ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ…

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ…
Είμαστε οι μαθητές της Β΄ Τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Βραχναιίκων και
εκδίδουμε την παρούσα εφημερίδα στο
πλαίσιο παρουσίασης των διαθεματικών
δραστηριοτήτων

με

τις

οποίες

ασχοληθήκαμε, ιδιαίτερα την περίοδο
αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των

Δ. Σχ. Βραχναιίκων

σχολικών μονάδων, λόγω της νόσου

Σχ. Έτος : 2020-2021

COVID-19.

Το φύλλο αφιερώνεται στους μαθητές-μαθήτριες που κατά τη δύσκολη αυτή χρονική περίοδο,
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχιστεί το όμορφο ταξίδι στη γνώση, έστω κι από
απόσταση!

Πηγή φ.υ.: https://alphapatras.gr/

Πηγή φ.υ.: http://evaragou.blogspot.com/2014/03/blog-post_29.html

«Ζητήματα της
καθημερινότητας»
Συνέντευξη από τον Δήμαρχο της Πάτρας κ.
Κώστα Πελετίδη.
Σελ. 1

«Οι 17 στόχοι βιώσιμης
ανάπτυξης»
Σελ. 3

«Προστατεύουμε το περιβάλλοναπειλούμενα είδη»
Σελ. 4
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ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΜΑΣ!
«ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ»
Την Τρίτη 01 Ιουνίου 2021 ο Δήμαρχος της

όσο

γίνεται

πιο

γρήγορα.

Δεν

υπάρχει

Πάτρας κ. Κώστας Πελετίδης μας παραχώρησε

συγκεκριμένος χρόνος εργασίας. Τα προβλήματα

συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Οι μαθητές-

αυξάνονται και ένας δήμαρχος αφιερώνει όλο

μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ρωτήσουν για το

και περισσότερες ώρες. Ταυτόχρονα πρέπει να

αξίωμα, τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες ενός

σχεδιάζει και το τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Η

Δημάρχου, καθώς και για τις προτεραιότητες της

«δουλειά» του Δημάρχου είναι να μπορεί να
οργανώνει τις υπηρε-

Δημοτικής μας αρχής, σε μια
δύσκολη χρονικά περίοδο. Ένα
μέρος της συνέντευξης
παρουσιάζεται παρακάτω.

«Πρώτη προτεραιότητα για τη
δημοτική αρχή διαχρονικά
είναι οι γονείς και τα παιδιά…»

Ερώτηση: Με τι ασχολείται ένας Δήμαρχος;
Πόσες ώρες εργάζεται;
κ. Δήμαρχος: Ο Δήμαρχος έχει την ευθύνη για όλη

σίες του Δήμου, να
συνεργάζεται με τους
αντιδημάρχους, να

συνεργάζεται με όλη την πόλη για να μπορεί να
λύνει όλο και περισσότερα προβλήματα. Αυτό
απαιτεί πολύ χρόνο.

την πόλη. Όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται
(και αυτά είναι πολλά) συγκεντρώνονται για να

Ερώτηση: Ποιο θέμα είναι σε πρώτη προτε-

συζητηθούν και να λυθούν
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Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα να εξοπλίσετε
τα σχολεία με μέσα που θα βοηθήσουν το μάθημα

κ. Δήμαρχος: Πρώτη προτεραιότητα αυτή τη

όπως οι η/υ;

στιγμή αλλά και πάντοτε, είναι όλοι οι πολίτες, οι
γονείς σας, να έχουν δουλειά. Δήμος δεν είναι

κ. Δήμαρχος: Η λειτουργία και ο εξοπλισμός

μόνο οι δρόμοι, οι πλατείες, τα έργα… είναι οι

των σχολείων δεν είναι αρμοδιότητα του δήμου.

άνθρωποι που ζουν στην πόλη. Βασικό μέλημά

Αυτό όμως που μπορεί να κάνει και κάνει η

μας είναι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι, και

δημοτική αρχή, είναι να ζητά από το κράτος να

για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να έχεις εργασία.

επιχορηγεί τα σχολεία με περισσότερα χρήματα για

Η εργασία μας δίνει οικονομική ανεξαρτησία,

υποδομές. Τα χρήματα που διαθέτει ένας δήμος

αλλά και την ευκαιρία να αναδείξει κανείς τις

είναι πολύ λίγα για την κάλυψη τέτοιων αναγκών.

δυνατότητές του, τις ικανότητές του. Το κύριο

Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξοπλίσει με η/υ

λοιπόν ζήτημα είναι να υπάρχει δουλειά για όλους

όλα τα σχολεία.

στην πόλη. Επίσης, είναι σημαντικό οι άνθρωποι
να αμείβονται με χρήματα έτσι ώστε να
δημιουργήσουν οικογένεια, να καλύπτουν τις

Ερώτηση: Ποιοι είναι οι 2 πιο σημαντικοί
στόχοι που θέλετε να πετύχετε για την πόλη;

ανάγκες σας. Αυτό είναι από τα πλέον σημαντικά
κ. Δήμαρχος:

ζητήματα που μας απασχολεί.

Τον πρώτο στόχο σαν τον

ανέφερα νωρίτερα. Θέλουμε όλοι οι άνθρωποι να
Ερώτηση: Σχεδιάζετε να φτιάξετε χώρους

έχουν δουλειά. Εκτός όμως από αυτό, ένας από

άθλησης ή ακόμη και να δημιουργήσετε νέα

τους βασικούς μας στόχους αυτή την στιγμή, είναι

πάρκα για τα παιδιά;

στην πόλη μας να υπάρχει δυνατότητα να
αναπτυχθούν

περισσότερο

τα

μέσα

μαζικής

Πρώτη προτεραιότητα για τη

μεταφοράς, όπως για παράδειγμα το τρένο.

