ο µίτζιρας, ο τζιτζιµιτζιχότζιρας, ανέβηκε στη τζιτζιριά, στη µιτζιριά, στη
τζιτζιµιτζιχοτζιριά, να κόψει τζίτζιρα,
(Συνέχεια στην σελ. 8)
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Εορτασμός 11ης Νοεμβρίου

Η Απελευθέρωση της Χίου
Φέτος ήταν η σειρά µας να παρουσιάσουµε στο σχολείο τα ιστορικά γεγονότα για την επέτειο της απελευθέρωσης της Χίου στις 11 Νοεµβρίου του 1912. Η
δασκάλα της Θεατρικής Αγωγής, η κυρία Χριστίνα, δραµατοποίησε καταπληκτικά όσα συνέβησαν τότε και έτσι παίζοντας θέατρο µάθαµε πράγµατα που
δεν θα ξεχάσουµε. Επίσης, µε την καθοδήγηση του δασκάλου της Μουσικής,
του κυρίου Μανώλη, τραγουδήσαµε ΥΠΕΡΟΧΑ όλη η ∆΄ τάξη και καταχειροκροτηθήκαµε. Οι γονείς µας συγκινήθηκαν…. Περιµένουµε µε ανυποµονησία
την επόµενη θεατριΟι µαθητές της Γ΄ τάξης
κή µας παράσταση.

τιµούν την 28η Οκτωβρίου

Οι µαθητές
της ∆΄ τάξης

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΗ

Παραµονές της 28ης Οκτωβρίου όλα τα παιδιά
της Γ΄ τάξης προετοιµάσαµε και παρουσιάσαµε
µια ξεχωριστή γιορτή για να θυµηθούµε τα γεγονότα της εποχής. Για µας ήταν η πρώτη φορά που
ετοιµάζαµε εθνική γιορτή και µας άρεσε πολύ. Με
αφηγηµατικά κείµενα και δραµατοποίηση ζήσαµε το βροντερό ΟΧΙ των Ελλήνων και νιώσαµε τη
δυστυχία και τον πόνο που γεννούν ιδέες όπως ο
φασισµός.

ΕΚΔΟΤΗΣ: 7ï ÏëïÞìåñï Äçìïôéêü Ó÷ïëåßï ×ßïõ

"Ãéþñãçò Êñüêïò"

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ: ÌáèçôÝò ôïõ ó÷ïëåßïõ
ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:
Åëåõèåñßïõ Ìáôèïýëá, ÌðïõãéáôÜêç Ìáñßá
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ Ε. & Δ ΖΗΣΙΜΟΣ Ο.Ε.
Ìé÷. Ëéâáíïý 5, ×ßïò • Ôçë.: 22710 23048

Οι µαθητές του Ε1 και του Ε2 µε
τους δασκάλους µας κ. Αφροδίτη και
κ. Γιώργο, καθώς και µε τους δασκάλους της Μουσικής, της Θεατρικής
Αγωγής και των Εικαστικών συνεργαστήκαµε και
πα ρου σιά σα µε
ένα
θεατρικό
έργο στα πλαίσια
της επετείου του
Πολυτεχνείου
µε τίτλο « Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΖΕΙ».
Τα παιδιά προσπάθησαν πολύ
να πετύχουν το
καλύτερο
που
µπορούσαν και

ευχαριστήθηκαν
τις πρόβες και
την όλη προετοιµασία.
Εκτός
από
τη γνώση και
την ενηµέρωση
για τα γεγονότα
της εποχής το
σηµαντικότερο
µήνυµα που λάβαµε είναι ότι
η
δηµοκρατία
και η ελευθερία
είναι µεγάλες αξίες καθώς και ότι η
συνεργασία µας βοηθά να βγάλουµε
τον καλύτερο εαυτό µας.

Ανίσα Γκούγκα Ε΄2

5

Ο Μαθητόκοσµος του 7ου

Επίσκεψη στο Ειδικό σχολείο
Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τα Χριστούγεννα, επισκεφτήκαµε το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Χίου. Συναντήσαµε διάφορα παιδιά µε ειδικές ανάγκες, αλλά αυτό δεν τα
σταµατούσε να χαίρονται τη ζωή. Το καθένα ήταν ξεχωριστό και µπορούσε να κάνει κάτι διαφορετικό, ακόµα και
από το αναπηρικό καροτσάκι.
Παίξαµε διάφορα οµαδικά παιχνίδια και διασκεδάσαµε
αφάνταστα. Μιλήσαµε µαζί τους και γνωρίσαµε τον χαρακτήρα τους. Μετά τους είπαµε τα κάλαντα και τραγουδήσανε µαζί µας. Ένα παιδάκι µας έδωσε µια κάρτα µε ευχές

για το 2020. Τους ευχαριστήσαµε και τους αποχαιρετήσαµε.
Στο σχολείο νιώσαµε υπέροχα, γιατί καταλάβαµε την
καλή µας πράξη για τα Χριστούγεννα. ∆ώσαµε χαρά στους
συνανθρώπους µας. Κάναµε δεκάδες παιδιά να νιώσουν
χαρά και να διασκεδάσουν έστω και για δύο ώρες.
Περάσαµε τέλεια, ήταν µια υπέροχη εµπειρία κι ελπίζουµε να επαναληφθεί όσο πιο σύντοµα γίνεται. Φεύγοντας µας χαιρέτησαν εγκάρδια όπως κι εµείς.
Γιώργος Μαρκάτος –
Άννα-Μαρία Πολυχρονίου ∆΄1

Ζωγραφική … αλλιώς
Στο σχολείο µας ζωγραφίζουµε συχνά.
Στις 3 ∆εκεµβρίου την Παγκόσµια Ηµέρα
Ατόµων µε Αναπηρία δοκιµάσαµε κάτι
καινούριο. Κρατήσαµε τα χεράκια µας

πίσω από το σώµα µας και προσπαθήσαµε να ζωγραφίσουµε µε το στόµα µας.
Εµπνευστήκαµε από τον κ. Τριαντάφυλλο Ηλιάδη. Ο κ. Ηλιάδης γεννήθηκε στην
Ξάνθη µε σοβαρή αναπηρία στα χέρια και
τα πόδια. Έχει κάνει µέχρι τώρα πολλές
εκθέσεις µε τα έργα του. Επίσης, µάθαµε
για τη ΖΩΣΠ, µια Ένωση στην οποία ανήκουν Έλληνες ζωγράφοι µε αναπηρίες
που χρησιµοποιούν το στόµα ή τα πόδια
τους.
Η προσπάθειά µας να ζωγραφίσουµε
κι εµείς όπως εκείνοι µας έκανε µεγάλη
εντύπωση, µας δυσκόλεψε αρκετά και
φυσικά µας προβληµάτισε. Αποφασίσαµε λοιπόν µε κάθε ευκαιρία να στηρίζουµε κι εµείς τους ζωγράφους αυτούς
αγοράζοντας τις κάρτες τους.
∆έσποινα Παπανικολάου Β΄3

Παγκόσµια Ηµέρα Ατόµων µε Αναπηρία
µας άρεσε πάρα πολύ και νιώσαµε διάφορα συναισθήµατα.
Κάναµε και διάφορες άλλες
δραστηριότητες.

