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  Διανέμεται δωρεάν 

Η ιστορία της Γαλάτιστας    

  Μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Γαλάτιστας, του πανέμορφου χωριού της 

Χαλκιδικής που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο καθ’ όλη τη διάρκεια της ελληνικής 

ιστορίας.  

 

Η ιστορία της Γαλάτιστας ξεκινά από 

την αρχαιότητα, τότε που ονομαζόταν 

Ανθεμούς ή Ανθεμούσα ή Ανθεμούντας ή 

Ανθεμόεσα, από τα πολλά άνθη που είχε η 

περιοχή.Η Ανθεμούς ήταν κτισμένη στις πηγές 

του ποταμού Ανθεμούντα, κοντά στο 

εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής, στον κάμπο 

της Γαλάτιστας. Ότι η Γαλάτιστα είναι ένας 

τόπος με πλούσια ιστορία, φαίνεται από τα 

πολλά μνημεία που υπάρχουν τόσο μέσα 

στον οικισμό, όσο και στη γύρω περιοχή.Τα 

παλαιοχριστιανικά μνημεία, αλλά και τα 

Βυζαντινά μνημεία, όπως ο Πύργος και οι 

υδρόμυλοί του, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη 

οικισμού στην Παλαιοχριστιανική και Βυ-

ζαντινή εποχή.    Το 1300 ο οικισμός υπάρχει 

με την ονομασία Γαλάτισσα και αποτελεί 

σημαντικό οικισμό εκείνης της εποχής. Επί 

Τουρκοκρατίας η Γαλάτιστα είχε καθαρά 

ελληνικό πληθυσμό. Μαζί με τις κοινότητες 

της ανατολικής Χαλκιδικής, τα Μαντε-

μοχώρια, δημιούργησε μια αυτόνομη ομο-

σπονδία από 12 κωμοπόλεις και πολλά χωριά. 

Η ομοσπονδία αυτή είχε και την 

εκμετάλλευση των μεταλλείων της Βόρειας 

Χαλκιδικής.Η Γαλάτιστα εκτός από 

Μαντεμοχώρι, αποτελούσε έδρα της 

μητρόπολης Αρδαμερίου. Στη Γαλάτιστα 

συναντάμε ως Επίσκοπο Αρδαμερίου τον 

Ι

γνάτιο, που γεννήθηκε στα Αμπελάκια 

Θεσσαλίας το 1769 και προετοίμασε την 

επανάσταση στη Γαλάτιστα . Στις 28 Ιουνίου 

οι Τούρκοι με αρχηγό τον Αχζμέτ Μπέη 

μπήκαν στη Γαλάτιστα καίγοντας και 

σφάζοντας. Η ιστορία της Γαλάτιστας, όμως, 

συνεχίζεται.Το χωριό ανασυγκροτήθηκε. Ο 

πόθος για την απελευθέρωση από την 

Τουρκοκρατία ήταν άσβεστος.Τελικά, η 

Γαλάτιστα μετά από 529 χρόνια τουρκικής 

κυριαρχίας απελευθερώνεται και συγκε-

κριμένα στις 1 Νοεμβρίου του 1912.Στα 

Νεότερα χρόνια η Γαλάτιστα ήταν μια από τις 

σημαντικότερες κωμοπόλεις της Χαλκιδικής. 

Σήμερα αν και παρουσιάζει κάποια στοιχεία 

ανάκαμψης, δεν κατέχει τη θέση που της 

ανήκει.                                                                            

Οικονόμου Ευδοκία-Δούκαινα, Εκπ/κός του Β΄1. 

Περισσότερα στοιχεία για την ιστορία της Γαλάτιστας μπορείτε 

να βρείτε στην ιστοσελίδα της τάξης μας στη διεύθυνση: 

tserki.wordpress.com      
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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

. Οι εγγραφές στην Α΄τάξη του σχολείου µας, θα γίνονται 

καθηµερινά από  τις 1 Ιουνίου ως τις 21 Ιουνίου 2013.                                              

. Εκδροµή στη Βουλή των Ελλήνων, στην Αθήνα,  

πραγµατοποιεί το σχολείο µας, µε τη συµµετοχή των 

µαθητών της Ε΄  και ΣΤ΄ τάξης στις 7, 8 και 9-6-2013.   

.Την Τρίτη 11-6-2013 οι µαθητές της ΣΤ΄ τάξης, που 

παρακολουθούν Γαλλικά, θα απαγγείλουν,  το τελευταίο 

δίωρο, 3 γαλλικά παιδικά τραγούδια και θα 

παρουσιάσουν τη δραµατοποίηση ενός κόµικ.                              