δημοτική αρχή είναι εσείς τα παιδιά να είστε

Θέλουμε να περνά από την πόλη μας όπως

ευτυχισμένα και δήμος προσπαθεί πάντα να

πρέπει…χωρίς να δημιουργεί προβλήματα και

προσφέρει όλα όσα έχετε ανάγκη. Τι κάνουμε σε

φυσικά να έχουμε αθλητικές εγκαταστάσεις που

αυτή

να

αφορούν εσάς τα παιδιά. Έτσι θα μπορείτε να

καλύπτουμε τις ανάγκες που παρουσιάζονται στα

καλλιεργήσετε όμορφες συνήθειες που μελλοντικά

σχολικά συγκροτήματα, να υπάρχουν παιδικές

θα δημιουργήσουν καλή κοινωνία.

κ. Δήμαρχος:

την

κατεύθυνση;

Φροντίζουμε

χαρές, χώροι αθλητισμού, και όσο το δυνατόν
περισσότερες πλατείες. Δεν γίνεται όμως να τα

Ερώτηση:

Συμμετέχει

ο

δήμος

σε

έχουμε όλα όπως θα θέλαμε. Για τη δημιουργία

προγράμματα εθελοντισμού; Αν ναι ποια είναι

ενός πάρκου απαραίτητη προϋπόθεση δεν είναι

αυτά;

μόνο η ύπαρξη χώρου. Χρειάζονται χρήματα,
εργατικό προσωπικό...

κ. Δήμαρχος: Εθελοντές πρέπει να είναι όλοι.
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-Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Όλοι πρέπει να συμβάλλουμε σε κάθε ανάγκη

Δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε κάποιους να την

που έχει το ευρύτερο «σπίτι» μας που είναι ο

καταστρέφουν. Με την οργανωμένη μορφή του

δήμος. Εθελοντές είμαστε όλοι. Καλούμε όλους

εθελοντισμού ο δήμος παρέχει την βοήθειά του

τους κατοίκους της πόλης μας και τα παιδιά και

πάντα και όπου ζητηθεί, συμβάλλοντας στην

τους μεγάλους να φροντίζουμε την πόλη μας.

προσπάθεια αντιμετώπισης κάθε ανάγκης.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ 17 ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ;;;
Οι 17 Παγκόσμιοι στόχοι είναι μια ιστορική
συμφωνία,

όπου

περισσότερες

από

190

χώρες

δεσμεύτηκαν το 2015 να «μεταμορφώσουν» τον κόσμο
μας, σε έναν κόσμο χωρίς φτώχεια, πείνα και
ανισότητες. Έναν κόσμο ειρηνικό, χωρίς την απειλή της
κλιματικής αλλαγής. Έναν κόσμο που θα προσπαθεί να
καλύψει τις ανάγκες όλων των ανθρώπων.

Οι 17 Παγκόσμιοι Στόχοι
1. Μηδενική φτώχεια
2. Μηδενική πείνα
3. Καλή υγεία και ευημερία
4. Ποιοτική εκπαίδευση
5. Ισότητα των φύλων
6. Καθαρό νερό και αποχέτευση

7. Φτηνή και καθαρή ενέργεια
8. Αξιοπρεπής εργασία
και οικονομική ανάπτυξη
9. Βιομηχανία, καινοτομία και
υποδομές
10.

Ήξερες ότι …

Πηγή φ.υ.: http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/

Λιγότερες ανισότητες

11. Βιώσιμες πόλεις και
κοινότητες

• 836 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν ακόμα σε

12. Υπεύθυνη κατανάλωση και

συνθήκες ακραίας φτώχειας.

παραγωγή

• 57 εκατομμύρια παιδιά εξακολουθούν να μην

13.

Δράση για το κλίμα

φοιτούν σε σχολεία.

14.

Ζωή στο νερό

• το 50% των παιδιών που δεν φοιτούν στη

15.

Ζωή στη στεριά

πρωτοβάθμια εκπαίδευση ζουν σε περιοχές που

16.

Ειρήνη, δικαιοσύνη και

πλήττονται από συγκρούσεις.

ισχυροί θεσμοί
17.

Συνεργασία για τους στόχους

• 2,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι απέκτησαν πρόσβαση
σε βελτιωμένες πηγές πόσιμου νερού από το 1990,
ωστόσο, 663 εκατομμύρια παραμένουν χωρίς νερό!!!
Πηγή: http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
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ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ
μικρά τους . Για αυτό το λόγο η
οργάνωση wwf απαγόρευσε
πλήρως την αλιεία γύρω από το
νησί προκειμένου να μειωθούν
οι κίνδυνοι. Μετά από χρόνια
Πηγή:https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeilo
umena_eidh/helona_caretta/

Οι χελώνες Καρέτα-Καρέτα

Πηγή: https://www.gothess.gr/docroot/nature/?ID=22

σκληρής

δουλειάς

σε

συνεργασία με επιστήμονες και
Η μεσογειακή φώκια είναι

τοπικούς φορείς κατάφεραν να

είναι είδος υπό εξαφάνιση. Ζουν

ένα παράκτιο

ζώο , που της

πάνω από 100 χρόνια και το

σχεδιάσουν μέτρα προστασίας

αρέσουν οι υποβρύχιες σπηλιές

μήκος τους φθάνει μέχρι και το

της φώκιας , καθώς πλέον η

και οι απομακρυσμένες πα-

1 μέτρο. Σε κάθε φωλιά η

περιοχή

ραλίες . Εκεί γεννά και θηλάζει

χελώνα καρέτα γεννάει έως 120

ελέγχεται

τα μικρά της . Επίσης , κολυ-

αυγά και εκκολάπτονται σε 55-

παραμένουν ανενόχλητες και

μπάει μεγάλες αποστάσεις σε

60 μέρες. Η χελώνα καρέτα ζει

δεν κινδυνεύουν από τα δίχτυα

πολύ λίγο χρονικό διάστημα και

περισσότερα από 100 χρόνια. Οι

των ψαράδων .