Ήταν πολύ

διασκεδαστικό! Για εµάς ήταν

Στις 3 ∆εκεµβρίου 2019 µας

Χίου [Κ.Ε.Σ.Υ.] µε αφορµή την

επισκέφτηκαν δύο κυρίες από

Παγκόσµια ηµέρα ατόµων µε

το κέντρο εκπαιδευτικής και

αναπηρία.

συµβουλευτικής υποστήριξης

µια ιστορία µε αναπήρους, που

Μας

διηγήθηκαν

µια πολύ δηµιουργική µέρα.
Ελπίζουµε να γίνει και του
χρόνου για να µάθουµε κι άλλα
πράγµατα.
Οι µαθητές της Ε΄ τάξης

Ο Μαθητόκοσµος του 7ου
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Χριστουγεννιάτικες
εκδηλώσεις

Λίγο πριν το κλείσιµο
των σχολείων, για να γιορτάσουµε τη Γέννηση του
Χριστού µε τις οικογένειές
µας, θελήσαµε να µεταδώσουµε κάτι από το εορταστικό κλίµα των Χριστουγέννων και στα παιδιά του
υπόλοιπου σχολείου. Έτσι
ετοιµάσαµε µε τη βοήθεια
των δασκάλων µας τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση.
Σε συνεργασία µε τα παιδιά

του Β1 και του
Β2 ετοιµάσαµε
δύο θεατρικά,
τον Μικρό Τυµπανιστή και τη
Μπουγάδα του
Αϊ-Βασίλη.
Ο µικρός τυµπανιστής βιώνει ένα θαύµα
κι υπό την καθοδήγηση των
Αγγέλων και τη βοήθεια των
αστεριών καταφέρνει να

προσκυνήσει τον Νεογέννητο Χριστό. Ο Αϊ-Βασίλης
από την άλλη είχε µια µεγάλη αναποδιά… Η στολή του
καταστράφηκε στη µπουγάδα… Φυσικά τα παιδιά βοήθησαν τον Αϊ-Βασίλη, του
έστειλαν καινούρια ρούχα,
κι έσωσαν τα Χριστούγεννα!!!
Οι πρόβες ήταν πολύ κουραστικές , αλλά το αποτέλεσµα µας δικαίωσε. Γονείς,

Ας τραγουδήσουμε τα κάλαντα

Την Παρασκευή 20/12/19
τα παιδάκια του Α2 φορέσαµε τα γιορτινά µας χαµόγελα, πήραµε τα τριγωνάκια
µας και είπαµε τα κάλαντα
στα παιδιά των άλλων τάξεων. Όλοι, µας υποδέχτηκαν

µε χαρά και έψαλαν µαζί
µας τα χριστουγεννιάτικα
κάλαντα. Στο τέλος φωτογραφηθήκαµε όλοι µαζί
µπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο!!!!

Κάλαντα στο Γηροκοµείο
και τον Οίκο Αγάπης
Την Παρασκευή
21 ∆εκεµβρίου 2019,
η Πέµπτη τάξη µαζί
µε τους δασκάλους
τους κ. Γιώργο Κατολέων, κ. Αφροδίτη
Γιαννιτσάκη
και τον κ. Μανώλη
Αυγουστίδη, επισκεφθήκαµε το
Γηροκοµείο
Χίου «Ζωρζής Γ. Μιχαληνός» για
να ψάλουµε
τα Χριστουγεννιάτικα
κάλαντα
στους παππούδες και τις γιαγιάδες που φιλοξενούνται εκεί και τον Οίκο Αγάπης στο Νεχώρι για να γνωρίσουµε τα άτοµα που φιλοξενούνται εκεί, να τραγουδήσουµε
και να παίξουµε µαζί τους.
Το προσωπικό του Γηροκοµείου και του Οίκου Αγάπης µας υποδέχθηκε µε
χαµόγελο και µας ξενάγησαν σε όλους τους χώρους όπου µας περίµεναν όλοι
µε ανυποµονησία.
Τραγουδήσαµε τα κάλαντα της Πελοποννήσου, της Ικαρίας και τα κλασικά
κάλαντα των Χριστουγέννων. Η ευτυχία και η αγάπη των γερόντων αλλά και
των «παιδιών» ήταν ζωγραφισµένη στο πρόσωπό τους σε όλη τη διάρκεια της
παραµονής µας εκεί. Μας έδιναν συνεχώς ευχές και νοιώθαµε την αληθινή
χαρά τους που µας έβλεπαν.
Μέσα από την επίσκεψη µας καταλάβαµε το πραγµατικό νόηµα των Χριστουγέννων που δεν είναι τίποτα άλλο από το να δίνεις απλόχερα την αγάπη
στον συνάνθρωπό σου και ιδιαίτερα σε αυτόν που το έχει ανάγκη.
Ελπίζουµε
και
του χρόνου η επίσκεψή µας να επαναληφθεί.

