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     ΣΤΟΥΣ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΜΑΣ 

Πολλές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η 

Ισπανία και η Πορτογαλία περνούν εδώ και χρόνια 

οικονομική κρίση. Έχουν ζητήσει λοιπόν βοήθεια απ’ το 

ΔΝΤ, το οποίο ιδρύθηκε το 1945 μετά το Β΄ 

παγκόσμιο πόλεμο για να βοηθήσει να αναστηλωθούν οι 

οικονομίες των κρατών και έχουν υπογράψει μνημόνια 

δηλ. συμφωνίες μέτρων. Οι φίλοι όμως βοηθούν ο ένας 

τον άλλον χωρίς ανταλλάγματα. Συμβαίνει το ίδιο με το 

ΔΝΤ; 

Εμείς τα παιδιά δεν είμαστε ούτε ενήλικες ούτε 

οικονομολόγοι και γι΄ αυτό δε γνωρίζουμε τις αιτίες, 

όμως βλέπουμε τις συνέπειες: κλειστά μαγαζιά, λίγος 

κόσμος έξω, ανεργία, διαμαρτυρίες του λαού για κόψιμο 

μισθών και συντάξεων. Όλοι μας κάνουμε οικονομία 

στους γιατρούς, στα φάρμακα, στα σχολεία ακόμη και 

στα φαγητά. Κάποιοι γίνονται φτωχότεροι και κάποιοι 

πλουσιότεροι. Η κρίση δημιουργεί Κροίσους… 

Εδώ και 10 μέρες ακούμε συνέχεια στην τηλεόραση για 

την Κύπρο. Οι τράπεζες είναι κλειστές και οι πολίτες 

μπορούν να παίρνουν μόνο 100 € από τα ΑΤΜ. Όταν 

ανοίξουν, θα γίνει «κούρεμα» στα χρήματα που με 

κόπο και δυσκολία μάζευαν όλα τα χρόνια. 40 %  

«κούρεμα» σημαίνει ότι θα χάσουν περίπου τα μισά 

τους χρήματα. Ποιοι έχουν δικαίωμα να παίρνουν τα 

χρήματα του απλού κόσμου; Είναι δίκαιο; 

Είναι σωστό ή λάθος να γυρίσει κάθε χώρα στο νόμισμά 

της; 

Εμείς σκεφτόμαστε τους φίλους μας από την 

Λακατάμεια, με τους οποίους αλληλογραφούμε, και 

θέλουμε να ευχηθούμε σ΄αυτούς, σε όλους τους 

Κύπριους, αλλά και σε όλο τον κόσμο να βγούμε όλοι 

από την κρίση. Ευχόμαστε υγεία και ευημερία για όλους 

τους ανθρώπους του πλανήτη μας! 

                          Οι μικροί εξερευνητές της Δ΄ τάξης 

 

 

 

 

  

             

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

Γεια σας φίλοι του διαδικτύου !!  

Είμαστε εδώ για να σας πούμε μερικά 

πραγματάκια για το διαδίκτυο. 

Το διαδίκτυο ή αλλιώς  internet είναι ένα 

σύγχρονο δίκτυο υπολογιστών γεμάτο 

πλούσιες πληροφορίες που κάνουν 

ευκολότερη τη ζωή μας. Σ΄αυτό μπαίνουμε 

από ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή μας, 

όπως Mozilla, Chrome κ.α. , το οποίο έχει 

τη δύναμη να μας μεταφέρει σε οποιαδήποτε 

«διαδικτυακή» διεύθυνση θέλουμε.  

 

 

 

 

 

 

Στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε λεξικά, 

χάρτες, πληροφορίες για κάποια σχολική 

εργασία σε εγκυκλοπαίδειες όπως η 

Wikipedia, να επικοινωνήσετε με τους 

φίλους σας στο skype, να δείτε βίντεο, να 

στείλετε μηνύματα, να αγοράσετε πράγματα 

από όλη την Ελλάδα και από άλλες χώρες 

π.χ. στο ebay,  να επεξεργαστείτε 

φωτογραφίες και πολλά άλλα. 