καταδύεται στα 170 μέτρα ώστε

θηλυκές χελώνες γεννάνε στις

Τέλος, την ίδια στιγμή η

να φάει ψάρια και κυρίως

ίδιες παραλίες που γεννήθηκαν.

οργάνωση δίνει μάχη για να

χταπόδια . Στη Γυάρο συμβαίνει

Μόνο 1 στα 1.000 χελωνάκια

απαλλαγεί η χώρα μας από τα

κάτι μαγικό, καθώς εκεί φι-

καταφέρνει να ζήσει.

βρώμικα ορυκτά καύσιμα !!!!!

λοξενείται το 12 τοις 100 του

Πηγή:
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/ape
iloumena_eidh/fokia/

Κάποιες από τις απειλές που

παγκόσμιου

πληθυσμού

αντιμετωπίζουν είναι η θαλάσ-

μεσογειακής

φώκιας.

σια ρύπανση και η παγίδευση σε

μερινά οι φώκιες λιάζονται στις

αλιευτικά εργαλεία.

παραλίες του νησιού μαζί με τα

της

προστατεύεται
.

Οι

και

φώκιες

Καθη-

Πηγή:https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fys
h/apeiloumena_eidh/helona_caretta/

Το αγριόγιδο
Το αγριόγιδο είναι ένα μεγάλο

σαν αγκίστρι , κέρατα. Ζει

θηλαστικό των βουνών

της

στην Πίνδο , στη Στερεά

Ελλάδας. Τρέφεται με ποώδη

Ελλάδα , στον Όλυμπο , στη

φυτά , φύλλα , κλαδιά δέντρων

Ροδόπη .

και λειχήνες, Χαρακτηριστικό
του γνώρισμα είναι τα όρθια
Πηγή: https://www.arcturos.gr/animals/agriogido/

Γνωρίζατε ότι…

και λυγισμένα προς τα πίσω,
4
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1. Το βάρος του είναι 15

Το κόκκινο ελάφι

φτουν κάθε χρόνο στην αρχή

έως 28 κιλά και ζει από

του χειμώνα. Χρησιμοποιεί τα

15 έως 20 χρόνια.

κερατά του για να παλέψει με
τα άλλα αρσενικά του κοπαδιού

2. Το καλοκαίρι, το τρίχωμα

ώστε να επικρατήσει το δυνα-

του είναι καφέ ανοιχτό,

τότερο και να αποκτήσει δικά

το χειμώνα όμως μετα-

του μικρά .Το κόκκινο ελάφι

τρέπεται σε σκούρο κα-

εξαπλώνεται σε ολόκληρη την

φέ!

Ευρώπη. Σύμφωνα με την μυθολογία η θεά Άρτεμις το πήρε

3. Δεν ανήκει στην οικογέ-

Το κόκκινο ελάφι είναι το

υπό την προστασία της λόγω

νεια των αγριοκάτσικων.

μεγαλύτερο φυτοφάγο ζώο

του ατίθασου χαρακτήρα του.

στην Ελλάδα. Έχει κοντό

Το παράνομο κυνήγι απότελεί

κοκκινωπό

την πιο βασική απειλή για την

Πηγή:
https://www.arcturos.gr/animals/agriogid
o/

και

λεπτό

τρίχωμα. Τα κέρατά του πε-

εξαφάνισή του.
Πηγή:
https://www.arcturos.gr/animals/elafi/
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ΠΑΡΑΜΥΘΟΪΣΤΟΡΙΕΣ
Το φλαμίνγκο
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένα ροζ
φλαμίνγκο, που είχε την ικανότητα να κάνει τους
άλλους να γελάνε . Ένα πρωινό που πήγαινε
βόλτα στη θάλασσα, συνάντησε έναν άσπρο
γλάρο που δεν γελούσε με τίποτα. Όταν τον είδε,
προσπάθησε να τον κάνει να γελάσει. Αφού
κατάλαβε ότι δεν γελούσε με τα αστεία του,
παραιτήθηκε και έφυγε βιαστικά.

Δεν πρόσεξε όμως μπροστά του ένα μεγάλο δέντρο και έπεσε πάνω του .
Τότε ο γλάρος γέλασε με την καρδιά του . Το φλαμίνγκο , όταν συνήλθε ,
ευχαριστήθηκε που έκανε τον γλάρο να γελάσει και… ζήσαν αυτοί καλά και
εμείς καλύτερα!

