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Οι δάσκαλοί μας για τη φετινή Σχολική Χρονιά 2015-16

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Επιδέξιος Χρήστος : ο Διευθυντής µας

Πηλείδου Όλγα : η δασκάλα µας στο Α1
Σιµόπουλος Θωµάς : ο δάσκαλός µας στο Α2

Ιωαννίδου Μαρία : η δασκάλα µας στο Β1
Σδρόλια Χαρά : η δασκάλα µας στο Β2

Παναγιώτου Μαρία : η δασκάλα µας στο Γ1
Παπακυριάκου Ελένη : η δασκάλα µας στο Γ2

Καραϊσκου Θεοδοσία : η δασκάλα µας στο Δ1
Κυριαζής Δηµήτρης : ο δάσκαλός µας στο Δ2

Καλιγέρη Σοφία : η δασκάλα µας στο Ε1
Διβράµη Τριανταφυλλιά : η δασκάλα µας στο Ε2

Φρονίµου Μαριάννα : η δασκάλα µας στο ΣΤ1
Ξηραδάκης Γιάννης : ο δάσκαλός µας στο ΣΤ2

Σόκολος Γρηγόρης : ο δάσκαλός µας στο Ολοήµερο
Καραµπεροπούλου Αγγελική : η δασκάλα µας της Ειδικής Αγωγής

Ντίνου Ελένη : η δασκάλα µας των Αγγλικών
Πλιακώνη Ελένη : κι άλλη δασκάλα των Αγγλικών

Χατζηιωάννου Χρήστος : ο Γυµναστής µας 
Μελετιάδη Άντζελα : κι άλλη Γυµνάστρια

Πισιώτη Έφη : η Μουσικός µας
Βρυώνης Άγγελος : ο δάσκαλός µας της Πληροφορικής

Καφίδα Φωτεινή : η δασκάλα µας των Εικαστικών
Μακρή Ειρήνη : η δασκάλα µας των Γερµανικών

Ζιάγκα Βίκυ : η δασκάλα µας των Γαλλικών
Τσάπη Ολυµπία : κι άλλη δασκάλα Γαλλικών

Μπούγα Περσεφόνη : η δασκάλα µας της Θεατρικής Αγωγής

11/09/2015: Αγιασμός
05/10/2015: Αθλητικές εκδηλώσεις με συμμετοχή όλων των τάξεων του σχολείου, εκτός των ΣΤ1-ΣΤ2 που 
πραγματοποίησαν πεζοπορία στη Γορίτσα.
13/10/2015: Κέρασμα του κυλικείου σε όλους τους μαθητές του σχολείου. Επίσκεψη της Ε1 στο Λύκειο Ελληνίδων 
στο πλαίσιο του προγράμματος “Έτσι πολεμήσαμε”.
15/10/2015: Επίσκεψη της Ε2 στο Λύκειο Ελληνίδων στο πλαίσιο του προγράμματος “Έτσι πολεμήσαμε”.
16/10/2015: Περίπατος όλου του αχολείου στο Άσυλο.
19/10/2015: Επίσκεψη της Γ1 στο Λύκειο Ελληνίδων στο πλαίσιο του προγράμματος “Έτσι πολεμήσαμε”.
20/10/2015: Επίσκεψη της  Γ2 στο Λύκειο Ελληνίδων στο πλαίσιο του προγράμματος “Έτσι πολεμήσαμε”.
27/10/2015: Γιορτή 28ης Οκτωβρίου στο σχολείο από τις Ε1-Ε2.
05/11/2015: Επίσκεψη της Δ1 στο Λύκειο Ελληνίδων στο πλαίσιο του προγράμματος “Νεοκλασσικά Κτίρια”.
09/11/2015: Επίσκεψη της Δ2 στο Λύκειο Ελληνίδων στο πλαίσιο του προγράμματος “Νεοκλασσικά Κτίρια”.
10/11/2015: Επίσκεψη των Ε1-Ε2 στο Μουσείο Ελιάς-Λαδιού στην Άνω Γατζέα.
14/11/2015: Επίσκεψη της Α1 στο Αθλητικό Κέντρο Κάραγατς.
17/11/2015: Γιορτή Πολυτεχνείου στο σχολείο από τις Δ1-Δ2.
18/11/2015: Εκκλησιασμός Α1-Α2,Γ1-Γ2 και προσκύνημα στην κάρα του Αγίου Ραφαήλ στο ναό της Ανάληψης.
19/11/2015: Επίσκεψη των Γ1-Γ2 στο Μουσείο Ελιάς-Λαδιού στην Άνω Γατζέα.
20/11/2015: Εκκλησιασμός Β1-Β2,Γ1-Γ2,Δ1-Δ2,Ε1-Ε2,ΣΤ1-ΣΤ2 και προσκύνημα στην κάρα του Αγίου Ραφαήλ στο 
ναό της Ανάληψης.
24/11/2015: Επίσκεψη του συγγραφέα Δ. Λεϊμονή και ομιλία του στους μαθητές. Δωρεά βιβλίων στη βιβλιοθήκη μας.
25/11/2015: Επίσκεψη για Crossfit και ποδόσφαιρο στο άσυλο από τη Γ2.