Μην νομίζετε όμως ότι μόνο εσείς και τα 

internet cafe  έχουν Η/Υ … !! Υπάρχει και 

η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών !!        
Μπορείτε εκεί να καθίσετε ήρεμα σε έναν 

από τους υπολογιστές και να ετοιμάσετε την 

εργασία σας ωραία και χαλαρά. Η  

βιβλιοθήκη έχει φυσικά τη σελίδα της, 

www.serras.gr , στην οποία μας ξενάγησε ο 

κ. Θανάσης, δίνοντας μας και άλλες 

πληροφορίες για το διαδίκτυο. Εδώ μπορείτε 

να βρείτε πληροφορίες για εργασία που 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Στους Κύπριους φίλους μας  - σελ. 1  

Διαδίκτυο και Βιβλιοθήκη  - σελ. 1 και 2 

Asimo  / Το ήξερες ότι …. – σελ. 2 

Επιστολή στον Δήμαρχο/Δ/ντή Π.Ε./Τροχαία - σελ. 3 

Απάντηση του κ. Δ/ντή Εκπαίδευσης – σελ 4 

Βιβλιοπαρουσιάσεις/ Μαραθώνιος Ανάγνωσης – σελ. 5 

Συνέντευξη από μια γλύπτρια – σελ 5, 6, 7 

Ελλάδα-Κερκίνη /Χαλβάς σιμιγδαλένιος – σελ 7 

Ώρα για διασκέδαση: ανέκδοτα /Αθλητικά / αινίματα 

               Γλωσσοδέτες/Διάσημοι ζωγράφοι  – σελ 8 

 

http://www.serras.gr/
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συνέχεια από σελ. 1  

έχετε να κάνετε δίνοντας τον τίτλο της (μην 

ξεχάστε να αναφέρετε όμως την πηγή), να 

αναζητήσετε βιβλία με το όνομα του συγγραφέα 

και να δείτε αν είναι διαθέσιμα ή και να 

διαβάσετε βιβλία που δε δανείζονται … Ναι, 

υπάρχουν βιβλία που δεν τα δανείζει η 

βιβλιοθήκη: παλιά, που έχουν μεγάλη αξία., όμως 

ευτυχώς η βιβλιοθήκη τα σκανάρει και τα έχει 

στη σελίδα της και έτσι μπορείτε να διαβάσετε 

και τα παλιά βιβλία! 

 

 

          

 

Μια πολύ καλή σελίδα είναι και η 

www.airphotos.gr , όπου μπορείτε να βρείτε 

αεροφωτογραφίες από όλα τα μέρη της Ελλάδας. 

Βέβαια τη βιβλιοθήκη μπορείτε να βρείτε και στο 

facebook και στο twitter. Εκεί θα δείτε 

φωτογραφίες και θα ενημερωθείτε για εκδηλώσεις 

που κάνει τακτικά για μικρούς και μεγάλους. 

Ας πούμε όμως και για την «σκοτεινή» πλευρά του 

διαδικτύου. Ξέρετε κάποιες διαφημίσεις που λένε 

π.χ. «Έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα i-

phone” ; Στην πραγματικότητα είναι ιοί που 

κολλούν στον ΗΥ και τον εμποδίζουν να 

λειτουργήσει! Εσείς όμως είσαστε έξυπνοι και δε 

θα πατήσετε κλικ σ’ αυτό …. Επίσης δε θα δώσετε 

ποτέ κωδικούς, φωτογραφίες, ονοματεπώνυμο ή 

άλλα προσωπικά στοιχεία: ποτέ δεν ξέρετε ποιος 

πραγματικά είναι στην άλλη πλευρά του δικτύου !! 

Γι’ αυτό ευτυχώς υπάρχει και η Δίωξη 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος !! 

Ευχαριστούμε τον κ. Θανάση και την κ. Μαρία για 

τη φιλική υποδοχή και την ξενάγηση στη 

βιβλιοθήκη!! 

Από Στέλιο – Τζέσικα - και όλη τη  Δ΄ τάξη 

ASIMO 

O Asimo είναι έτοιμος. Έχει βάρος 48 κιλά, 

μπορεί να κλωτσήσει μπάλα και να παίξει με 

το παιδί σας! Το υπερ-εξελιγμένο 

ανθρωποειδές μοντέλο Asimo της Honda 

είναι 6 κιλά ελαφρύτερο από τον πρόγονό 

του που γεννήθηκε το 2005, διαθέτει 57 

αρθρώσεις στο σώμα του και περπατά με 9 

χλμ την ώρα. 