Η αστεία γοργόνα
Μια φορά και έναν καιρό ζούσε στο πάρκο της
θάλασσας μία γοργόνα που δεν ήταν ακόμα
αστεία, αλλά σύντομα θα γινόταν .
Η γοργόνα πήγαινε βόλτες μαζί με τα
υπόλοιπα πλάσματα του βυθού… Άλλες φορές
έπαιζαν θαλασσοκυνηγητό και άλλες θαλασσοκρυφτό ή ακόμα και θαλασσοπαντομίμα, που
άρεσε πολύ στη γοργόνα . Όμως το αγαπημένο
τους παιχνίδι ήταν , όπως το έλεγαν , το θαλασσοπείραγμα . Τι ήταν το θαλασσοπείραγμα ;;

Άρχιζαν λοιπόν το παιχνίδι και έβαζαν στη μέση

-Αχ κάθε φορά που αποφάσιζαν ότι θα παίξουν

την μικρή γοργόνα και άρχιζαν τα πειράγματα .

αυτό το παιχνίδι η μικρή γοργόνα στενοχωριόταν

Άλλος έλεγε: «πώς είναι έτσι η ουρά σου; μοιάζει

πολύ !

με βατραχοπέδιλο», άλλος φώναζε δυνατά:
6
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-Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «τα μαλλιά σου είναι σαν μπλεγμένα φύκια»

κάποιο πείραγμα , εσύ αμέσως να το κάνεις αστείο

και το χειρότερο…όλοι μαζί έλεγαν ένα απαίσιο

και να γελάς . Έτσι κανένας δεν θα μπορέσει να σε

τραγούδι.

στενοχωρήσει».

«Μοιάζει με ψάρι αλλά δεν είναι . Έχει μαλλιά
σαν φύκια, αλλά φύκι δεν είναι . Έχει σώμα

Η μικρή γοργόνα άκουσε τη συμβουλή του και
κάθε πρωί τραγουδούσε ….

ανθρώπου αλλά άνθρωπος δεν

«Μοιάζει με ψάρι αλλά δεν

είναι . Τι είναι ; Είναι η μικρή

είναι . Έχει μαλλιά σαν φύκια

γοργόνα !!!!!!» Τότε η μικρή
γοργόνα

άρχιζε

να

αλλά φύκι δεν είναι . Έχει σώμα

κλαίει

ανθρώπου αλλά άνθρωπος δεν

δυνατά, αλλά κανένας δεν τη

είναι . Τι είναι ; Είναι η μικρή

βοηθούσε . Μια μέρα συνά-

γοργόνα που όλο γελάει και

ντησε ένα χταπόδι που δεν είχε

τραγουδάει και χαμογελάει .

οχτώ πόδια, αλλά τρία . Αυτός ο

Όλοι την πειράζουν μα δεν την

τριπόδης , όπως τον φώναζαν ,

ντροπιάζουν !!!!!»

της έδωσε μια συμβουλή: «Μην
ακούς κανέναν. Αν σου λένε

Ο καλός λύκος
Μια φορά κι έναν καιρό σε έναν τόπο

πόδια.

Δε

σταμάτησε

μέχρι

που

από-

μακρινό, ζούσε ένας καλός λύκος. Δεν

μακρύνθηκε αρκετά. Κάθισε κοντά σε έναν θά-

ενοχλούσε κανέναν. Κάθε πρωί περπάταγε

μνο να ξεκουραστεί. Σε λίγο εμφανίστηκε η

μέσα στο καταπράσινο δάσος και κουβέντιαζε
με όλα τα ζώα.
Μια μέρα, σε ένα ξέφωτο, συνάντησε τρία
ζωηρά γουρουνάκια. Εκείνα, μόλις τον είδαν,
άρχισαν να τον πειράζουν. Το ένα τον
γαργαλούσε, το άλλο του πείραζε τα αυτιά και
το τρίτο του τραβούσε την ουρά. Μάταια ο
λύκος προσπαθούσε να τα πείσει να μην το
κάνουν. Ο καημένος τρόμαξε και το έβαλε στα
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Χιονάτη. Ο λύκος της είπε τι συνέβη. Εκείνη πήγε
στα γουρουνάκια και τους εξήγησε πως πρέπει
όλοι μέσα στο δάσος να ζουν αρμονικά. Τα
γουρουνάκια υποσχέθηκαν πως δε θα το
ξανακάνουν, κι από τότε σταμάτησαν να
ενοχλούν τον καλό λύκο. Μάλιστα κάθε μέρα
παίζουν στο δάσος διάφορα παιχνίδια, ενώ
πολλές φορές επισκέπτονται τη Χιονάτη και τη
βοηθούν με τις δουλειές του σπιτιού!

Η Κοκκινοσκουφίτσα και ο
στοργικός λύκος
Μια φορά και έναν καιρό ήτανε

6

κατσικάκια. Μια μέρα βγήκανε από το στάβλο
τους για να φάνε , αλλά για κακή τους τύχη δεν
βρήκαν τίποτα. Μετά από λίγο βρήκαν την
Κοκκινοσκουφίτσα να κρατά λίγα χορτάρια.
Τους έδωσε να φάνε αλλά τα κατσικάκια δεν
χόρτασαν . Για να την ευχαριστήσουν την πήραν
στο

στάβλο

μαζί

τους.

Ρώτησαν

την

Κοκκινοσκουφίτσα πού πάει και αυτή τους είπε
ότι πάει στη γιαγιά της . Τα κατσικάκια της
είπαν ότι για να μην χαθεί στο δάσος θα πρέπει
να βρει τα τρία γουρουνάκια . Εκείνη
ακολούθησε τη συμβουλή τους και βρήκε τα
γουρουνάκια. Τα ρώτησε πώς θα μπορούσε να
βρει το δρόμο για τη γιαγιά της . Τα
ακολούθησε. Στον δρόμο είδαν έναν γάιδαρο με
μεγάλα αυτιά . Ο γάιδαρος ήταν πολύ ευγενικός
και κουβάλησε την Κοκκινοσκουφίτσα μέχρι τη

Όταν φτάσανε στο σπίτι της γιαγιάς ,
είδαν τον ΛΥΚΟ να χαϊδεύει τη γιαγιά και
να της δίνει γάλα. Ο λύκος έβαλε και στην
Κοκκινοσκουφίτσα φαγητό για να φάει και
την ρώτησε αν θέλει μετά να την πάει σπίτι
της .
Η Κοκκινοσκουφίτσα κατάλαβε ότι ο
λύκος ήταν καλός και όχι κακός … και
ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.