. ΤηνΤετάρτη 12-6-2013, από τις 09:00 ως τις 12:00 το 

πρωί, θα πραγµατοποιηθούν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις 

του σχολείου µας.(Το σχολείο θα λειτουργήσει κανονικά)  

. Την Πέµπτη 13-6-2013, από τις 9:00 ως τις 12:00 το 

πρωί, θα πραγµατοποιηθούν αθλητικές εκδηλώσεις 

στον αύλειο χώρο του σχολείου µας.(Το σχολείο θα 

λειτουργήσει κανονικά από τις 8:00 ως τις 14:00).                                                                  

. Την Παρασκευή 14-6-2013, από τις 9:00 ως τις 11:00 το 

πρωί, θα χορηγηθούν οι Τίτλοι Προόδου και οι Τίτλοι 

σπουδών στους µαθητές του σχολείου µας. 

 

              ΤΑ ΓΑΛΑΤΣΑΝΑΚΙΑ                                

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β΄1 ΤΑΞΗΣ                        

ΤΟΥ 12/ Θ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ      

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ                                                                  

(Σχολικό έτος 2012-13)                                                  

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                          

1.Αβέρη Βασιλική                                              

2.Ανετούδης Μιχαήλ                                                        

3.Γαλανόπουλος Χαράλαµπος                                        

4.Γκουγκούση Σωτηρία                                                    

5.Γούσιος Κωνσταντίνος                                                    

6.Γούσιου- Κούσα Μαλαµατένια                                                   

7.∆αλίδης Γεώργιος                                                          

8.Θεολόγη Ελένη- Αρσενία                                                     

9.Καντερή Αναστασία                                                              

10.Καρακάση Ελένη- Μαρία                                                  

11.Κιρκινέ Μαρία                                                          

12.Κουτζιαρής Ιωάννης                                                         

13.Μαλάµη Αγγελίνα- Μαλαµατένια                                            

14.Ματόσι Γιονίντα                                                         

15.Μαυρουδής Κωνσταντίνος                                           

16.Μπέρεντσεν Αλµπέρτος- ∆ηµήτριος                                

17.Μπόλκας Σπυρίδων                                             

Υπεύθυνη εκπ/κός: Οικονόµου Ευδοκία-∆ούκαινα 

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΜΑΣ ΤΑ ΖΩΑ                                         

 

ΚΡΙ – ΚΡΙ : Το Κρι-κρι είναι ένα αγριοκάτσικο 

που ζει στα απόκρηµνα βουνά της Κρήτης και 

συγκεκριµένα στα Λευκά Όρη. Το 

χαρακτηριστικό του γνώρισµα είναι η γενειάδα 

και τα µεγάλα κέρατά του, που έχουν µήκος 1  

µέτρο. Έχει χρώµα καστανό, 32 δόντια, κοντή 

ουρά και χοντρό λαιµό. Τρέφεται µε χλόη, 

θάµνους , βλαστούς και φύλλα.Κινδυνεύει από 

το κρύο, από πέτρες που κατρακυλούν, από τις 

χιονοστιβάδες, από τους αετούς, τους λύκους 

και το κυνήγι των ανθρώπων.Ζει στην Κρήτη 

από πολύ παλιά, όπως φαίνεται από ένα 

ανάγλυφο που βρέθηκε στο ανάκτορο της 

Κνωσού.                                                                         
( Οµαδική εργασία των µαθητών του Β΄1, 2013)  

 

 

TO ∆ΕΛΦΙΝΙ: Το επιστηµονικό του όνοµα είναι 

Delphinus delfis. Το κοινό του όνοµα είναι 

δελφίνι και έχει βάρος από 75 έως 110 κιλά. Το 

µήκος του φτάνει από 1,5-2 µέτρα ( µέγιστο 

3,5µ.) Έχει λεπτό σώµα, µυτερό ρύγχος, ψηλό 

ραχιαίο πτερύγιο σε σχήµα µισοφέγγαρου, στο 

µέσο του σώµατος. Το χρώµα της ράχης του 

ποικίλλει ( µαύρο, σκούρο µπλε, γκρι), η κοιλιά 

και τα πλευρά του είναι ασπροκίτρινα, ενώ η 

ουρά του είναι ανοιχτόχρωµη γκρίζα.Ζει στις 

ελληνικές θάλασσες, σε µικρές οµάδες.Ο µέσος 

όρος ζωής του είναι 20-40 χρόνια. Οι κύριες 

απειλές που αντιµετωπίζει είναι η έλλειψη 

τροφής λόγω υπεραλίευσης, η θαλάσσια 

ρύπανση, η αιχµαλωσία τους από διάφορα 

αλιευτικά εργαλεία, κυρίως αφρόδιχτα.                                    

(Γκουγκούση Σωτηρία Β΄1, 2013) 
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ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ 

 

Φέτος γιορτάσαµε µια ιστορική επέτειο στη 

Γαλάτιστα. Πριν 2.345 χρόνια, στις 12 

Νοεµβρίου του 333 π.Χ., ο Μ. Αλέξανδρος 

µαζί µε τους Ανθεµούντιους, νίκησαν τους 

Πέρσες του ∆αρείου, όπως µας λέει ο 

ιστορικός Αρειανός. Οι Ανθεµούντιοι είχαν 

ισχυρό ιππικό, την Ανθεµουσία Ίλη (= 

ιππικό), η οποία προπορευόταν στις 

µάχες του Μ. Αλεξάνδρου. Αρχηγός του 

ιππικού αυτού, ήταν ο Περοίδας, γιος του 

Μενεσθέα ( αυτός που έχει πολύ σθένος. 