 

Εκτός από τις "ανθρώπινες" κινήσεις του 

Asimo, πλέον οι κατασκευαστές του 

καμαρώνουν και για το μυαλό του! Το σούπερ 

αυτό ρομπότ μπορεί να παρακολουθεί 

συζητήσεις, να αναγνωρίζει φωνές, να 

σταματήσει προσωρινά μια συγκεκριμένη 

ενέργεια και να τη συνεχίσει, αφού στο 

μεταξύ κάνει κάτι άλλο. 

                                              Μιχάλης 

 

           Το ήξερες ότι…. 

    Το πιο μακρύ μακαρόνι στον κόσμο 

παρασκευάστηκε το 1987 και είχε μήκος 

93χλμ 220μ., όση δηλαδή η απόσταση 

Αθήνα – Κόρινθος !! 

     Ο γλύπτης Γκούτζον Μπόργκλουμ  

χρειάστηκε 14 χρόνια για να ολοκληρώσει 

τις προτομές των τεσσάρων Αμερικανών 

προέδρων στο όρος Ράσμορ της Αμερικής. 

Στην κατασκευή του κολοσσιαίου γλυπτού 

τον βοήθησαν 400 εργάτες !! 

    Όταν η θερμοκρασία ανέβει υπερβολικά 

ο ιπποπόταμος εκκρίνει ροζ ιδρώτα που 

τον βοηθά να δροσιστεί !!           Τζέσικα 

http://www.airphotos.gr/
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ κ.  ΔΗΜΑΡΧΟ- κ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Π.Ε.- ΣΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ 

Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία μας για τις διακοπές των Χριστουγέννων αποφασίσαμε εμείς 

«Οι μικροί εξερευνητές»  της Δ’ τάξης μαζί με τις ευχές μας να στείλουμε και επιστολές 

στον κ. Δήμαρχο, στον κ. Δ/ντή Εκπαίδευσης και στην Τροχαία για να ζητήσουμε τη 

βοήθειά τους . Διαβάστε παρακάτω μία από τις επιστολές μας. 

 Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά  τον κ. Καλαϊτζή , Αστυνομικό Υποδ/ντή, για την άμεση 

απάντησή του, τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Διευθυντή Εκπαίδευσης, του οποίου την 

απαντητική επιστολή θα διαβάσετε στη συνέχεια. 

 

     Αξιότιμε κ Διευθυντά εκπαίδευσης ! 

 

 Είμαστε οι μικροί εξερευνητές του Δ. Σχ. Ν. Σκοπού, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ' 

τάξης. Αποφασίσαμε να σας γράψουμε, γιατί έχουμε κάποιο πρόβλημα και ίσως εσείς μας 

βοηθήσετε. 

Κάθε μέρα στην τάξη μας μελετούμε διάφορα πράγματα, τα οποία  θέλουμε να τα 

εξερευνήσουμε καλύτερα και γι' αυτό θέλουμε να κάνουμε εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Έτσι για παράδειγμα κάνουμε στο μάθημα της γλώσσας για το νερό και τον βιολογικό 

καθαρισμό. Αν δεν βλέπαμε από κοντά την Ε.Ε.Λ. (Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων),δε 

θα μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς λειτουργεί, δε θα είχαμε ζωντανές εικόνες στο μυαλό 

μας και δε θα μπορούσαμε να ενημερώσουμε τους αναγνώστες της εφημερίδα μας για τον 

 βιολογικό καθαρισμό και τη σημασία του. 

Όμως οι καιροί είναι δύσκολοι, γιατί έχουμε οικονομική κρίση. Έτσι είναι δύσκολο οι γονείς 

μας να μας δίνουν κάθε φορά χρηματικά ποσά για την μετακίνηση μας. 

Το ίδιο συμβαίνει με όλες τις οικογένειες των μαθητών του σχολείου μας. 

 Εμείς, οι μικροί μαθητές σας, θέλουμε να σας παρακαλέσουμε εκ μέρους όλου του σχολείου 

μας, καθώς και του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, να επιτρέψετε τις μετακινήσεις μας με 

το λεωφορείο του Δήμου για να μην στερηθούμε το δικαίωμα εκπαίδευσης και μόρφωσης. 