συµµαθητές και δάσκαλοι
µας καταχειροκρότησαν!!
Οι µαθητές του Β΄3

Αµαλία Γκιούλη
Ε΄1

Ο Μαθητόκοσµος του 7ου

Ειρεσιώνη
Ένα χριστουγεννιάτικο έθιµο
από την αρχαία Ελλάδα.
Η Ειρεσιώνη (από τη λέξη είρος-έριον που σηµαίνει µαλλί προβάτου) ήταν ένα κλαδί αγριελιάς (κότινος) στολισµένο µε γιρλάντες
από µαλλί άσπρο και κόκκινο και καρπούς (σύκα, καρύδια, αµύγδαλα, κάστανα), µικρά µπουκαλάκια γεµάτα µε λάδι, µέλι, κρασί
και µικρές µεταλλικές σφαίρες που παρίσταναν τον ήλιο και τη
σελήνη.
Με το έθιµο αυτό οι αρχαίοι Έλληνες ήθελαν να ευχαριστήσουν
τη γόνιµη γη για τους καρπούς που τους πρόσφερε και να παρακαλέσουν να συνεχιστεί η γονιµότητά της και για την επόµενη χρονιά.
Το έθιµο ήταν αφιερωµένο στη θεά Αθηνά, τον Απόλλωνα και τις
Ώρες (η Ευνοµία, η ∆ίκη, η Ειρήνη).
Από τις 22 Σεπτεµβρίου ως και τις 20 Οκτωβρίου τα παιδιά των
οποίων ζούσαν κι οι δυο γονείς, περιέφεραν την Ειρεσιώνη στους
δρόµους της Αθήνας τραγουδώντας από σπίτι σε σπίτι τις καλένδες
(κάλαντα) λέγοντας ευχές και παινέµατα για τον νοικοκύρη παροτρύνοντάς τον να τους φιλέψει αρκετά. Όταν γυρνούσαν στο σπίτι
τους κρεµούσαν την Ειρεσιώνη πάνω από την εξώπορτά τους και
την άφηναν εκεί µέχρι την ίδια µέρα της νέας χρονιάς. Αφού τοποθετούσαν το νέο κλαδί κατέβαζαν το παλιό και το έκαιγαν ή το
κρεµούσαν πάνω από τη θύρα του ναού του Απόλλωνα.
Πρόγονος, λοιπόν, του χριστουγεννιάτικου δέντρου θεωρείται η
Ειρεσιώνη, όπου µέσα από αυτή µεταδόθηκε το έθιµο του στολισµένου δέντρου στους βόρειους λαούς από την επαφή που είχαν
µε τους Έλληνες. Επειδή δεν είχαν αυτοί οι λαοί ελαιόδεντρα στόλιζαν κλαδιά από τα δέντρα που υπάρχουν σε κάθε τόπο (π.χ. έλατα).
Η Ειρεσιώνη απαγορεύτηκε στη βυζαντινή εποχή. Στην Ελλάδα
επανήλθε µε τη µορφή χριστουγεννιάτικου δέντρου από τους Βαυαρούς, όταν ο Όθωνας ήρθε βασιλιάς στην Ελλάδα, ως δικό τους
χριστουγεννιάτικο έθιµο. Έτσι υιοθετήσαµε το έθιµο του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Το τραγούδι της Ειρεσιώνης ηλικίας 3000 ετών
Σ’ αρχοντικό εµπήκαµε µεγάλου νοικοκύρη
µε λόγο που ‘χει πέραση και µ ‘ αγαθά περίσσα.
Ανοίξτε πόρτες διάπλατα να µπουν µεγάλα πλούτη,
µαζί κι η θαλερή χαρά κι η ευλογηµένη Ειρήνη.
Γιοµάτοι να ‘ναι οι πίθοι σας, πολλά τα ζυµωτά σας,
φέρε µας κριθαρόψωµο µε το πολύ σουσάµι.
Νύφη για το µοναχογιό να κάτσει τραγουδώντας
στ΄ αµάξι που το σέρνουνε τα δυνατά µουλάρια
να ‘ρθει σ’ αυτό το σπιτικό να ‘φαίνει τα προικιά της.
Κάθε χρονιά θε να ‘ρχοµαι κι εγώ σαν χελιδόνι.
Μα φέρε γρήγορα λοιπόν ότι είναι να µας δώσεις
γιατί αλλιώς θα φύγουµε δε θα ξηµερωθούµε.
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Συνέντευξη:
Ο συγγραφέας

Γιώργος
Χατζόπουλος
στο σχολείο µας

Παιδιά: Γεια σας,
κύριε Χατζόπουλε !
Συγγραφέας:
Γεια σας παιδιά !
Παιδιά: Θα θέλαµε να σας κάνουµε µερικές
ερωτήσεις σχετικά µε το βιβλίο
που γράψατε.
Συγγραφέας:
Φυσικά! Ρωτήστε µε!
Παιδιά: Τι σας ενέπνευσε να γράψετε µία πειρατική ιστορία ;
Συγγραφέας: Μµ.. Πολύ ωραία
ερώτηση. Αυτό το βιβλίο το έγραψα για παιδιά, διότι εγώ - όπως
και άλλοι συγγραφείς - µε το να
γράφουµε ιστορίες µε δράση,
αφήνουµε ελεύθερη τη φαντασία
µας. Επίσης, ήθελα να µιλήσω για
τη φιλία, την αγάπη, τον έρωτα και το αν είναι σηµαντικό να είσαι πλούσιος.
Τέλος το βιβλίο το έγραψα από την αγάπη µου για την ιστορία, την θάλασσα
και την περιπέτεια.
Παιδιά: Ωραία. Πόσο καιρό διήρκεσε η συγγραφή του βιβλίου;
Συγγραφέας: Η συγγραφή του διήρκεσε περίπου έναν χρόνο.
Παιδιά: Αναφέρετε στο βιβλίο σας τη Χίο. Έχετε συγγενείς στο νησί;
Συγγραφέας: Συγγενείς δεν έχω στη Χίο, όµως την έγραψα διότι έχω πολλούς φίλους στο νησί και το επισκέπτοµαι συχνά. Επιπλέον παλιά υπήρχαν
βίγλες στη Χίο, που χρησιµοποιούνταν από πειρατές.
Παιδιά: Είχατε κάποιο πρόγονο πειρατή ή ναυτικό; Φαίνεται ότι γνωρίζετε
καλά τη ναυτική τέχνη.
Συγγραφέας: Όχι, δεν έχω κάποιο πρόγονο που να ασχολείται µε αυτή την
τέχνη, αλλά την γνωρίζω, διότι έχω µεγάλη αγάπη για την θάλασσα και έχω
διαβάσει πολλά βιβλία µε θέµα τη θάλασσα. Επιπλέον έζησα και µία πολύ
ωραία εµπειρία µε τον κύριο Γιάννη, τον γυµναστή σας, στη θάλασσα.
Παιδιά: Ποιους συγγραφείς θαυµάζετε;
Συγγραφέας: Θαυµάζω παρά πολύ την Άλκη Ζέη, τον Καζαντζάκη και άλλους.
Παιδιά: Αν ήσασταν ηθοποιός, ποιον ήρωα θα θέλατε να υποδυθείτε;
Συγγραφέας: Θα ήθελα να υποδυθώ τον πρωταγωνιστή µου, τον Νι Πι.
Παιδιά: Κύριε Χατζόπουλε, ευχαριστούµε πολύ για τον χρόνο σας!
Συγγραφέας: Κι εγώ σας ευχαριστώ!