Καθαρά ελληνικό όνοµα, όπως και η 

Ανθεµούς). Το πιο πιθανό είναι αυτοί οι 

Ανθεµούντιοι ιππείς να ίδρυσαν και την 

αποικία των Ανθεµουντίων στη Μεσο-

ποταµία ( Β. Συρία), την Ανθεµουσιάς ή 

Ανθεµουσιάδα, που τα ερείπιά της 

σώζονται ως σήµερα. Εδώ να εξηγήσουµε 

ότι Ανθεµούς θα πει: Ανθηρός λιµήν, ροή 

ανθέων, αυτός που είναι γεµάτος άνθη 

(ελληνικό όνοµα). 

( Το παραπάνω κείµενο έγγραψαν οι µαθητές 

Μιχάλης Ανετούδης, Αναστασία Καντερή, Μαρία 

Κιρκινέ, Κωνσταντίνος Μαυρουδής, µε την 

καθοδήγηση της δασκάλας τους ∆. Οικονόµου. 

Βιβλιογραφία:Εικονογραφηµένη Ιστορία,Περιοδικό, 

Εκδ. Οργανισµός Πάπυρος).   

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  ΚΑΙ 

ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    

Την Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012, η τάξη µας 

πήγε στο λιµάνι και στο µουσείο των 

τρένων. 

Στο λιµάνι µας έβαλαν να παίξουµε ένα 

παιχνίδι .Στο παιχνίδι αυτό, παίξαµε τα 

επαγγέλµατα του λιµανιού. Κάναµε τους 

τελωνειακούς και πήραµε µέτρα, ανοίξαµε 

ένα κουτί και πολλά άλλα. Είδαµε και 

πολλά καράβια, όπως τα πολεµικά, τα 

φορτηγά, τους γερανούς  και µας άρεσε 

πολύ.Επίσης, πήγαµε και στο µουσείο των 

τρένων. Είδαµε πολύ ωραία πράγµατα και 

ήταν τέλεια. Μας εξήγησαν για τα τρένα και 

πήγαµε και µια βόλτα µε το τρενάκι. Στο 

τέλος µπήκαµε σε ένα πολύ µεγάλο 

βαγόνι. Ήταν το εστιατόριο του Όριον 

Εξπρές, του ιστορικού αυτού τρένου, που 

έκανε τη διαδροµή Παρίσι- 

Κωνσταντινούπολη. Σ’ αυτό γυρίστηκαν 

επίσης, τα επεισόδια των έργων της 

Αγκάθα Κρίστι. 

( Αγγελίνα Μαλάµη, Β΄1, 2012-13) 

 

 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡ-

ΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΘΕΣ-

ΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

Την Τετάρτη 28 Νοεµβρίου 2012, η τάξη 

µας πήγε στο Πάρκο Κυκλοφοριακής 

Αγωγής. Εκεί είδαµε τα σήµατα, µάθαµε 

να περνάµε τις διαβάσεις, µάθαµε να 

σταµατάµε στο κόκκινο και να περνάµε µε 

το πράσινο. Μετά πήγαµε στην Αερολέσχη 

Θεσσαλονίκης. Ανεβήκαµε στα αεροπλάνα 

και µάθαµε πολλά γι’ αυτά.Μετά πήγαµε 

στο σχολείο και συζητήσαµε µε την κυρία 

µας για όσα µας άρεσαν. 

(Σωτηρία Γκουγκούση, Κωνσταντίνος 

Γούσιος, Σπύρος Μπόλκας, Β΄1, 2012-13)  
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ΜΙΚΡΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣΜΙΚΡΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣΜΙΚΡΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣΜΙΚΡΟΙ  ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΑΡΕΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΟΥΣΕΣ    

    

Επειδή και τα µικρά παιδιά µπορούν να γίνουν ποιητές, στη στήλη αυτή, σας παρουσιάζουµε 
ποήµατα που έγραψαν οι µαθητές της τάξης µας. 
 

Το κοριτσάκι                                          

Ήταν ένα κοριτσάκι                      

που έπινε πολύ γαλατάκι,    

βούρτσιζε τα δόντια το βραδάκι 

και μετά κοιμότανε στο κρεβατάκι. 

(Κιρκινέ Μαρία Β΄1,             

Γιονίντα Ματόσι Β΄1)  

Η νονά μου                                             

Η νονά μου η καλή,                     

μου’ φερε λαμπάδα λαμπερή. 