γιαγιά της .
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Η Χρωματοσκουφίτσα
Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα κοριτσά-

λά και πώς να τον

κι που το έλεγαν Χρωματοσκουφίτσα . Αυτό το

θεραπεύσει. Έπρε-

κοριτσάκι μια μέρα πήγε να δώσει στη γιαγιά

πε

της κάτι ζουμερά πορτοκάλια. Μετά από λίγο,

πέτρα

συνάντησε τα τρία γουρουνάκια που ήταν πολύ

κοιλιά του λύκου.

κουρασμένα, γιατί είχαν κάνει πολύ δρόμο . Το

Ο Ηρακλής τότε

κοριτσάκι όταν τα είδε έτσι , τους έδωσε να φά-

έσκισε την κοιλιά

νε . Στη συνέχεια είδαν έναν άρρωστο λύκο .

του

Αυτός ο λύκος, ζήτησε από τα γουρουνάκια και

έβγαλε την πέτρα.

την Χρωματοσκουφίτσα να του μαζέψουν λίγα

Ο

χόρτα. Και αυτοί τα μάζεψαν . Εκείνη τη στιγμή

αμέσως καλά.

περνούσε από εκεί ο Ηρακλής που ήξερε αυτόν

Τέλος όλοι μαζί έφτασαν στο σπίτι της γιαγιάς

τον λύκο. Ήξερε ακόμα την αρρώστια του, αλ-

και… ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα .

να βγάλει μια
από

λύκου
λύκος

την

και
έγινε
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ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ
Η ιστορία του Καραγκιόζη…
Ο Καραγκιόζης υπήρξε αληθινό πρόσωπο
και ήταν άνθρωπος που διασκέδαζε τον κόσμο
με τα αστεία του. Μια φορά, ο Πασάς είπε στον
Χατζηαβάτη: «Θέλω να φτιαχτεί μέχρι το καλοκαίρι ένα σαράι πιο όμορφο κι απ’ τα όμορφα…»
Ο Χατζηαβάτης είπε

Πηγή: https://slpress.gr/politismos/akoysate-akoysate-o-karagkiozis-mesa-apo-aktinografies/

στον Καραγκιόζη να

νεχιστεί αυτό, θα σκοτώσω τον Καραγκιόζη»,

δουλέψει μαζί του

όπως κι έγινε. Οι εργάτες φοβήθηκαν και

σαν χτίστης. Οι μή-

σταμάτησαν να μιλούν στον Πασά. Εκείνος

νες περνούσαν και το

στεναχωρήθηκε για ότι έκανε στον Καραγκιόζη

σαράι δεν χτιζόταν

και αρρώστησε βαριά. Έτσι λοιπόν, ο Χατζη-

γιατί ο Καραγκιόζης

αβάτης έφτιαξε φιγούρες του Καραγκιόζη και

έλεγε αστεία στους εργάτες και μόνο ο Χα-

άλλων, που τις κουνούσε πίσω από ένα άσπρο

τζηαβάτης δούλευε. Ο Πασάς εκνευρίστηκε

πανί σε μια ξύλινη κατασκευή, μόνο και μόνο για

και είπε στον Χατζηαβάτη: «Έρχεται το κα-

να παρηγορήσει τον Πασά, ο οποίος και

λοκαίρι και το σαράι δεν προχωρά. Αν συ-

γιατρεύτηκε!!!

Μερικές από τις φιγούρες που κατασκεύασαν οι μαθητές-μαθήτριες με τη βοήθεια της
εκπαιδευτικού Θεατρικής Αγωγής κας Αναγνωστοπούλου Δήμητρας …
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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΤΑΕΤΟΥ
Το πέταγμα του χαρταετού την Καθαρή Δευτέρα
είναι ένα όμορφο παιχνίδι, ένα γραφικό έθιμο.
Υλικά:
• 3 ξερά καλάμια μήκους 80
εκατοστών
• Ριζόχαρτο
• Σπάγκο
• Κολλητική ταινία

του χαρταετού, κάνοντας μια στροφή με το

• Χρωματιστά χαρτιά για ουρά ή

σπάγκο σε κάθε καλάμι, εκεί που έχουμε κάνει τις

χάρτινες κορδέλες

εγκοπές. Προσέχουμε όπως θα γυρίσουμε τον
σπάγκο, οι αποστάσεις μεταξύ των άκρων από τα

ΟΔΗΓΙΕΣ

καλάμια να διατηρούνται σταθερές. Ακουμπάμε
τον σκελετό πάνω στο ριζόχαρτο και το κόβουμε