 Επίσης θα μας βοηθούσατε πάρα πολύ αν φροντίζατε να αντικατασταθούν και να 

προστεθούν κάποιοι  Η\Υ στο εργαστήριο του σχολείου μας για να μπορέσουμε να 

δουλεύουμε σ' αυτό. 

 Θέλουμε να  σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο σας και τις προσπάθειες σας και να σας 

ευχηθούμε «Καλά Χριστούγεννα».  

                                                                                                  Με εκτίμηση 

                                                                                Οι μικροί εξερευνητές της Δ' τάξης 
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Αγαπητά μου παιδιά, 

Μια συνηθισμένη μέρα μου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών περιλαμβάνει 

αμέτρητες υπογραφές, άλλα τόσα τηλέφωνα, συσκέψεις, επισκέψεις και πολλές άλλες κάθε άλλο 

παρά ευχάριστες δραστηριότητες. Μπορείτε λοιπόν να φανταστείτε πόσο ευχάριστη έκπληξη ήταν 

για μένα η ανάγνωση της επιστολής σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτήν γιατί… 

… μου θύμισε τον λόγο για τον οποίο βρίσκομαι στη θέση αυτή..… 

…με γέμισε υπερηφάνεια για τη νέα γενιά που ξέρει να διεκδικεί, να επιχειρηματολογεί και να 

αγωνίζεται… 

…επιβεβαίωσε ακόμη μια φορά την πεποίθησή μου για το πόσο καλούς εκπαιδευτικούς έχουμε στην 

περιοχή μας.  

Επίσης το γράμμα σας θυμίζει σε όλους μας πόσο σημαντικές ελλείψεις υπάρχουν στην εκπαίδευση 

και πόσο αναγκαίο είναι να δράσουμε.  

Ως προς το θέμα των μετακινήσεών σας θα ήθελα να σας πω ότι επικοινώνησα με τον κ. Καλαθά, 

Δήμαρχο Εμμ. Παπά και μετά τη θετική του ανταπόκριση είμαι στην ευχάριστη θέση να σας 

ανακοινώσω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λεωφορείο του Δήμου για τις εκπαιδευτικές σας 

επισκέψεις.  

Ως προς το θέμα των υπολογιστών που σας λείπουν, σας προτείνω να απευθυνθείτε στα ΤΕΙ 

Σερρών που πρόσφατα ανανέωσαν τον εξοπλισμό τους σε υπολογιστές και παραχωρούν σε 

διάφορους φορείς τα παλαιότερα μηχανήματα. Μάλιστα επικοινώνησα και εγώ με τον κ. Δρογαλά που 

είναι υπεύθυνος και του μίλησα για το αίτημά σας (τηλ. 2321049103, 6945463369) ζητώντας του 

να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες.  

Τέλος θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τον χρόνο που αφιερώσατε για να ετοιμάσετε την επιστολή, 

τόσο εσάς όσο και τη καλή σας δασκάλα κ. Τρέντσιου, που κάνει εξαιρετική δουλειά στο σχολείο του 

Ν. Σκοπού, αλλά και τον διευθυντή του σχολείου κ. Μπουντουρίδη όπως και τους υπόλοιπους 

εκπαιδευτικούς του σχολείου. 

Αγαπητά μου παιδιά 

Γνωρίζω ότι ο κόσμος που σας φτιάξαμε δεν είναι ονειρεμένος: χρέη, ρατσισμός, βία, 

εγκληματικότητα, φτώχεια και άλλα πολλά συνθέτουν την εικόνα μιας κοινωνίας με πολλά 

προβλήματα. Μπορεί να αλλάξει κάτι; Ναι!! Μέσα από το σχολείο και μέσα από τέτοιες 

πρωτοβουλίες! Κλείνοντας θα ήθελα να σας θυμίσω τους στίχους του μεγάλου μας ποιητή Οδυσσέα 

Ελύτη: 

Στα γρανάζια της μηχανής του κόσμου να μην είστε το λάδι αλλά η άμμος… 

                                                                                  Με αγάπη και εκτίμηση 

                                                Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών 

                                                                                    Χρήστος Κρυστάλλης 
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  Η αναγνώριση 

Συγγραφέας: Τ.Αποστολίδης/Γ. Ακοκαλίδης 

Εκδότης: Μεταίχμιο 

Είδος βιβλίου : graphic novel 

‘Ηρωες: Οδυσσέας, Εύμαιος, Ευρύκλεια, 

Τηλέμαχος, Πηνελόπη, Μνηστήρες, Αθηνά, Άργος 

Τόπος: Ιθάκη 

Χρόνος: αρχαία χρόνια 

Μου άρεσε και ήταν πολύ συγκινητικό όταν 

πέθανε ο σκύλος του Οδυσσέα, ο Άργος .. 