Στην εκκλησιά θα την ανάψω     

και τα κόκκινα αυγά θ’απολαύσω . 

( Βασιλική Αβέρη Β΄1) 

Ο αστροναύτης                        

Αστροναύτης θα γίνω,               

στον Άρη θα μείνω,                       

στη γη θα ταξιδέψω                      

και στο φεγγάρι θα χορέψω.  

( Βασιλική Αβέρη Β΄1) 

Η Πασχαλιά                                                 

Ήρθε η Πασχαλιά                            

με λαμπάδες και αυγά,                   

το αυγό μου θα τσουγκρίσω        

και την νονά μου θα βοηθήσω. 

 ( Βασιλική Αβέρη Β΄1) 

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ                                                 

Η εφημερίδα μας παιδιά,          

είναι όμορφη πολύ.                        

Θα τη χαρίσω με χαρά,                  

σε όλα τα καλά παιδιά. 

 ( Βασιλική Αβέρη Β΄1) 

Το αστεράκι                                                      

Το αστεράκι το καλό,                

έπεσε από τον ουρανό.               

Μια ευχή θα ευχηθώ                     

και θα ζητήσω ευχαριστώ! 

 ( Βασιλική Αβέρη Β΄1) 

Ο υπολογιστής                                                   

Στο σπίτι μου όταν παίζω                          

με τον υπολογιστή,                                            

ο υπολογιστής  έχει ένα ποντίκι                      

που κάνει τικι-τικι                            

και συνέχεια τρέχει.  

( Καντερή Αναστασία Β΄1) 

 

 

Ήρθε η Πασχαλιά                                        

Ήρθε ήρθε η Πασχαλιά                 

και ανάβουμε κεριά.                  

Ήρθε ήρθε Πασχαλιά                    

και τσουγκρίζουμε αυγά. 

Ήρθε Πάσχα βρε παιδιά                

και περνάμε μια χαρά.               

Ήρθε Πάσχα βρε παιδιά                

και σουβλίζουμε τ’ αρνιά              

και τσουγκρίζουμε τ’ αυγά           

και σχολείο δεν πάμε πια. 

Είναι Πάσχα κι ο Θεός                    

είναι λαμπρός                                         

και  τσουγκρίζουμε τ’ αυγά                               

με χαμόγελο ως τ’ αυτιά. 

( Μαλάμη Αγγελίνα Β΄1 ) 

Το Πάσχα                                                       

Ήρθε το Πάσχα                                               

με λουλούδια και αυγά.                                      

Ήρθε το Πάσχα                                                          

κι όλοι παν στην εκκλησιά. 

Τα κόκκινα αυγά  θα τσουγκρίσω 

μα κι όλους θα τους κερδίσω                           

με τ’ αυγό της γαλοπούλας                           

που’ ναι δυνατό σαν μπαμπούλας. 

( Καρακάση Μαριαλένα Β΄1) 

 Είμαι λαμπερό αστέρι                         

Λαμπερό αστέρι είμ’ εγώ                          

και έπεσα από τον ουρανό.                    

Ένα κοριτσάκι θέλω να με βρει                    

και να κάνει μια ευχή. 

(Βασιλική Αβέρη Β΄1,          

Αγγελίνα Μαλάμη  Β΄1) 

Το κρύο                                                             

Τι κρύο που κάνει                      

πέφτει χιονάκι                                                  

και κρυώνει                                                                 

το μπαλκονάκι. 

( Γιονίντα Ματόσι Β΄1)  

ΤΟ ΠΑΝΩΦΟΡΙ                                                      

Μια φορά φορούσα πανωφόρι.                  

Ήταν καλό και ζεστό                         

για τον κρύο τον καιρό. 

( Καντερή Αναστασία Β΄1) 

 

 

 

ΑΓΑΠΩ ΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ                          

Αγαπώ την Παναγίτσα,                        

αγαπώ και το Χριστό                           

κι όταν με κοιτάει από τον ουρανό,             

θα του λέω ευχαριστώ. 

Αγαπώ την Παναγίτσα,                         

αγαπώ και το Χριστό                              

αγαπώ και το Άγιο Πνεύμα                      

που είναι τόσο λαμπερό. 

Τα αγγελάκια να μου στείλουν          

κάθε βράδυ στο πλευρό μου,  

ταπεινά παρακαλώ,                                 

γι’ αυτό  κάνω το σταυρό μου                        

και με κρατά πολύ γερό. 

 (Βασιλική Αβέρη Β΄1,               

Έλενα Θεολόγη Β΄1,         

Αλμπέρτος Μπίρενσεν Β΄1) 

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ                           

Η Παναγιά μας η καλή                     

το Χριστό έφερε στη γη,                            

που όταν μεγάλωσε πολύ,                        

δίδαξε στον κόσμο πώς να ζει                            

κι όταν αναστήθηκε                          

μας χάρισε την αιώνια ζωή.  