Μαζεύουμε καλάμια (υπάρχουν πολλά στην

γύρω γύρω , αφήνοντας ένα περιθώριο λίγων

ακρογιαλιά). Τα κόβουμε στη μέση και σε

εκατοστών. Στη συνέχεια ζωγραφίζουμε πάνω

μήκος 80 εκατοστών. Στα άκρα από κάθε

στο ριζόχαρτο ή το στολίζουμε με σκίτσα και

καλάμι κάνουμε 2 εγκοπές. Δένουμε γερά

εικόνες. Γυρίζουμε τα περιθώρια προς τα μέσα

μεταξύ τους τα τρία μισά καλάμια από την μέση

και τα κολλάμε με την κολλητική ταινία. Μετά

με τον σπάγκο. Στην άκρη από το ένα καλάμι

κόβουμε το ριζόχαρτο σε λωρίδες, τα χρωματιστά

δένουμε ένα άλλο κομμάτι σπάγκο, και το

χαρτιά ή τις κορδέλες για την ουρά. Οι μεγάλοι θα

περνάμε περιμετρικά γύρω από τον σκελετό

ετοιμάσουν τα ζύγια και ο χαρταετός μας είναι
έτοιμος να πετάξει.
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
ΑΙΝΙΓΜΑ (1)
Μια κοντούλα παχουλή, πάντα
κόκκινα φορεί. Έχει πράσινα
μαλλιά και σποράκια στην
κοιλιά.

ΑΙΝΙΓΜΑ (2)

Χρωματιστά φτερά έχει. Πετά
πάνω από λουλούδια και

Τι είναι;

τρέφεται από τη γύρη τους.
Τι είναι;

ΑΙΝΙΓΜΑ (3)
Είναι κίτρινο, ξινό και το βάζω
στο φαγητό.
Τι είναι;

ΑΙΝΙΓΜΑ (4)
Το καλοκαίρι παγωμένο
τον χειμώνα πυρωμένο
το καλοκαίρι μοναξιά

και τον χειμώνα συντροφιά.
ΑΙΝΙΓΜΑ (5)

Τι είναι;

Τέσσερα αδελφάκια
αγκαλιασμένα, σε σεντούκι
είναι κλεισμένα.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ :

Τι είναι;

(1): Η ντομάτα
(2): Η πεταλούδα
(3): Το λεμόνι
(4): Το τζάκι
(5): Το καρύδι
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
3.
Πως λέγεται το ζώο που
είναι αγκαθωτό και ζει στη
θάλασσα
5.
Πως λέγεται το ζώο που έχει
μυτερή μύτη
6.
Λέγονται τα φυτά που ζουν
πολλά χρόνια κι έχουν έναν
πολύ σκληρό βλαστό (κορμό)
10.
Έτσι λέγεται το καβούκι της
χελώνας.
11.
Πως λέγεται το ζώο που έχει
μυτερά δόντια και τρέχει
γρήγορα
13.
Λέγονται τα δέντρα που
ρίχνουν τα φύλλα τους το
φθινόπωρο

« ΖΩΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ »

ΚΑΘΕΤΑ
1.
Πως λέγεται το ζώο που είναι
σαν αστέρι
2.
Τα φυτά μας δίνουν τροφή και....
για να ζούμε
4.
Τα φυτά για να αναπτυχθούν
χρειάζονται : αέρα, ήλιο, χώμα και
....
7.
Έχουν η τριανταφυλλιά και ο
σκαντζόχοιρος
8.
Λέγονται τα δέντρα που έχουν
φύλλωμα όλο το χρόνο
9.
Λέγονται τα φυτά που ζουν
συνήθως πολλά χρόνια κι έχουν
πολλούς βλαστούς
12.
Λέγονται τα φυτά που ζουν
συνήθως ένα χρόνο κι έχουν
μαλακό πράσινο βλαστό

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1.ΑΣΤΕΡΙΑΣ 2.ΟΞΥΓΟΝΟ 3.ΑΧΙΝΟΣ 4.ΝΕΡΟ 5.ΞΙΦΙΑΣ 6.ΔΕΝΤΡΑ 7.ΑΓΚΑΘΙΑ 8.ΑΕΙΘΑΛΗ 9.ΘΑΜΝΟΙ
10.ΚΕΛΥΦΟΣ 11. ΤΣΙΤΑΧ 12.ΠΟΕΣ 13.ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
Σας προτείνουμε…
Ουίλιαμ Σαίξπηρ
Ο πρώτος μου Σαίξπηρ
Η ΣΤΡΙΓΚΛΑ ΠΟΥ ΈΓΙΝΕ
ΑΡΝΑΚΙ
Εκδόσεις Μεταίχμιο, Αθήνα
Διασκευή ΛΙΝΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
Εικονογράφηση ΣΑΝΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Λίγα λόγια για την
Το

ιστορία…

«Η

στρίγκλα που έγινε
αρνάκι» είναι ένα

Σε μία ταβέρνα μπαίνει

Οι υπηρέτες του λένε πως θα

ένας λόρδος και βλέπει τον

του παίξουν μία ιστορία για να

Λέρα μεθυσμένο να κοιμάται.

ευθυμήσει «Την στρίγκλα που

Αποφασίζει να του σκαρώσει

έγινε

μία φάρσα για να γελάσει μαζί

παρακολουθεί την ιστορία με

του. Διατάζει να τον ντύσουν

μεγάλη απορία και όλα του

πλούσια και να του φέρονται

φαίνονται αλήθεια, όμως άλλο

σαν να είναι άρχοντας. Μόλις

η

ξυπνά ο Λέρας το ψέμα

παραμύθια. Τι θα πάθει στο

αρχίζει και αυτός πείθεται πως

τέλος ο Λέρας;

είναι όντως πλούσιος.

βιβλίο:

αρνάκι».

αλήθεια

και

Ο

Λέρας

άλλο

τα

από

τα

καλύτερα

έργα του Ουίλιαμ
Σαίξπηρ και έχει
μεταφραστεί

σε

πολλές γλώσσες. Ο
ίδιος

έζησε

στην

Αγγλία

(1564-

1616).