Σελ. 2
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είναι αποτέλεσμα της συλλογικής προσπάθειας των γονιών μας και των δασκάλων μας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, 
οι γονείς μας ζωγράφισαν τους κοινόχρηστους χώρους του σχολείου και το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό...

Το Όμορφο Σχολικό μας Περιβάλλον



Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

Οι “Βιβλιοφάγοι” του Σχολείου μας

Κατά τη διάρκεια του Α’ τριμήνου (Σεπτέμβριος -Νοέμβριος 2015) οι μαθητές που έχουν καταγραφεί να έχουν διαβάσει 
τα περισσότερα βιβλία σύμφωνα με το αρχείο της βιβλιοθήκης είναι οι εξής:

Α1: Βαλκαμελής Δημήτρης (4 βιβλία)  
       Γιαννέκου Αγγελική (4 βιβλία)
       Μάρκου Φαίη    (4 βιβλία)   
Α2 : Μανώλη Αγγελική (1 βιβλίο)
Β1: Σιαφάκα Δανάη (10 βιβλία)      
Β2: Χιουκτούρης Χρήστος (7 βιβλία)
Γ1: Καφίδα Αριάδνη   (9 βιβλία)
       Σουλάι Αντριάνα  (8 βιβλία)        
Γ2 : Ζατσάι Σοφία  (5 βιβλία)  
       Μαλιαχόβα Δέσποινα (5 βιβλία)
       Χαντζόπουλος Περικλής (5 βιβλία)
Δ1: Σκάμπουρα Κων/να (11 βιβλία)   
Δ2 : Καραλή Αλίκη (7 βιβλία)
Ε1: Φασουλιδη Μαρία  (7 βιβλία)    
Ε2 : Παπαδημητρίου Σοφία (3 βιβλία)
ΣΤ1 : Μουστάκα Μελίνα  (2 βιβλία)    
ΣΤ2 : Κουμπούρα Όλγα  (2 βιβλία)
         Μπένη Φωτεινή   (2 βιβλία)
         Φωτεινάκη Μαρία (2 βιβλία)

Οι Δωρητές της Βιβλιοθήκης μας

Στο Α’τρίμηνο πολλά παιδιά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας και έφεραν βιβλία από τα σπίτια τους ως δωρεά στη 
βιβλιοθήκη του σχολείου μας:

Β2: Καραλής Γιώργος       (10 βιβλία)
Δ2: Καραλή  Αλίκη         (1 βιβλίο)                 
Β1: Ζηνονίδη Σοφία        (25 βιβλία)
Γ2: Χαντζόπουλος Περικλής (3 βιβλία)
Β2: Χιουκτούρης Χρήστος   (2 βιβλία)
Δ2: Σιουμουρέκη  Βσιλική  (4 βιβλία)
Ε1: Αναΐς Ντούλα          (5 βιβλία)
Ε1: Μάγδα Σίλελη          (3 βιβλία)
Δ2: Σκάμπουρα Κων/να      (3 βιβλία)
Ε1: Σιώρος Μάριος         (5 βιβλία)
Ε2: Κλάιντι Μουλλαλίου    (2 βιβλία)
Γ2: Βαρελά Βασιλική       (2 βιβλία)
Γ2: Φουρτούνα Κατερίνα    (8 βιβλία)
Γ1: Καφίδα Αριάδνη        (1 βιβλίο)
Δ2: Χαντζόπουλος Φώτης    (1 βιβλίο)      Λεϊμονής Διονύσης     (20 βιβλία)
Δ2: Γούναρη Φαίδρα        (1 βιβλίο)     Πέτρου Μέλια          (6 βιβλία-2 εγκυκλοπαίδειες)
Μέχρι το κλείσιμο του τεύχους, η βιβλιοθήκη μας αριθμούσε τα 550 βιβλία!Ευχόμαστε να τα χιλιάσει!
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσους μαθητές βοήθησαν στη διαδικασία δανεισμού βιβλίων και ιδιαίτερα τις μαθήτριες 
Φασουλίδη Μαρία, Μπέκου Ελένη, Ντούλα Αναϊς, Αλιμέμα Δόμνα και Λυμπερδοπούλου Ηλιάνα του Ε1 για την 
μακροχρόνια και πολύτιμη βοήθειά τους.
  ΤΟΥΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ Η ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ!                  Σελ. 4



ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΗ ΛΕΙΜΟΝΗ

Περίληψη του βιβλιου “Το δέκατο έβδομο κιβώτιο”

Το ότι ο λόρδος Έλγιν έκλεψε τα γλυπτά του Παρθενώνα στις αρχές του προ-
προηγούμενου αιώνα είναι γνωστό. Το ότι το μπρίκι που τα μετέφερε αρχικά στη 
Μάλτα βυθίστηκε σε έναν μικρό όρμο των Κυθήρων είναι επίσης γνωστό. Αυτό 
όμως που παραμένει μυστήριο πάνω από διακόσια  χρόνια μετά είναι πόσα από 
τα δεκαεφτά κιβώτια με τους αρχαιολογικούς μας θησαυρούς ανέσυραν τότε οι 
Καλύμνιοι βουτηχτάδες...
Η δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα ξεκινά στα Κύθηρα με μια παρέα παιδιών να 
ετοιμάζονται για τη μεγαλυτέρη, συναρπαστικότερη και πιο ονειρική βουτιά της 
ζωής τους...
Μα όταν αναδυθεί κανείς στο φως αναρωτιέται πάντα πού σταματάει η αλήθεια και 
πού αρχίζει το όνειρο.

-2014 Το δέκατο έβδομο κιβώτιο, Εκδόσεις Πατάκη
-2013 Τίμια δώρα, Ήρα Εκδοτική
-2009 Το χαμένο ταίρι, Ακρίτας
-2013 Ιστορίες από ένα παγκάκι, Εκδόσεις Σαΐτα
-2009 Τα κείμενα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας

Ότι ένιωσα να διαβάζω ένα βιβλίο γραμμένο με τη στόφα του παλιού, από έναν νέο όμως συγγραφέα; Ότι ο πολιτισμός και 
τα κλεμμένα μας όνειρα δεν θα πάψουν ποτέ να μας πληγώνουν, αν δεν μας τα επιστρέψουν πίσω; [...]Με γραφή γλαφυρή, 
μα και περιγραφική όπου χρειάζεται, με ύφος οικείο, με λεξιλόγιο πλούσιο, με ένα κείμενο γεμάτο περιπέτεια και αγωνία 
έρχεται ο συγγραφέας να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους! Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι αυτός που θα βρει το δέκατο 
έβδομο κιβώτιο; Και ποιος δεν θα ήθελε να είναι ανάμεσα στην παρέα των παιδιών ή των μεγάλων που θα πιάσουν στα 
χέρια τους τον πολύτιμο θησαυρό έπειτα από τόσες δεκαετίες; [...]Ένα εξαιρετικό βιβλίο, που είμαι σίγουρη θα μείνει 
διαχρονικό και κλασικό στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά. Ταξιδεύει ήδη στα χέρια των παιδιών και αποτελεί πέρα 
από ένα απολαυστικό ανάγνωσμα και ένα άρτια λογοτεχνικό κείμενο με πληθώρα ιστορικών στοιχείων, παρακινώντας 
τον μικρό αναγνώστη για περαιτέρω έρευνα και γνωριμία με το παρελθόν μας. Εξαιρετικά σπουδαίο το βιβλίο, που δεν 
τελειώνει εκεί που τελειώνουν οι σελίδες του..