(Κιρκινέ Μαρία Β΄1) 

Το αγέρι                                                       

Πάνω από τα ρούχα μου φορώ                       

το μπουφάν, τη ζακέτα ή  παλτό.                

Πάντα με κρατούν ζεστό                 

το χειμώνα απ’ τ’ αγέρι το δυνατό. 

Το αγέρι το κακό,                                     

απ’ τη μπουγάδα πήρε το παλτό                                 

και το έκανε πουλί στον ουρανό. 

Το πανωφόρι σαν πουλί ταξιδεύει             

έναν άνθρωπο σοφό να βρει,                           

να τον κάνει να πετά με τα πουλιά                

και να μας χαιρετά. 

(Γαλανόπουλος Χαράλαμπος Β΄1,   

Έλενα Θεολόγη Β΄1,            

Μαλάμη Αγγελίνα Β΄1) 

Το καλοκαίρι                                                    

Το καλοκαίρι  κήποι και δέντρα 

φρούτα και λαχανικά γεμίζουν   

και τα τρώνε τα καλά παιδιά     

γιατί είναι υγειινά                                        

όλα τα φρούτα και τα λαχανικά.                                 

( Καντερή Αναστασία Β΄1) 
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Βιβλιοπαρουσιάσεις 

 
Μέσα από τη στήλη µας αυτή, σας δίνουµε ορισµένες πληροφορίες για αγαπηµένα 
µας βιβλία και σας προτείνουµε να τα διαβάσετε στις καλοκαιρινές διακοπές σας. 
 
1.Το βιβλίο 
  Τίτλος:  Ντενεκεδούπολη 
  Συγγραφέας : Ευγενία Φακίνου 
  Εκδόσεις : Κέδρος 
  Τόπος -χρονολογία έκδοσης : Αθήνα 1977 
   Η υπόθεση: 

Μια φορά κι έναν καιρό, υπήρχε κάπου µια 
πολιτεία που δεν ήταν φτιαγµένη από τούβλα και 
τσιµέντα, αλλά από άδεια σκουριασµένα, παλιά 
ντενεκεδάκια. Τη λέγανε Ντενεκεδούπολη. 

Οι ντενεκεδένιοι κάτοικοί της είχαν 
περίεργα ονόµατα, όπως Σαρδέλας, Μηλίτσα, 
Βουτυρένιος, Σοφός, Οκέι-µπαµ-µπαµ. Ένα πρωινό, 
καθώς έκαναν τις ετοιµασίες για την πιο σπουδαία και 
πιο µεγάλη γιορτή της Ντενεκεδούπολης, κατάλαβαν 
κάποιον να τους πλησιάζει. Ήταν ένας µεγάλος 
ντενεκές του λαδιού. Ανέβηκε πάνω στην εξέδρα και 
άρχισε να βγάζει λόγο. Τα ντενεκεδάκια δεν τον είχαν 
ξαναδεί και τρόµαξαν µε τη φασαρία που έκανε. Ο 
κύριος Λαδένιος ήθελε να γίνει αρχηγός και να τους 
διατάζει συνέχεια. Τα ντενεκεδάκια στεναχωρηµένα 
έπρεπε να βρουν ένα σχέδιο για να τον διώξουν 
µακριά. Ο Σαρδέλας και η Μηλίτσα κρατώντας ένα 
εργαλείο, επιτέθηκαν στο Λαδένιο και τον έκαναν 
έναν πατηµένο ντενεκέ.  
 Χαρούµενα, τότε, όλα τα ντενεκεδάκια 
µαζεύτηκαν και ζητωκραύγαζαν.      
 Η Ντενεκεδούπολη ήταν πάλι ευτυχισµένη!  
( Καντερή Αναστασία Β΄1 ) 
 
2. Το βιβλίο 
   Τϊτλος: Οι Χελώνες του Βαρώνου   
    Συγγραφέας : Ευγένιος Τριβιζάς 
    Εικονογράφηση : Ναταλία Καπατσούλια 
    Εκδόσεις : Καλέντης 
   Τόπος -χρονολογία έκδοσης : Αθήνα 2002 
 
 

 
 

 
   Η υπόθεση: 
 Κάποτε ήταν ένας Βαρώνος που λεγόταν 
Φλαφ φον Φλουφ. Ήταν πάµπλουτος, γι’ αυτό και 
κάθε µέρα, φοβόταν µήπως τον κλέψουν. Έτσι µια 
µέρα, έδιωξε όλους τους υπηρέτες του, ακόµα και 
τους φίλους του από τον πύργο του και έµεινε µόνος 
του. Κλείστηκε σε ένα χρηµατοκιβώτιο µαζί µε τους 
θησαυρούς του για 10 χρόνια. Μια µέρα όµως, ένας 
διαρρήκτης το άνοιξε και κατάφερε να γίνουν φίλοι µε 
το Βαρώνο. Παίξανε, χαρήκανε και του χάρισε λίγους 
από τους θησαυρούς του. Από τότε κάθε µέρα 
καλούσε στον πύργο του όλους τους ανθρώπους και 
γιορτάζανε µαζί. 
 ( Μπέρεντσεν Αλµπέρτος - ∆ηµήτριος Β΄1 ) 