Γράφει

κωμωδίες, δράματα
και τραγωδίες. Τα
έργα

διαβάζονται

ακόμα και σήμερα
και πολλά από αυτά
έχουν

γίνει

και

θεατρικά έργα.
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Με λίγα λόγια…

Λίγα

λόγια

για

την

συγγραφέα
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ένα αδέσποτο σκυλάκι που το

Η

έλεγαν Μάγκα. Μια μέρα τα

ΖΑΪΡΗ

αφεντικά

για

Αθήνα. Εργάστηκε ως νηπια-

διακοπές και τον άφησαν στη

γωγός, αλλά και ως υπεύθυνη

μέση του δρόμου.

εκδόσεων. Έχει γράψει 15

του

έφυγαν

ΡΩΣΣΗ-

γεννήθηκε

στην

Άρχισε να ψάχνει το σπίτι που

βιβλία για ενηλίκους και

έμενε. Σε λίγο βρέθηκε σε ένα

πάνω από 150 παιδικά βιβλία.

σπίτι και ξάπλωσε να κοιμηθεί.

Το 2015 της απονεμήθηκε το

Εκεί εμφανίστηκε ένας άγριος σκύλος και μια γάτα, που του
ζήτησαν να φύγει, γιατί όπως έλεγαν ήταν «η περιοχή τους».
Συνεχίζοντας το ταξίδι του ο Μάγκας βρέθηκε σε ένα πάρκο. Εκεί
βρίσκονταν πολλοί άνθρωποι. Δυο παιδιά του έδωσαν φαγητό και
ζήτησαν από τη μητέρα τους να τον κρατήσουν.
Τι να απέγινε άραγε ο Μάγκας;

ΡΕΝΑ

Βραβείο Λογοτεχνίας από
τον Όμιλο Γυναικών Πειραιά
«Εξάλειπτρον»

για

το

συγγραφικό της έργο, σε

συνδυασμό με τη μεγάλη
απήχησή

του

και

τη

διαδραστική της σχέση με
τους αναγνώστες της.
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Λεωνίδιο Αρκαδίας

Πάσχα στην Πάτμο

Το έθιμο της
Κουλούρας
στα Καλάβρυτα
Στις

Τουρλάδες

Καλα-

βρύτων τη δεύτερη μέρα του
Πάσχα γιορτάζεται το έθιμο
Πηγή:
https://saygreece.wordpress.com/2021/04/21/
pasha-sto-leonidio-i-nychta-ton-aerostaton/

Στο

Λεωνίδιο

κάτοικοι

του

οι

χωριού

πετάνε μικρά πολύχρωμα
αερόστατα στον ουρανό τη
νύχτα

της

Ακόμα

Ανάστασης.

πετάνε

πυρο-

τεχνήματα και δυναμιτάκια
και λένε το "Χριστός
Ανέστη".

της Κουλούρας . Σε αυτό οι
συμμετέχοντες

λαμβάνουν

Πηγή: https://www.dogma.gr/ellada/ianaparastasi-tou-mystikou-deipnou-sto-nisitis-apokalypsis/10181/

μέρος σε αγώνα δρόμου, ο

Ένα έθιμο που ξεχωρίζει

οποίος γίνεται μέσα στην

στην Πάτμο είναι αυτό της

ανθισμένη φύση. Το έπαθλό

τελετής του Νιπτήρα που

του

τελείται το πρωί της Μ.

νικητή

είναι

μια

κουλούρα, ένα είδος ψωμιού

Πέμπτης.

με

που

αυτό, ο Ηγούμενος πλένει

παρασκευάζεται την Μεγάλη

τα πόδια δώδεκα μοναχών,

Πέμπτη μαζί με τα κόκκινα

όπως

αυγά

μαθητές

γλυκιά

από

γεύση,

ανύπαντρες

ο

Σύμφωνα

Ιησούς

με

στους

Του.

Γίνεται

κοπέλες του χωριού . Οι

δηλαδή η αναπαράσταση

νικητές

του

τεμαχίζουν

τις

Μυστικού

Δείπνου.

κουλούρες και τις μοιράζουν

Επίσης, ένα ακόμη έθιμο

στους παρευρισκόμενους.

στο νησί

είναι η ανα-

παράσταση της Αποκαθήλωσης στο μοναστήρι του
Αγίου

Ιωάννη,

ενώ

το

βράδυ οι επιτάφιοι συναντιούνται στις πλατείες της
Σκάλας και της Χώρας.
Τέλος ανήμερα του Πάσχα
διαβάζεται στο μοναστήρι
το

Ευαγγέλιο

σε

επτά

γλώσσες.
https://www.kathimerini.gr/socie
ty/810551/hthi-kai-ethima-toypascha-se-oli-tin-ellada/
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ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
Το

Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πά-

Ο

Ιερός

Ναός

Αγίου

Ανδρέα

τρας επικεντρώνεται στην έκθεση διαφόρων

Πατρών ή Καθεδρικός Ναός Αγίου Ανδρέα

αρχαιολογικών ευρημάτων (από τη Μυκη-

Πατρών, είναι χριστιανική βασιλική στη δυτική

ναϊκή μέχρι και την Ύστερη Ρωμαϊκή εποχή),

πλευρά του κέντρου της Πάτρας. Μαζί με τον

που ανακαλύφθηκαν στην περιοχή της Αχαΐας.