Το βιβλίο του συγγραφέα «ΝΙ ΠΙ: Ο Τελευταίος Πειρατής του Αιγαίου και το Νερό της Ζωής» θα το βρείτε στη βιβλιοθήκη µας!
Κορίνα Μητσάνη - Σοφία Αλβανού - Μαρία Μονιούκα

ΣΤ΄2
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Παραµύθι, µύθοι,µύθοι…
Τα παιδιά της Α’ τάξης ταξιδεύουν στον κόσµο των παραµυθιών, των µύθων και των µαγικών ιστοριών. Μαθαίνουν, διασκεδάζουν, αυτοσχεδιάζουν… Το ταξίδι της γνώσης και της µάθησης άρχισε τον Σεπτέµβρη και
συνεχίζεται µε πορεία σταθερή… Εµπρός πρωτάκια µας!!! Βίρα τα πανιά!!! Καλό ταξίδι!!!
Τάξη Α΄2

Ώρα για
χαλάρωση

(Συνέχεια από την σελ. 3)

µίτζιρα, τζιτζιµιτζιχότζιρα.
- Ο παπάς ο παχύς έφαγε παχιά φακή. Γιατί παπά παχύ έφαγες
παχιά φακή;
- Εκκλησιά µολυβδωτή, µολυβδοκοντυλοπελεκητή, ποιος την µολυβδοκοντυλοπελέκησε; Ο γιος του µολυβδοκοντυλοπελεκητή.
- Ο Ρουµπής, ο κουµπής, ο ρουµποκοµπολογής, πήγε να ρουµπέψει να κουµπέψει να ρουµποκοµπολογέψει, και τον πιάσαν
οι ρουµπήδες οι κουµπήδες οι ρουµποκοµπολογήδες και του
κόψαν τα ρουµπιά του τα κουµπιά του τα ρουµποκοµπολογιά του.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
Οι τέσσερις φίλοι µας, η Γαλήνη, η Χαρά, ο Αρµπέν και ο Λουκάς συνεχίζοντας το ταξίδι τους προς τη Χωχαρούπα, πέρασαν
από µια χώρα όπου οι κάτοικοι µιλούσαν µε αινίγµατα. Το ίδιο
έπρεπε να κάνουν κι εκείνοι. Βρήκαµε λοιπόν πολλά αινίγµατα για να τους βοηθήσουµε να συνεννοηθούν µαζί τους.
Σας γράφουµε µερικά κι αναρωτιόµαστε: Θα µπορέσετε εσείς
να βρείτε τι σηµαίνουν;
1. Μια βαρκούλα φορτωµένη σε σπηλιά πάει και µπαίνει. Τι είναι;
2. Μικρή, µικρή νοικοκυρά, µεγάλη πίτα κάνει.Τι είναι;
3. Πράσινος κάµπος, κόκκινα σπιτάκια, µέσα κατοικούνε µαύρα
αραπάκια. Τι είναι;
.4. Σε άσπρο κάµπο βόσκουνε µαύρα προβατάκια. Τι είναι;
5. Κλειδώνω, µανταλώνω και κλέφτη βρίσκω µέσα. Τι είναι;
6. Βασιλιάς δεν είµαι, κορώνα φορώ. ρολόι δεν έχω, τις ώρες
µετρώ. Τι είναι;
7. Ήλιος δεν είναι, ακτίνες έχει, πόδια δεν έχει κι όµως τρέχει.
Τι είναι;
8. Ψηλός, ψηλός καλόγερος και κόκαλα δεν έχει. Τι είναι;

Μερικές από τις χώρες που βρίσκονται στην τροπική ζώνη είναι οι εξής:
Βενεζουέλα
Κολοµβία
Βραζιλία
Μπαγκλαντές
Βιρµανία
Ινδονησία

Φιλιππίνες
Βιετνάµ
Νιγηρία
Καµερούν
Κονγκό
Μαλαισία

Τρόπος ζωής
των ανθρώπων
Γενικά οι άνθρωποι στις τροπικές περιοχές προσαρµόζονται
µε βάση το κλίµα. Έτσι διαµορφώνονται δραστηριότητες όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία και διάφορες οικονοµικές δραστηριότητες.

Οι ασχολίες τους
Στην Ασία οι άνθρωποι καλλιεργούν ρύζι το οποίο αποτελεί τη βασική πηγή διατροφής
τους. Παράγουν γιούτα, καουτσούκ και µεγάλες ποσότητες καπνού. Επιπλέον ασχολούνται µε την κτηνοτροφία. Εκτρέφουν αγελάδες, κατσίκες, καµήλες, βουβάλια, πρόβατα
και άλογα.
Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το ύψος τους που δεν ξεπερνά το 1,60µ.
Ζουν σε κοινότητες, που αποτελούνται από καλύβες, που έχουν σχήµα µισού κύκλου. Οι
γυναίκες φτιάχνουν αυτές τις καλύβες και ψαρεύουν. Οι άντρες είναι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες αποκλειστικά από το δάσος για αυτό και σέβονται πάρα πολύ το τροπικό
δάσος και το προστατεύουν.
Μαρία Μονιούκα, - Μαρκέλλα Καλανδροπούλου, - Γιώργος Καλανδρόπουλος, - Σοφία Λαµπρινούδη ΣΤ΄2

Λύσεις
1. Το κουτάλι µε το φαγητό 2. Η µέλισσα 3. Το καρπούζι
4. τα γράµµατα 5. Ο ήλιος
6. Ο κόκορας 7. Το ποδήλατο 8. Ο καπνός