 
 
3. Το βιβλίο   
  Τϊτλος:  Το πεισµατάρικο δοντάκι της Ρίτας  
  Συγγραφέας : Ιωάννα Κυρίτση -Τζιώτη  
  Εικονογράφηση : Τέτη Σώλου  
  Εκδόσεις : Μικρή Μίλητος 
 Τόπος -χρονολογία έκδοσης : Αθήνα 2004 
   Η υπόθεση: 

Κουνιέται το δοντάκι της Ρίτας, της µικρής 
νεράιδας. Μήπως κουνιέται και το δικό σου; Μη 
φοβάσαι!  

∆ιάβασε τις περιπέτειες που πέρασε η Ρίτα 
προσπαθώντας να το ξεκολλήσει. Αλλά τόσο 
πεισµατάρικο που είναι, δε λέει να βγει! 
Τελικά θα τα καταφέρει; 
Όλα είναι τόσο απλά! 
( Βασιλική Αβέρη Β΄1 )  
 
4. Το βιβλίο  
 Τϊτλος: Η ∆όνα Τερηδόνα και το µυστικό της  
               γαµήλιας τούρτας   
  Συγγραφέας : Ευγένιος Τριβιζάς 
  Εικονογράφηση : Κατερίνα Βερούτσου  
  Εκδόσεις : Καλέντης 
 Τόπος -χρονολογία έκδοσης : Αθήνα 2001 
 

 
    Η υπόθεση: 
 Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε µια 
πεντάµορφη κυρά που τη λέγανε ∆όνα Τερηδόνα. 
Είχε το πιο φωτεινό χαµόγελο όλου του κόσµου και 
κάθε φορά ρωτούσε τον καθρέφτη της να της πει 
ποιος έχει το οµορφότερο χαµόγελο στον κόσµο. 
Εκείνος πάντα της απαντούσε: «Εσείς βασίλισσά 
µου!» 
 Μια φορά , όµως, ο καθρέφτης της έδωσε 
άλλη απάντηση. Της είπε ότι ένα κοριτσάκι που ήρθε 
τώρα στη γειτονιά, η Λουκία, έχει το οµορφότερο 
χαµόγελο στον κόσµο.  
 Τότε η ∆όνα Τερηδόνα θύµωσε και άρχισε 
να σκέφτεται τι µπορεί να κάνει. Της ήρθε η ιδέα να 
ανοίξει ένα ζαχαροπλαστείο απέναντι από το σπίτι 
της Λουκίας και να κρύψει τον οδοντογιατρό. Έτσι θα 
χαλούσαν όλα τα δόντια της Λουκίας, τρώγοντας 
πολλά γλυκά και χωρίς να υπάρχει γιατρός να τα 
φτιάξει.  
 Όµως, δεν τα κατάφερε, γιατί η Λουκία 
έπλενε κάθε βράδυ τα δόντια της. Τότε, αποφάσισε 
να την απαγάγει και να την αναγκάσει να φάει όλα τα 
γλυκά. Και πάλι, όµως, το σχέδιο απέτυχε, γιατί αυτή 
τη φορά τη βοήθησε ένα ποντικάκι και ο 
οδοντογιατρός κατάφερε να ξεγελάσει τη ∆όνα 
Τερηδόνα, λέγοντάς της ότι τα δόντια της Λουκίας 
χάλασαν. 
 Όταν κατάλαβε η ∆όνα ότι τη γέλασαν, 
θύµωσε τόσο πολύ, που έφαγε όλα τα γλυκά και 
χάλασαν όλα τα δόντια της. Έτσι, και πάλι το πιο 
λαµπερό χαµόγελο το είχε η Λουκία.       
( Θεολόγη Ελένη - Αρσενία Β΄1 ) 

5



Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 

 Πού θα πάτε διακοπές ; 

Γνωρίστε την Ελλάδα και επισκεφτείτε τους όµορφους τόπους που σας προτείνουµε 

µέσα από αυτή τη στήλη µας.  

 

ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 

 

Η Σαμοθράκη είναι νησί στο  Βόρειο 

Αιγαίο, κοντά στην Αλεξανδρούπολη. Για να πας 

εκεί, μπορείς να πάρεις πλοίο από την Καβάλα ή    

από την Αλεξανδρούπολη.Στη Σαμοθράκη μπορείτε 

να επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο στην 

Παλαιόπολη, τα ερείπια του Ιερού των Μεγάλων 

Θεών, όπου βρέθηκε το άγαλμα της Νίκης της 

Σαμοθράκης. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε  

τον εντυπωσιακό υδροβιότοπο, το μεσαιωνικό 

κάστρο και τις ιαματικές πηγές στο χωριό Λουτρά.      