Το βιβλίο ήταν απλά τέλειο !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγαπητό Μεταίχμιο,   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Σας  ευχαριστούμε  που  μας  δώσατε  την  

ευκαιρία  να  συμμετέχουμε  στον   2ο  

Μαραθώνιο  Ανάγνωσης και εμείς και η ΣΤ΄ 

τάξη. Μας  ταξιδέψατε  με  τα  βιβλία  του  

Οδυσσέα  τα  καταπληκτικά  κείμενα  και  τις  

εικόνες, αλλά και με τα βιβλία του Αριστοφάνη. 

Το    «ταξίδι»  μας  ήταν  αξέχαστο  και   οι  

δραστηριότητες  του ερωτηματολογίου  

διασκεδαστικές.  Εγώ  αγάπησα  αυτά  τα   βιβλία  

και  όλα  τα  παιδία  νομίζω  ότι  μαγεύτηκαν  από 

τις εικόνες  , που  έμοιαζαν  με  αληθινές. 

        

 

Το μυστικό ημερολόγιο του Κοντορεβυθούλη 

Συγγραφέας: Φίλιπ Δέσερμεϊερ 

Εκδότης: Μεταίχμιο 

Είδος βιβλίου : Παραμύθι 

‘Ηρωες: Ρεβυθούλης, Αλκαίος, Αρσένης, Τζακ, 

Αχιλλέας, Αντωνάκης, Αλβέρτος, Μαριαλέρα κ.α. 

Τόπος: Όλος ο κόσμος 

Χρόνος: Όλες οι εποχές 

Μου άρεσε όταν ο Κοντορεβυθούλης άκουσε το 

γίγαντα Βαρβάκ και τη γυναίκα του να λένε: «Θα 

φάμε εκείνα τα όμορφα αδερφάκια στο δωμάτιο 6. 

Έχουν και έναν κοντό πολύ που θα τον φάμε για 

μεζέ». Άραγε κατάφεραν να σωθούν τελικά; 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ελπίζω  να  υπάρξει και  3ος   μαραθώνιος  

ανάγνωσης και να  είναι  ακόμα  πιο   

συναρπαστικός                 

                                  Αντώνης Δούμας                                               

                  

 

 

Μελετώντας τον Παρθενώνα, σκεφτήκαμε 

να μάθουμε περισσότερα για τη δουλειά του 

γλύπτη. Έτσι επισκεφθήκαμε την κ. Μαρία 

Χαλβατζή, που μας υποδέχτηκε θερμά και 

την ευχαριστούμε. Διαβάστε τη συνέντευξη: 

-Γιατί διαλέξατε αυτή τη δουλειά; 
-Μου άρεσε από μικρή να ζωγραφίζω, να   

  

Τζέσικα 
Στέλιος 
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συνέχεια σελ. 7 

συνέχεια από σελ. 5 
δημιουργώ. Για να το κάνω μια ζωή, το σπούδασα 

για να γίνει το επάγγελμα μου. Αρχικά σχεδίαζα 

και αργότερα αποφάσισα να γίνω γλύπτρια. 

-Τι σας αρέσει ιδιαίτερα στη  δουλειά σας; 
-Που  μπορώ και κάνω ότι σκέφτομαι και ό,τι μου 

κάνει εντύπωση με τα χέρια μου. 

 -Πώς γίνεται κανείς γλύπτης; 
- Για το μάρμαρο σπούδασα πρώτα στη σχολή 

μαρμαρογλυπτικής της Τήνου και μετά στη Σχολή 

Καλών Τεχνών Θεσσαλονίκης. 