Η ζωή στην Τροπική Ζώνη

Οι µαθητές της Β΄2 τάξης

ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ
1. Αγάλια αγάλια γίνεται η αγουρίδα µέλι
Όλα απαιτούν ανάλογο χρόνο για να ολοκληρωθούν.
2. Αγαπά ο Θεός τον κλέφτη, αγαπά και τον νοικοκύρη.
Το κακό θριαµβεύει πρόσκαιρα. Τελικά το δίκιο αποκαθίσταται.
3. Βάστα µε να σε βαστώ να ανεβούµε στο βουνό.
Η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια είναι βασικές για τη επιτυχία και την πρόοδο.
4. Βγάζει απ’ τη µύγα ξίγκι.
Λέγεται για φιλάργυρους ή πλεονέκτες που προσπαθούν να
αποκοµίσουν κέρδη από το τίποτα.
5. Βόηθα µε φτωχέ, να µη γίνω σαν κι εσένα.
Αναφέρεται σε πλούσιους, που εκµεταλλεύονται την αδυναµία των φτωχών.
6. Βουνό µε βουνό δεν σµίγει.
Μόνο τα βουνά δεν σµίγουν. Οι άνθρωποι, αντίθετα, µπορεί
να συναντηθούν ξανά.
7. ∆άσκαλε που δίδασκες και νόµο δεν εκράτεις.
Λέγεται για όσους δίνουν σωστές συµβουλές και οι ίδιοι δεν
τις τηρούν.
8. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
Ο λόγος, έχει µεγάλη δύναµη και προς το καλό και προς το
κακό.
9. Εγώ λέω στο σκύλο µου κι ο σκύλος στην ουρά του.
Λέγεται για όσους µεταβιβάζουν τις ευθύνες τους στους άλλους.
10. Εκύλισε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι.
Βρήκε ο όµοιος τον όµοιο.
11. Ζήσε Μάη µου να φας τριφύλλι.
Λέγεται για ελπίδες, που δεν µπορούν να πραγµατοποιηθούν.
Οι µαθητές της Β΄2 τάξης
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ΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε΄ ΤΑΞΗΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΗΕ

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΘΕΜΑ
Οι πρόσφυγες και οι µετανάστες είναι άνθρωποι που έχουν

την Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράν,
που έχουν πόλεµο και από άλλες

έρθει στο νησί µας, την Χίο, αλλά
και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα
από χώρες της Ανατολής, από

φτωχές χώρες. Για να έρθουν
στο νησί µας κάνουν ένα µεγάλο,
δύσκολο ταξίδι. Ξεκινούν από τις
χώρες τους κουβαλώντας από τα
σπίτια τους ό, τι µπορούν: ρούχα, χρήµατα και φωτογραφίες.
Πιασµένες χέρι-χέρι ολόκληρες
οικογένειες περπατούν µέρες
και νύχτες, φτάνουν στην Τουρκία και έρχονται µε βάρκες στα
νησιά του βόρειου-ανατολικού
Aιγαίου και στον Έβρο. Άλλοι
άνθρωποι τα καταφέρνουν και
κάποιοι άλλοι όχι. Ή φτάνουν
στην Ελλάδα ολόκληρες οι οικογένειες και είναι χαρούµενες
που κατάφεραν και έφτασαν
στην Ευρώπη, ή δεν φτάνουν
ολόκληρες οι οικογένειες, γιατί
κάποιο µέλος πέθανε στο δρόµο
ή πνίγηκε στη θάλασσα και είναι
λυπηµένες.
Όταν ήρθαν στην Ελλάδα πριν
περίπου πέντε χρόνια οι πρώτοι
πρόσφυγες, ήµασταν πολύ µικροί και δεν θυµόµαστε πολλά .
Οι γονείς µας, όµως, µας είπαν
ότι ήταν λίγο περίεργη η κατάσταση. Θυµήθηκαν την προσφυγιά των προγόνων µας από τη
Σµύρνη της Μικράς Ασίας και
συγκινήθηκαν. Πολλοί Χιώτες
πήγαιναν στο δηµοτικό κήπο του
νησιού, όπου είχαν στηθεί σκηνές για τους πρόσφυγες, και έδιναν ρούχα, παπούτσια, παιχνίδια,
τρόφιµα, φάρµακα για βοήθεια.
Οι άνθρωποι τα δέχτηκαν µε
αγάπη και εµείς τα προσφέραµε
µε αγάπη και συγκίνηση. Όµως
έρχονταν πάρα πολλοί πρόσφυγες και έφτιαξαν ένα κτίριο και
τους έβαλαν να µείνουν εκεί.
Κάποιες οικογένειες µένουν και
σε σπίτια και τα παιδιά τους φοιτούν στα σχολεία µας, όπως και
στη δική µας την τάξη που φοι-

Γνωριµία µε τον Άγιο µου
Υπάρχουν πολλές µέρες το χρόνο που κάποιος συµµαθητής µας
γιορτάζει και γεµάτος χαρά µας
φέρνει γλυκά στην τάξη για να µας
κεράσει. Τι γιορτάζει όµως; Για να
λύσουµε αυτή την απορία ερευνήσαµε και βρήκαµε ο καθένας
πληροφορίες για τον Άγιο του. Τα
ονόµατα στην τάξη µας που γιόρταζαν το πρώτο τρίµηνο είναι τα
παρακάτω:

Άγιοι Ανάργυροι

Οι Άγιοι Ανάργυροι είναι ο Κοσµάς και ο ∆αµιανός που είναι
αδέλφια. Η Εκκλησία µας τους
γιορτάζει την 1 Νοεµβρίου. Ήταν
γιατροί στο επάγγελµα. Τόπος καταγωγής τους είναι η Ασία. Προέρχονταν από πλούσια οικογένεια.
Είχαν φιλάνθρωπα αισθήµατα και
δεν έπαιρναν χρήµατα από τους
ασθενείς τους. Πέθαναν στη χώρα
Φερεµάν από βαριά ασθένεια. Και
οι δύο ενταφιάσθηκαν στη χώρα
αυτή.
Αργυρώ Στέλλα B’3

Αρχάγγελος Γαβριήλ

Το όνοµα µου σηµαίνει « Ήρωας
του Θεού». Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ
κρατάει µια σφαίρα και µία ράβδο.
Είναι ο άγγελος που ανήγγειλε στην
Παναγία ότι θα γίνει µητέρα του
Χριστού. Γιορτάζει κάθε χρόνο στις
8 Νοεµβρίου.
Γαβρίλος Φράγκος-Κουγιούλης B’3

Άγιος Στυλιανός

Ο Άγιος Στυλιανός γεννήθηκε
στην Παφλαγονία (Μικρά Ασία). Οι
ιστορικές πληροφορίες που διαθέτουµε γι’ αυτόν είναι πενιχρότατες.
Έζησε µεταξύ 4ου και 6ου αι. Θεωρείται προστάτης των νηπίων και
θεραπευτής των παιδικών ασθενειών. Μόλις ενηλικιώθηκε, µοίρασε
την πατρική του περιουσία στους
φτωχούς και έζησε σε ερηµικό
τόπο µε νηστεία και επίµονο άσκηση µέσα στο σπήλαιο. Απέκτησε
µε τα χρόνια φήµη κυρίως για τη
θαυµατουργή του προσευχή που
βοηθούσε πολλές γυναίκες όταν
δεν έκαναν παιδιά. Έτσι ο Άγιος
θεωρήθηκε προστάτης των νηπίων.
Πέθανε στην Παφλαγονία, άγνωστο
πότε. Η ορθόδοξη Εκκλησία τιµά τη
µνήµη του στις 26 Νοεµβρίου.
Στέλιος Σταθάκης Β΄3