Ακόμη, μπορείτε να αγοράσετε πολλά από τα 

προϊόντα που παράγουν εκεί, όπως παραδοσιακές 

χυλοπίρες, γλυκά κουταλιού, τραχανά και λικέρ.  

Χρήσιμα τηλέφωνα: 

Δήμος Σαμοθράκης:            25510-19210         

Λιμεναρχείο:                                             25510-11305 

Κέντρο Υγείας:                    25510-11217 

Λαογραφικό Μουσείο:                            25510-11227   

( Ομαδική εργασία των μαθητών της Β΄1 τάξης , 2013) 

ΝΑΥΠΛΙΟ 

Το Ναύπλιο, το ξακουστό Ανάπλι, 

βρίσκεται στο νομό Αργολίδας στην Πελοπόννησο 

και ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου 

ελληνικού κράτους (1828-1834). Είναι μια από τις 

ωραιότερες πόλεις της χώρας, με πολλά 

νεοκλασικά κτίρια και παλιές εκκλησίες. Η εύκολη 

πρόσβαση από την Αθήνα, οι μεγάλες τουριστικές 

μονάδες και οι πλούσιοι αρχαιολογικοί χώροι, που 

υπάρχουν στο νομό, είναι πόλοι έλξης πολλών 

επισκεπτών. Πριν φτάσετε εκεί, μπορείτε να πάτε 

και στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, όπου 

θα δείτε την Πύλη των Λεόντων, τους 20 Θολωτούς 

Τάφους και τον Τάφο του Αγαμέμνονα. Επίσης, 

μπορείτε να επισκεφτείτε τον αρχαιολογικό χώρο 

της Επιδαύρου με το μοναδικό της θέατρο.Μέσα 

στο Ναύπλιο θα δείτε το Παλαμίδι, το τεράστιο 

ενετικό κάστρο.Μπροστά στο λιμάνι βρίσκεται το 

νησί φρούριο Μπούρτζι, που χτίστηκε για την 

προστασία του λιμανιού. Στο Ναύπλιο υπάρχει και 

η πρώτη Βουλή των Ελλήνων, αρχαιολογικό και 

λαογραφικό μουσείο.  

Χρήσιμα τηλέφωνα: 

Γραφείο Ε.Ο.Τ.:                             27520-24444 

Αστυνομία:                                                27520-27776 

Νοσοκομείο:                                              27520-27309 

Λιμεναρχείο:                                              27520-27022 

( Μιχάλης Ανετούδης, Αναστασία Καντερή, Μαρία 

Κιρκινέ, Κωνσταντίνος Μαυρουδής, Β΄1 τάξη , 2013) 

 

ΗΛΕΙΑ 

Ο νομός Ηλείας βρίσκεται στο ΒΔ άκρο της 

Πελοποννήσου. Τα εδάφη του είναι πεδινά και 

εύφορα, με πολλές γεωργικές καλλιέργειες. 

Πρωτεύουσα είναι ο Πύργος. Εκεί βρίσκεται ο 

αρχαιολογικός χώρος της Ολυμπίας, της γενέτειρας 

των Ολυμπιακών αγώνων. Επίσης, υπάρχουν 

ιαματικές πηγές στο Κουνουπέλι, στην Κυλλήνη και 

στον Καϊάφα. Άλλα αξιοθέατα που μπορείς να δεις 

είναι, ο ναός του Δία, η έπαυλη του Νέρωνα, μέρος 

του ιπποδρόμου, του αρχαίου σταδίου του ναού 

της Ήρας κ.α. Στο μουσείο της αρχαίας Ολυμπίας 

θα δείτε το άγαλμα του Ερμή του Πραξιτέλη, τη 

Νίκη του Παιονίου κ.α. 

( Αβέρη Βασιλική, , Δαλίδης Γιώργος, Καρακάση 

Μαριαλένα, Ματόσι Γιονίντα, Β΄1 τάξη , 2013) 
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Ο∆ΗΓΟΣ ∆ΙΑΚΟΠΩΝ 

 Πού θα πάτε διακοπές ; 

Γνωρίστε την Ελλάδα και επισκεφτείτε τους όµορφους τόπους που σας προτείνουµε 

µέσα από αυτή τη στήλη µας.  