 -Οι γλύπτες δημιουργούν και αγγεία ;                                                                                                         
- Όχι. Οι γλύπτες δουλεύουν τον πηλό 

διαφορετικά.  Άλλο γλύπτες, άλλο αγγειοπλάστες.                                                                                                                                                                        

- Η γλυπτική χρειάζεται τέχνη και φαντασία ; 
-Ναι φυσικά, αλλά και προσπάθεια και όρεξη για 

δουλειά. Έχει πάρα πολύ κόπο και πρέπει να μην 

τα παρατάς όταν κάνεις κάτι λάθος. 

 -Χρειάζεται άδεια για να δουλέψει κάποιος ως 
γλύπτης; 
-Βεβαίως, από το ανάλογο επιμελητήριο. 

-Τι δουλεύετε τώρα; 
Η προτομή που δουλεύουμε τώρα είναι του 

Μητροπολίτη Απόστολου Χριστοδούλου, ο οποίος 

πρωτοστάτησε για την απελευθέρωση των 

Σερρών από τους Βουλγάρους. 

Για να κάνουμε ένα γλυπτό πρώτα το κάνουμε 

στον πηλό, στη συνέχεια στο γύψο και μετά το 

«αντιγράφουμε» στο μάρμαρο. Για σιγουριά όταν 

το σκαλίζουμε,  χρησιμοποιούμε τον πονταδόρο. 

Αυτό το εργαλείο το ανακάλυψαν οι Ρωμαίοι και 

βασίζεται στην αρχή «Τρία σημεία στο χώρο 

ορίζουν ένα τέταρτο με απόλυτη ακρίβεια». 

Σημαδεύω με μολύβι ένα σημείο πάνω στο γύψο, 

ξεκινώντας από όσα εξέχουν και μετά με τον 

πονταδόρο «μεταφέρω» το σημείο αυτό στο 

μάρμαρο. Άπειρα τα σημεία…  

- Πόσο χρόνο χρειάζεται για να τελειώσει; 
- Λοιπόν… για την προτομή που δουλεύουμε 

ξεκινήσαμε από 1η Σεπτεμβρίου τον πηλό. Τον 

Νοέμβρη το βγάλαμε στο γύψο και από το 

Δεκέμβριο δουλεύουμε στο μάρμαρο. 

Υπολογίζουμε το Πάσχα  να τελειώσουμε παρότι 

Δουλεύουμε 2 άτομα, εγώ και ο σύζυγός μου, 

 

πάρα πολλές ώρες καθημερινά. 

–Τι είναι το πρόπλασμα μνημείου ?        
-Το μοντέλο, το δείγμα πριν το πλάσουμε.                                                                                                                                                                            

-Ποιες δυσκολίες έχει η δουλειά σας; 
-Έχει πολλές δυσκολίες. Υπάρχουν πάρα 

πολλά υλικά και εργαλεία και πρέπει να 

γνωρίζεις καλά ποιο υλικό και εργαλείο  θα 

χρησιμοποιήσεις για το κάθε γλυπτό. Επίσης 

το κόστος της αγοράς και μεταφοράς των 

υλικών είναι μια δυσκολία. 

- Ποια  εργαλεία  χρησιμοποιούνται;   
- Ο ματρακάς, το  βελόνι, ο πονταδόρος, τα 

χτένια ή ντισλίδια, οι  λάμες και οι φαγάνες.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Από πού παίρνουμε το μάρμαρο;          
-Από τα νταμάρια, τις «τρύπες» στα βουνά. 

Διαλέγουμε το μάρμαρο και πάμε στο ανάλογο 

νταμάρι. Η προτομή που δουλεύουμε είναι 

από μάρμαρο Θάσου .   

- Πώς  μεταφέρετε  το  μάρμαρο εδώ; 
-  Το  μεταφέρουν  με  γερανό. 

- Υπάρχουν διάφορα χρώματα μαρμάρου; 
-Ναι, ειδικά η Ελλάδα έχει πάρα πολλά 

χρώματα μαρμάρου. 

-Πόσο καιρό αντέχει το μάρμαρο μέσα στο 
νερό; Υπάρχουν υλικά που το φθείρουν; 
- Μπορεί να μείνει αιώνες στο νερό, απλώς 

θα σκεπαστεί από φύκια. Αυτό όμως που το 

καταστρέφει είναι το καυσαέριο, το γυψοποιεί. 