Άγιος ∆ηµήτριος

Ο Άγιος ∆ηµήτριος είναι ο πολιούχος της Θεσσαλονίκης, όπου
έζησε και µαρτύρησε. Ενίσχυε οικονοµικά τους ανήµπορους συµπολίτες του. Σχετικά µε το µαρτύριό

του γνωρίζουµε ότι συνελήφθη από
στρατιώτες και κρατήθηκε έγκλειστος. Από τον χώρο τον φυλακών
βοήθησε τον φίλο του τον Νέστορα
ο οποίος αντιµετώπισε τον µονοµάχο Λυαίο. Ο Νέστορας παρόλο
που νίκησε θανατώθηκε και όταν
µαθεύτηκε πως ήταν µαθητής του
∆ηµήτριου διατάχθηκε να θανατωθεί κι ο ∆ηµήτριος, αφού πρώτα
αρνήθηκε να αποκηρύξει την πίστη
του. Η Εκκλησία µας τον τιµά στις
26 Οκτωβρίου.
∆ηµήτρης Χονδρουδάκης, B’3

Π Ρ Ο ΣΦ ΥΓ ΙΚ Ο
Επιστολή στον ∆ήµαρχο
Το γράµµα ενός µικρού παιδιού που έχει βρεθεί στην χώρα µας σαν
πρόσφυγας και µιλάει γι’αυτά που πήρε στην βαλίτσα του φεύγοντας
απ’ τη χώρα του.
27/11/2019
Αγαπητέ κ. Δήμαρχε,
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την φιλοξενία σας. Παράλληλα θέλω να σας εξηγήσω πώς νιώθουμε όλοι εμείς που αναγκαστήκαμε να φύγουμε απ’την αγαπημένη μας όμορφη πατρίδα μας!
Σκεφτείτε πως θα αισθανόσασταν αν ήσασταν αναγκασμένοι να
αφήσετε το σπίτι σας, την οικογένεια σας και την καθημερινότητα μέσα
σε λίγες ώρες.
Τι άραγε θα χωρούσε η βαλίτσα σας απ’ όλα αυτά; Θα μπορούσατε
να φέρετε μαζί σας τους γείτονες σας, τους φίλους σας, τον ήλιο του
καλοκαιριού, την μυρωδιά απ’ το χώμα μετά τη βροχή, τον καταγάλανο ουρανό, τις ολάνθιστες πεδιάδες που αγναντεύαμε απ’ τον κοντινό
λόφο, την αυλή του σχολείου…
Μήπως θα μπορούσατε να μας φέρετε πίσω ηρεμία, γαλήνη, ευτυχία
και χαρά στις παιδικές μας καρδιές;
Αφού καταλάβετε ότι η βαλίτσα μας ήρθε στη χώρα σας άδεια, χωρίς
τίποτα απ’ το παρελθόν μας, από τις αναμνήσεις μας, βοηθήστε μας να
χτίσουμε μια νέα ζωή, που θα μας βοηθήσει να ξανανιώσουμε άνθρωποι…
Πείστε τους συμπολίτες σας να μας αποδεχτούν, να μας νιώσουν
όπως ένιωσαν παλιότερα άλλους πρόσφυγες που ήρθαν στο νησί σας…
Μπορούμε να ζήσουμε όλοι, ήρεμα και αδελφικά, γιατί δεν έχουμε να
χωρίσουμε τίποτα, αλλά μπορούμε να μοιραστούμε πολλά.
Σας ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε.
Σοφία Λαµπρινούδη- Μαρινέλλα Ζενιώδη Στ΄2
«Τι δεν µπαίνει στην βαλίτσα»
Όταν ξεριζώνεσαι από τον τόπο σου είναι πολλά αυτά που αναγκάζεσαι
να αφήσεις πίσω.
Είναι οι φίλοι και οι συγγενείς, το αίσθηµα ασφάλειας και σιγουριάς που
είχες όταν όλα ήταν ήρεµα και ειρηνικά στον τόπο σου.
Χιλιάδες σκέψεις και συναισθήµατα πληµµυρίζουν το µυαλό και την καρδιά σου. Γιατί είναι λίγα αυτά που µπαίνουν στη βαλίτσα και αµέτρητα αυτά
που αφήνεις πίσω στην πατρίδα σου, όταν αναγκάζεσαι να την αφήσεις.
Εύχοµαι ο κόσµος µας να γίνει οµορφότερος και δικαιότερος στο µέλλον,
γιατί το αξίζουµε όλοι!
Βασίλης Γεωργιάδης Στ΄ 2
Χίος, ∆εκέµβριος 2019

Ο Μαθητόκοσµος του 7ου

10
τούν τέσσερα παιδιά, από το Ιράν ο Αµπντούλ , η Χίµπα και από το
Αφγανιστάν η Σουζάν και ο Ετσράν.
Το τελευταίο χρονικό διάστηµα έρχονται στα νησιά πάρα µα πάρα
πολλοί πρόσφυγες και µετανάστες. Οι Έλληνες πια δεν χαίρονται, γιατί
δεν µπορούν να φιλοξενηθούν στην πατρίδα µας τόσοι πολλοί άνθρωποι. ∆εν χαίρονται και αντιδρούν για να φύγουν από τα νησιά και την
Ελλάδα και να εγκατασταθούν και σε άλλες χώρες. Πλέον έχουν δί-

κιο οι κάτοικοι. Πρέπει να βρεθεί µία σωστή λύση για όλους, και για
τους Έλληνες και για τους πρόσφυγες και µετανάστες. Πιστεύουµε
ότι οι πρόσφυγες έχουν δικαίωµα για µια καλύτερη ζωή, γιατί είναι
ταλαιπωρηµένοι και δυστυχισµένοι. Πρέπει να βρουν εργασία για να
ξεκινήσουν τα δικά τους όνειρα ξανά, να κάνουν οικογένεια, ένα σπίτι
για να µείνουν σε µια χώρα όπου δεν υπάρχει φτώχεια και πόλεµος.
Στη Ελλάδα να µείνουν κάποιοι από αυτούς, όχι όµως όλοι αυτοί οι χιλιάδες που φτάνουν καθηµερινά στη χώρα µας, γιατί είµαστε µια χώρα
µικρή και φτωχή. Πρέπει οι Ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά να ανοίξουν
τα σύνορα τους και να αγκαλιάσουν ένα µέρος των προσφύγων. Η γη
ανήκει σε όλους, όλοι πρέπει να είµαστε χαρούµενοι και αγαπηµένοι.
∆ηµήτρης Ζαχαρόπουλος - Γιώργος Χρίτης - Γιάννης Βολικάκης Ε΄2