 
 

 

ΡΟΔΟΣ 

 

Η Ρόδος είναι το μεγαλύτερο νησί των 

Δωδεκανήσων και είναι γνωστή ως το νησί του 

Ήλιου. Πρωτεύουσα είναι η Ρόδος, πόλη με 

κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, πολλά μοντέρνα κτίρια και 

ξενοδοχεία. Η αρχαία πόλη ιδρύθηκε το 408 π.Χ. πάνω σε 

σχέδια του Ιπποδάμου του Μιλήσιου. Γνωστός είναι ο 

δρόμος των Ιπποτών, στο τέλος του οποίου βρίσκεται το 

παλάτι των Μεγάλων Μαγίστρων, όπου στεγάζεται 

συλλογή επίπλων του 16
ου

 και 17
ου

 αιώνα. Στο 

Νοσοκομείο των Ιπποτών σήμερα στεγάζεται το 

Αρχαιολογικό Μουσείο. Άλλες ενδιαφέρουσες 

τοποθεσίες  είναι η κοιλάδα με τις πεταλούδες, ο 

αρχαιολογικός χώρος της αρχαίας Ιαλυσού στην κορυφή 

του λόφου Φιλέρημος, η Κάμειρος με τα ερείπια της 

δωρικής πόλης, η Καλλιθέα με τις θέρμες της και η Λίνδος 

με την αρχαία ακρόπολη και τα ερείπια του ιερού του 

αφιερωμένου στην Λινδία Αθηνά.Στη Ρόδο θα φτάσετε 

με αεροπλάνο από Αθήνα, ή με φεριμπότ από Πειραιά.    

 

                      Χρήσιμα τηλέφωνα:  

ΓραφείοΕ.Ο.Τ.:                             22410-23255,23655 

Αστυνομία:                                             22410- 27423 

Δήμος:                                          22410- 23801, 35945 

Λιμεναρχείο:                              22410-27695, 28888 

Ταξί:                                                           22410-27666 

( Θεολόγη Έλενα, Κουτζιαρής Γιάννης, Μαλάμη 

Αγγελίνα, Μπέρεντσεν Αλμπέρτος, Β΄1 τάξη , 2013) 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 

Η Σαντορίνη είναι νησί των Κυκλάδων. Από το 

λιμάνι τη Σκάλα, ο επισκέπτης μπορεί να ανεβεί 

στην πρωτεύουσα τα Φηρά με τα πόδια, με 

γαϊδουράκι ή με το τελεφερίκ. Η πόλη είναι 

γραφική με στενούς δρόμους και καμάρες. Το 

Μουσείο της περιέχει προϊστορικά ευρήματα, 

αγγεία του 7
ου

 και 6
ου

 π.Χ. , τα γνωστά σαν 

«Θηραϊκά αγγεία». Ωραίες παραλίες για μπάνιο 

είναι το Καμάρι, η Αρμένη, το Αμμούδι, οι 

Μπαξέδες, η Περίσσα, ο Μονόλιθος, η Κόκκινη 

Παραλία κ.α. Στη Σαντορίνη θα φτάσετε με 

φεριμπότ από τον Πειραιά.     

                           Χρήσιμα τηλέφωνα:  

Αστυνομία:                                            22860- 22649 

Δήμος:                                          22860- 22231 

Αεροδρόμιο:                                            22860-22525  

( Θεολόγη Έλενα, Κουτζιαρής Γιάννης, Μαλάμη 

Αγγελίνα, Μπέρεντσεν Αλμπέρτος, Β΄1 τάξη , 2013) 

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ 

Δημοφιλέστερο απ’ όλα είναι η Κέρκυρα, με την 

Παλαιοκαστρίτσα, το Κανόνι, το Αχίλλειο, το 

Ποντικονήσι και την καταγάλανη θάλασσα. Επίσης, 

οι Παξοί είναι ένα καταφύγιο για ηρεμία και 

ξεκούραση. Η Λευκάδα είναι το αρχοντικό νησί με 

το βενετσιάνικο κάστρο και το μοναστήρι της 

Φανερωμένης. Η Κεφαλλονιά είναι το μεγαλύτερο 

από τα νησιά του Ιονίου, με πρωτεύουσα το 

Αργοστόλι. Εκεί βρίσκονται οι περίφημες 

καταβόθρες, ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, η 

λίμνη της Μελισσάνης, η Δρογγοράτη, το σπήλαιο 

με τους σταλακτίτες και σταλαγμίτες, αλλά και το 

Φισκάρδο, ο παραδοσιακός οικισμός. Η Ιθάκη, το 

γνωστό νησί από την Ομηρική Οδύσσεια, με το 

μεσαιωνικό μοναστήρι των Ταξιαρχών, είναι τόπος 

ιδανικός για αξέχαστες διακοπές. Αλλά και η 

Ζάκυνθος, με τα ζακυνθινής αρχιτεκτονικής κτίρια, 

το βενετσιάνικο κάστρο και την εκκλησία του Αγίου 

Διονυσίου, του πολιούχου του νησιού, μαγεύει τον 

επισκέπτη. Εκεί, στις αμμουδερές παραλίες της, 

μπορεί να συναντήσει κανείς τις θαλάσσιες 

χελώνες Καρέττα-Καρέττα.  

(Γαλανόπουλος Χαράλαμπος, Γκουγκούση Σωτη-

ρία, Γούσιου-Κούσα Μαλαματένια, Γούσιος 

Κωνσταντίνος, Μπόλκας Σπύρος, Β΄1 τάξη , 2013) 
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