-Τι μάρμαρο ήταν αυτό  του Παρθενώνα και 
επέζησε  μετά από τόσους αιώνες?                                                                                                                                                    
- Αυτά είναι πεντελικά μάρμαρα, τώρα πια 

δεν υπάρχουν. Από ένα άλλο σημείο της 

Πεντέλης βγαίνουν ακόμη μάρμαρα, τα 

μάρμαρα του Διονύσου. Το Πεντελικό  είναι 

 συνέχεια στη  σελ. 7 
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        ΛΙΜΝΗ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 

Ένα υπέροχο μέρος για επίσκεψη είναι η λίμνη 

Κερκίνη στο Ν. Σερρών. Είναι ένα αξιοθέατο των 

Σερρών με θέα το βουνό Μπέλες και την κοιλάδα 

Ροδόπης.  

Η Κερκίνη είναι τεχνητή λίμνη. Σχηματίστηκε το 

1932 με τη δημιουργία φράγματος στον ποταμό 

Στρυμόνα. 

Θα εντυπωσιαστείτε από τα πανέμορφα τοπία της 

και τα θαυμάσια δάση της. Γύρω από τη λίμνη 

υπάρχουν πολλά είδη πουλιών όπως ερωδιοί, 

πελεκάνοι, κρυπτοτσικνιάδες, νανογέρακες, 

φλαμίγκο κ.α., αλλά και νεροβούβαλα, ελάφια και 

άλογα για να κάνετε ιππασία. 

Η λίμνη φημίζεται για τα πολλών ειδών ψάρια της, 

τις βαλτόπαπιες και ξεχωρίζει με τα πολύχρωμα 

νούφαρά της. 

Τα μικρά καραβάκια σας πηγαίνουν βόλτα στη 

λίμνη. 

 

 

 

 

 

 

 

Εμείς πήγαμε εκδρομή στο θαυμαστό αυτό 

υδροβιότοπο, τον εξερευνήσαμε για σας (διαβάστε 

το άρθρο μας στην ηλεκτρονική έκδοση της 

εφημερίδας μας) και σας τον συστήνουμε 

ανεπιφύλακτα !! 

Ένα εντυπωσιακό τοπίο που αξίζει να 

επισκεφθείτε !!! 

Μαριάννα – Ευγενία 

Άννα - Τζένη 

 

 
 

το πιο δυνατό υλικό στον κόσμο.                                                                                                                                                                            

-Πώς συντηρούνται τα γλυπτά; 
Τα γλυπτά  που είναι από πέτρα δε 

χρειάζονται συντήρηση. Συντηρούμε τα 

γλυπτά που είναι  από μπρούντζο γιατί 

οξειδώνονται, οπότε τα περνούμε με υλικά 

σαν βερνίκια προστατευτικά. Συντηρούμε 

επίσης και τα μάρμαρα. Έχω δουλέψει στη 

συντήρηση της αψίδας του Γαλέριου στη 

Θεσ/νίκη, της Καμάρας, που είναι από 

μάρμαρο Καβάλας. Εκεί, από τον Βορά, ο 

Βαρδάρης με τη «σκόνη» που κουβαλούσε 

αλλοίωσε το μάρμαρο. Σε άλλα σημεία το 

μάρμαρο ξεφλουδίστηκε από την υγρασία. Και 

παντού από το καυσαέριο είχε σχηματιστεί 

«κρούστα». Προστέθηκαν λοιπόν υλικά για να 

μπορεί να καθαριστεί. 

Από τους μικρούς εξερευνητές της Δ’ τάξης 

ΧΑΛΒΑΣ ΣΙΜΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ 
Υλικά: 

 1 ποτήρι ελαιόλαδο  

 2 ποτήρια  σιμιγδάλι  χοντρό 

 3ποτήρια ζάχαρη    

  4 ποτήρια νερό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Εκτέλεση: 

Ζεσταίνουμε  το λάδι,  ρίχνουμε  το σιμιγδάλι  

και ανακατεύουμε συνέχεια με ξύλινη κουτάλα . 

Χαμηλώνουμε τη  φωτιά  και όταν πάρει το 

επιθυμητό χρώμα ρίχνουμε τη ζάχαρη και το 

νερό μαζί, αφού  το έχουμε βράσει, και 

ανακατεύουμε.  Όταν δούμε ότι  ξεκολλάει  

από τα τοιχώματα της  κατσαρόλας τον 

βάζουμε σε φόρμα. Το ξεφορμάρουμε όταν 

κρυώσει και στολίζουμε από πάνω με λίγη 

κανέλα. 