διπλανό παλαιό ναό του Αγίου Ανδρέα,

Το μουσείο καταλαμβάνει έκταση 28000 τ.μ.,

αποτελούν έναν χώρο προσκυνήματος για

ενώ οι αίθουσες του μουσείου 8000 τ.μ.

Χριστιανούς από όλο τον κόσμο. Ο ναός είναι
αφιερωμένος

στον

του Χριστού, Άγιο

πρωτόκλητο
Ανδρέα.

Η

απόστολο
κατασκευή

του βυζαντινού ρυθμού ναού ξεκίνησε το 1908
υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστάσιου
Μεταξά και εγκαινιάστηκε 66 χρόνια αργότερα,
το 1974.
Καλύπτει εμΣτην πρώτη αίθουσα (Ιδιωτικού Βίου)
παρουσιάζονται

αντικείμενα

από

βαδόν

την

περί-

που 2.600 τε-

καθημερινή ζωή, εργαλεία και κοσμήματα από

τραγωνικών

τον 17ο αιώνα.

μέτρων. Πά-

Στην δεύτερη αίθουσα (Δημόσιου Βίου)
παρουσιάζονται

αγάλματα,

νω στον κε-

αμφορείς,

ντρικό

ψηφιδωτά που στόλιζαν σπίτια της πόλης και
δημόσια κτίρια.

θόλο

υπάρχει ένας
επίχρυσος σταυρός μήκους 5 μέτρων, και στους

Στο μουσείο φιλοξενούνται ακόμη ταφικά

υπόλοιπους θόλους υπάρχουν 12 μικρότεροι

αντικείμενα, ενώ υπάρχει και χώρος που

σταυροί. Αυτοί οι σταυροί συμβολίζουν τον

φιλοξενεί περιοδικές εκθέσεις.

Ιησού και τους Αποστόλους του. Το εσωτερικό
του

(https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαιολογικό_Μουσείο_Πάτρ
ας)

ναού

είναι

διακοσμημένο

με βυζαντι-

νής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες και μωσαϊκά.
(https://el.wikipedia.org/wiki/Ιερός_Ναός_Αγίου_Ανδρέα_Πατρ
ών)
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ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ
Β΄ 2

Β΄ 1
1. Αγγελακόπουλος Ιωάννης

1. Κρεμμύδα Αθηνά

2. Αλεξανδρόπουλος Ιωάννης

2. Λυκουρέση Σοφία

3. Αλυμάρας Αχιλλέας

3. Μανίκας Αλέξανδρος

4. Αυθίνος Μάριος

4. Μαρκόπουλος Περικλής

5. Γαϊτάνη Φωτεινή

5. Μπασιλάρης Θεόδωρος

6. Γαλανοπούλου Αθηνά

6. Μπασιλάρης Νικόλαος

7. Γεωργοπούλου Ελένη

7. Μπασιλάρης Παναγιώτης

8. Γκόφας Παρασκευάς

8. Μπρίνια Αντωνία

9. Θανοπούλου Παναγιώτα

9. Οικονομοπούλου Χριστίνα

10.

Ισουφάι Ναταλία

10.

Παναγιωτόπουλος Γεώργιος

11.

Καρυτινού Ασημίνα

11.

Παναγόπουλος Ιωάννης

12.

Κατσαΐτη Όλγα

12.

Παπαγεωργοπούλου Αριάδνη

13.

Κονδάκης Εμμανουήλ

13.

Παπαδόπουλος Ανδρέας

14.

Κουμανάκου Μαρία-Ελένη

14.

Παπαρρηγόπουλος Χριστόφορος

15.

Κραβαριώτης Ιωάννης

15.

Πέρρας Αλέξιος

16.

Μπασιλάρη Εφραιμία

16.

Πλατυκώστας Κωνσταντίνος

17.

Μπασιλάρη Ραφαέλα

17.

Πλώτα Ευαγγελία

18.

Μποασιλάρης Ανδρέας

18.

Φρούντας Χριστόφορος

19.

Μπασιλάρης Ιωάννης-Γεράσιμος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ
Τον Δήμαρχο Πατρέων κ. Κώστα Πελετίδη για την παραχώρηση της συνέντευξης,
καθώς και τους εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που δίδαξαν στα τμήματα.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε την κα Αναγνωστοπούλου Δήμητρα (εκπαιδευτικό Θεατρικής Αγωγής) & τον κ.
Πέττα Παναγιώτη (εκπαιδευτικό Τ.Π.Ε.), για την συμβολή τους στην υλοποίηση σχετικών δράσεων που
εμπεριέχονται στην εφημερίδα.
Οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί
κα Ζάρλα Βασιλική
κ. Πατέλης Αντώνιος
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http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeiloumena_eidh/helona_caretta/
https://www.gothess.gr/docroot/nature/?ID=22
https://www.wwf.gr/ti_kanoume/fysh/apeiloumena_eidh/fokia/
https://www.arcturos.gr/animals/agriogido/
https://www.arcturos.gr/animals/elafi/
https://slpress.gr/politismos/akoysate-akoysate-o-karagkiozis-mesa-apo-aktinografies/
https://saygreece.wordpress.com/2021/04/21/pasha-sto-leonidio-i-nychta-ton-aerostaton/
https://www.dogma.gr/ellada/i-anaparastasi-tou-mystikou-deipnou-sto-nisi-tis-apokalypsis/10181/
https://www.kathimerini.gr/society/810551/hthi-kai-ethima-toy-pascha-se-oli-tin-ellada/
https://el.wikipedia.org/wiki/Αρχαιολογικό_Μουσείο_Πάτρας
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιερός_Ναός_Αγίου_Ανδρέα_Πατρών
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