Πανελλήνια µέρα
σχολικού Αθλητισµού

Φέτος, όπως και κάθε χρόνο, συµµετείχαµε κι εµείς στις εκδηλώσεις
για την Πανελλήνια Μέρα Σχολικού Αθλητισµού. Κεντρικός στόχος είναι
η ενεργοποίηση των µαθητών/τριών για συµµετοχή τους σε οργανωµένες
αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου και η ενηµέρωση των µαθητών για
τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης σε συνδυασµό µε την υγιεινή διατροφή,
µε στόχο την απόκτηση ενός υγιούς τρόπου ζωής.
Με σύνθηµα «Αγαπώ την Άθληση-Αγαπώ την Υγεία µου» κάναµε διάφορες αθλητικές δραστηριότητες στο Φαφαλιείο Στάδιο στον Βροντάδο
και φυσικά στο τέλος είχαµε και χρόνο να ξεκουραστούµε και να διασκεδάσουµε.
Β΄3 τάξη

Οι συλλογές μας
Στο µάθηµα της Γλώσσας όλα
τα παιδιά της τάξης φέραµε τις
συλλογές µας, τις παρουσιάσαµε, γράψαµε γι’ αυτές και στο
τέλος φωτογραφηθήκαµε. Συλλογές από γραµµατόσηµα, συλλογές από αυτοκόλλητα, συλλογές από φιγούρες, συλλογές από
τάπες, συλλογές από κουµπιά,
συλλογές από χαρτοπετσέτες,
από κάρτες µέχρι δεινόσαυρους
και παιχνίδια παλιάς εποχής……
Με λένε Νικόλα, πηγαίνω
στην Τρίτη τάξη και είµαι 8 χρονών. Η δική µου συλλογή αποτελείται από
παλιά παιχνίδια.
Ο παππούς µου είχε παλιά κατάστηµα παιχνιδιών και αρκετά από αυτά
τα έχει κρατήσει η µαµά µου. Είναι στολισµένα στο σπίτι µας. Τα βλέπω
και τα αγαπώ.
Η συλλογή έχει ξύλινα παιχνίδια, πολεµιστές, µεταλλικά αυτοκίνητα
µε µέσα ανθρωπάκια, µεταλλικά αεροπλάνα και µοτοσυκλέτες.
Αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι µια οµάδα από ξύλινα στρατιωτάκια µε κόκκινες στολές.
Νιώθω πολύ τυχερός που έχω αυτή την σπάνια συλλογή. Όταν γίνω
κι εγώ παππούς, θα τη χαρίσω στα εγγόνια µου…….
Νικόλας Νικολαΐδης Γ΄1
Είµαι ο Μαρκέλλος και πηγαίνω στην τρίτη δηµοτικού. Μου αρέσει να
συλλέγω διάφορα πράγµατα όπως αυτοκινητάκια, κάρτες. Τον τελευταίο
καιρό µαζεύω τάπες µε ποδοσφαιριστές.

Άρχισα αυτή τη συλλογή, γιατί αγαπώ το ποδόσφαιρο. Αγόρασα ένα άλµπουµ για να τις βάζω µέσα και κάθε Σάββατο παίρνω δύο σακουλάκια.
Επίσης, ανταλλάζω κάρτες µε τους φίλους µου.
Τα αγαπηµένα µου κοµµάτια είναι µια χρυσή τάπα του Ρονάλντο, µια
του Μέσσι και µια της οµάδας που αγαπώ, της Ρεάλ.
Τη συλλογή µου την προσέχω και τη φυλάω. Όταν µεγαλώσω θα τη
χαρίσω στα παιδιά µου και θα τους µιλήσω για όλους αυτούς τους µεγάλους παίχτες!!!!!
Μαρκέλλος Μπουλάς Γ΄1
Με λένε Αµαριέλλα Κοινούση, πηγαίνω στην Γ΄ τάξη και θέλω να εκθέσω αυτά τα κουµπιά.
Ξεκίνησα σιγά σιγά στην
αρχή µαζεύοντας κουµπιά από
τα ρούχα µου. Στο τέλος είχα
τόσα πολλά κουµπιά που µου
ήρθε η ιδέα να κάνω µια συλλογή.
Τα αγαπηµένα µου είναι τρία
µικρά κουµπιά που έχουν σχήµα καρδιά.
Όταν βλέπω τη συλλογή
µου σκέφτοµαι τους ανθρώπους που µου τα έχουν χαρίσει και τα ρουχαλάκια που µου
έχουν µικρύνει.
Όταν µεγαλώσω θα δείξω τη
συλλογή µου στα παιδιά µου.
Αµαριέλλα Κοινούση
Γ΄1

άρωµα
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Κάποιος,
κάπου, κάποτε
είχε µια

επίσκοπο υποτροφία για σπουδές στο Παρίσι, συγκεκριµένα στο
College de Montaigu. Τέλος, ταξίδεψε στην Αγγλία, στο Βέλγιο και
στην Ελβετία.
Μαίρη Σπυροπούλου - Σοφία Αλβανού - Άννα – Μαρία Καραµανή Μαρινέλλα Ζενιώδη Στ΄2

Ισαάκ Νεύτων

ιδέα..!

ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ

Έρασµος
Ο Ολλανδός
ανθρωπιστής,
θεολόγος, καθολικός ιερέας
και φιλόλογος
Έρασµος γεννήθηκε
στις
28 Οκτωβρίου
του 1466 στο
Ρότερνταµ. Ο
πατέρας
του
Gerald
ήταν
καθολικός ιερέας στην πόλη Gouda και η µητέρα του Margaretha
Rutgers ήταν κόρη γιατρού. Όταν έγινε 9 χρονών έγινε δεκτός µε
τον αδελφό του σε ένα από τα καλύτερα σχολεία καθολικών της
Ολλανδίας στην πόλη Ντέβεντερ που διοικούσε ο περίφηµος λόγιος Alexander Hegius. Εκεί έµαθε και τα πρώτα ελληνικά. Το 1483
έχασε και τους δύο γονείς του από επιδηµία πανώλης. Πάµφτωτος
και θλιµµένος διέκοψε τις σπουδές του. Χάρη στα εξαιρετικά του
λατινικά σε γραπτό και προφορικό λόγο, έλαβε το 1495 από έναν