Καλή επιτυχία , καλή Σαρακοστή  

και καλή μας όρεξη!! 

                                           Υρώ 

Την εφημερίδα μας θα βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή 

στην ιστοσελίδα του σχολείου dim-n-skopou.ser.sch.gr , 

όπου θα βρείτε και όσα άρθρα δε χώρεσαν στην έντυπη 

μορφή. 

συνέχεια από σελ. 6 

file:///D:/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/Ν.%20ΣΚΟΠΟΣ%20%202012%20-%202013/ΣΧΟΛΙΚΗ%20ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/dim-n-skopou.ser.sch.gr
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

-Γιατί ο Οδυσσέας πήγε στην Τροία; 

-Γιατί δεν βρήκε εισιτήριο για την Τέσσερα  

                             
-Που λες γιατρέ, το χέρι μου τρέμει συνέχεια! 

-Πίνεις πολύ κυρ-Μήτσο; 

-Όχι Χριστιανέ! Το περισσότερο μου χύνεται…                                                       

                                                                   Πάρης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 

 

 

 

 
                                          

                                                       

 

 

                                                     

 

 

                                           Αντώνης 

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

        α. Χίλιοι μύριοι καλόγεροι σε ράσο 

             τυλιγμένοι. Τι είναι;   

          β.  5–10 στρατιωτάκια, όλα με τα 

 τα           καπελάκια. Τι είναι;   

                                      Λυδία 

 

        Από παλιά πουλά πουλιά,  

              πολλά πουλιά !! 

 

          Τράγος  κουδουνάτος        

Τρι              διπλογενάτος 

           διπλοτριπλοκουδουνάτος 

 

 

Αλέξης Ακριθάκης 

Ο Αλέξης Ακριθάκης  ήταν Έλληνας ζωγράφος. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939. Έζησε 

στο Παρίσι μεταξύ 1957 και 1961, ενώ από 

το 1968 ως το 1970 παρέμεινε στο Βερολίνο με 

υποτροφία του γερμανικού κράτους. Στη 

συνέχεια μοίρασε το χρόνο του 

μεταξύ Αθηνών και Ευρώπης. Πραγματοποίησε 

ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το 

εξωτερικό(Βερολίνο, Αμβούργο, Μόναχο,Τορίνο

Γενεύη), ενώ συμμετείχε σε σημαντικές 

ομαδικές παρουσιάσεις στην Ευρώπη. Ο 

Ακριθάκης ασχολήθηκε με την εικονογράφηση 

βιβλίων, τη σκηνογραφία και το design. 

Πέθανε στις 19 Σεπτεμβρίου 1994 από 

ανακοπή καρδιάς. 

                              

                        Δήμος 

 

Ποδόσφαιρο 
Αποτελέσματα 25ης 

αγωνιστικής 

Λεβαδιακός – Όφη 1-1 

Πας Γιάννενα – Άρης 2-0 

ΑΕΚ – Βέροια 2-1 

Ατρόμητος–Αστέρας Τριπ. 0-7 

Κέρκυρα – Ολυμπιακός 0-1 

Πλατανιάς – Πανιώνιος 2-1 

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0 

Πανθρακικός – Ξάνθη 0-2 

Σημαντικότερο παιχνίδι  

επόμενης αγωνιστικής : 

 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 

 

Μπάσκετ  (βαθμοί): 

Ολυμπιακός 39 

Παναθηναϊκός 37 

ΠΑΟΚ 36 

Πανιώνιος 36 

Ρέθυμνο 33 

Απόλλων Πάτρας 29 

Άρης 29 

Ίκαρος Καλλιθέας 29 

Κολοσσός Ρόδου 26          

Ηλυσιακός 26  

Καβάλα 25 
Περιστέρι 25 

Ένα γεγονός που σημάδεψε την 

προηγούμενη βδομάδα είναι ο ναζιστικός 

χαιρετισμός του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ 

Γιώργου Κατίδη. Από την έντονη χαρά του 

να πανηγυρίσει αυτό το γκολ χαιρέτησε 

ναζιστικά. Αυτή του η απερίσκεπτη κίνηση 

ίσως να του στοιχίσει τον ισόβιο 

αποκλεισμό του από την Εθνική Ελλάδος. 

Θάνος 
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