Ο Ισαάκ Νεύτων γεννήθηκε
στις 25 ∆εκεµβρίου του 1642
και απεβίωσε
στις 20 Ιουλίου
του 1727. Ήταν
Άγγλος φυσικός, µαθηµατικός, αστρονόµος, φιλόλογος
και θεολόγος. Θεωρείται πατέρας της κλασικής Φυσικής, διότι διατύπωσε τους τρεις νόµους της κίνησης και της βαρύτητας . Επίσης
καθοριστικές ήταν οι µελέτες του σχετικά µε τη φύση του φωτός
ενώ η συµβολή του στη θεµελίωση των σύγχρονων µαθηµατικών
και συγκεκριµένα του διαφορικού και ολοκληρωτικού συλλογισµού. Τέλος, είχε διατελέσει πρόεδρος της Βασιλικής Εταιρείας και
του είχαν απονεµηθεί πολλά αξιώµατα και βραβεία.
Γιώργος Καλανδρόπουλος Στ΄2

ΕΥΚΛΕΙ∆ΗΣ

Άντερς
Κέλσιος
(Anders
Celsius)
Γεννήθηκε στις 27 Νοεµβρίου 1701 και πέθανε στις 25
Απριλίου 1744.
Ήταν Σουηδός αστρονόµος.
∆ιετέλεσε καθηγητής στο Πανεπιστήµιο της Ουψάλα από
το 1730 έως το 1744.
Από το 1732 έως το 1735 πραγµατοποίησε πολλά ταξίδια και επισκέφτηκε πληθώρα αστεροσκοπείων στη Γερµανία, την Ιταλία και
τη Γαλλία.
Ίδρυσε το Αστεροσκοπείο της Ουψάλα το 1741.
Το 1742 πρότεινε µία κλίµακα για τη µέτρηση της θερµοκρασίας,
η οποία φέρει το όνοµά του (�C ). Η κλίµακα αντιστράφηκε από τον
Κάρολο Λινναίο το 1745 έναν χρόνο µετά τον θάνατο του Κέλσιου.
Σοφία Σαραντινού Ε΄2

Ο Ευκλείδης ήταν Έλληνας µαθηµατικός ο οποίος πιθανολογείται ότι σπούδασε στην Ακαδηµία του Πλάτωνα στην Αθήνα.
Έγινε γνωστός για τις µαθηµατικές του εργασίες και γι αυτό
προσκλήθηκε από τον Πτολεµαίο Α΄ στην Αλεξάνδρεια όπου
δίδαξε και πέθανε εκεί. Είναι γνωστός ως «Πατέρας της Γεωµετρίας» µε πιο γνωστό έργο του τα Στοιχεία, που αποτελείται από
13 βιβλία ενώ προς τιµήν του ονοµάζουµε «Ευκλείδεια διαίρεση» τη διαίρεση δύο φυσικών αριθµών. Χαρακτηριστική είναι η
απάντηση που έδωσε στον Πτολεµαίο όταν του ζήτησε να του
µάθει έναν πιο εύκολο τρόπο γεωµετρίας από τα Στοιχεία: Ότι
«∆εν υπάρχει βασιλική οδός για την γεωµετρία» .Ο Ευκλείδης
κατέχει µια κρίσιµη θέση στην ιστορία της Λογικής και των Μαθηµατικών.
∆ηµήτρης Σκυριώτης Ε΄2
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An interview with
Antetokounmpo

Interviews with famous people
An interview with Tina
- Today we will have with us Tina, the famous track athlete.
Hi Tina!!
- Hi!!
- We would like to ask you some questions.
- Yes, of course.
- How old are you?
- I’m 25 years old.
- Where were you born?
- I was born in Chios.
- When did you decide to become a track and field athlete?
- I decided it at the age of 8.
- Why did you choose this sport?
- Because I love to run.
- How many hours do you train?
- I train 3 hours every day.
- How many hours do you sleep?
- I sleep at least 10 hours.
- What do you eat?
- I eat healthy food, like fruit and vegetables.
- Do you do any other sports?
- No, I don’t.
- How come you are so good at it?
- I have become so good because I love it.
- Thank you very much Tina!
- Thank you. It was a pleasure talking to you!
Giorgos Gekas – Kalliopi Deliou – Stella Petri
– Pantelis Stoupakis E΄1

An interview with Eleni Foureira
- Hi Eleni! Where are you from?
- I am from Albania.
- How did you become so
famous?
- I work a lot.
- How many hours do you sing?
- A lot. I don’t remember.
- What do you do in your free
time?
- In my free time, I practice a
lot or I go out with my family and
friends.
- Do you like it here in Greece?
- Yes, I do. I love Greek people.
- When did you start singing?
- When I was 10 years old.
- Thank you! It was a pleasure having you here!
- Bye!
- Goodbye!
Maria Tzouma – Dimitris Evaggelinos – Giannis
Chalilopoulos – Anna-Maria Koutsiveta Ε΄1

- Hello!
- Hello!
- First of all, I want to thank you
for accepting to be interviewed.
- Thank you for having me.
- Great, would you like to get
started?
- Yes.
- When and where did you start playing basketball?
- Many years ago in Sepolia, an area in Athens.
- Now, which team do you play basketball in?
- I play basketball in Milwaukee Bucks and my jersey is
number 34.
- Why did you select number 34?
- My mum was born in 1963 and my dad in 1964 so 34 is a
combination.
- Do you love basketball?
- Yes, basketball is all my life. It is very important for me.
- Do you have any brothers or sisters?
- Yes, I have four brothers: Thanasis, Alexis, Kostas and
Francis. We all play basketball except for Francis.
- How old are you?
- I am 25 years old.
- When were you born?
- I was born on December 6 1994.
- Where are you from?
- I am from Nigeria but I was born in Athens.
- When did you start playing basketball?
- I started in 2007 and professionally in 2012.
- How many hours do you practice each day?
- I practise six hours each day.
Amalia Giouli – Vanesa Aligia –
Zoi Fragou-Kougiouli – Olga Dogroulaki E΄1

Interview with
Christiano Ronaldo
- When were you born?
- I was born on 5th February
1985.
- Where do you live?
- I used to live in Portugal but
now I live in Italy.
- Why did you decide to leave
Real for Juventus?
- Because I was looking for a new challenge in my
career. The money was better.
- What was the best moment in your career?
- The best moment was when I got the 5th gold goal.
- Why did you decide to become a football player?
- I had a difficult childhood. I used to play football
because it made me feel good. After that I was lucky.
- Have you ever had any difficulty in your life?
- Yes, when I was 15, I had a heart problem but now I am
well and very happy.
Aggelos Verakis – Panagiotis Kontogeorgis – Stavros
Voulgaris – Tasos Ntoulos E΄1