                                                                                                                                                                                                                               Σελ.5 

Κριτική

Γι’ αυτό το βιβλίο δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω…. 
Ότι μου θύμισε την παιδική μου αγάπη για τα αρχαία μας και τις ανασκαφές; 

Πηγή: kosvoice.gr

Ο Διονύσης Λεϊμονής γεννήθηκε στο 
Αιτωλικό Αιτωλοακαρνανίας. 
Εργάζεται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
και ζει μόνιμα στην Νέα Ιωνία Βόλου. 
Παράλληλα με την συγγραφή λογοτεχνικών 
έργων ασχολείται με την αρθρογραφία σε 
εφημερίδες και περιοδικά.
Το 2005 απέσπασε το πρώτο βραβειο στον 
πανελλήνιο διαγωνισμό λογοτεχνίας του 
Φυσιολατρικού Συνδέσμου Πατρών, για το 
διήγημά του: “Ζωή από τα χαλάσματα¨”.

“Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ” είναι η πρώτη 
εκδοτική του προσπάθεια. 
Τον Απρίλιο του 2009 κυκλοφορεί το νεανικό του 
μυθιστόρημα: “Το μυστικό της Δαγκάνας”, από 
τον Πολιτιστικό Ίδρυμα της Τραπέζης Κύπρου. 
Έχει λάβει επίσης διακρίσεις για διηγήματα αλλά 
και ποιήματά του.  
  

Πηγή: biblionet.gr

Κάποια από τα Έργα του



Πώς πήρατε την απόφαση να γίνετε συγγραφέας;
Άρχισα να γράφω επειδή μου άρεσε πολύ. Με τη γραφή 
ταξίδευα. Στο σπίτι δεν ήξερε κανείς ότι γράφω. Κάποια 
στιγμή ένας φίλος με παρακίνησε να εκδόσω κάτι από 
αυτά που έγραφα. Όταν το διάβασαν οι υπεύθυνοι, μου 
είπαν ότι ήταν καλό κι έτσι ξεκίνησα χωρίς να το καταλάβω.
Άλλωστε δε γράφεις κάτι για να γίνει βιβλίο αλλά για να το 
ευχαριστηθείς εσύ!

Ποιό ήταν το πρώτο σας βιβλίο και σε ποιά ηλικία το γράψατε;
Ήταν “Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ”. Πληροφορήθηκα 
πριν χρόνια ότι γινόταν ένας Πανελλήνιος Διαγωνισμός 
Διηγήματος και έστειλα ένα διήγημά μου όπου ο ήρωας 
ήταν ένα τυφλό παιδί. Πήρα το Α’ βραβείο και μου ζητήθηκε 
να διαμορφώσω εκείνο το διήγημα σε μυθιστόρημα ώστε να 
εκδοθεί. ‘Ολα αυτά έγιναν πριν δέκα χρόνια και στο διάστημα 
αυτό έχω εκδόσει συνολικά πέντε βιβλία. Μετανιώνω 
όμως που ξεκίνησα αργά. Δεν έπρεπε να αφήνω τα χρόνια 
να παιρνούν.  Γι’αυτό είναι καλό να δίνουμε κίνητρα στα 
παιδιά και να τα  παροτρύνουμε να εκφράζονται μέσα από 
τη γραφή.

Δυσκολευτήκατε να βρείτε ανταπόκριση από τους 
εκδοτικούς οίκους όταν επιχειρήσατε να εκδώσετε το 
βιβλίο σας;
Όπως σας είπα, το πρώτο μου βιβλίο μού το ζήτησαν και 
εκδόθηκε. Όμως μερικές φορές υπάρχουν δυσκολίες και 
οι σχέσεις με τους εκδοτικούς οίκους δεν είναι καλές. 
Εμένα με βοήθησαν πολύ και με ενθάρρυναν στις εκδόσεις 
Πατάκη. Να λάβετε όμως υποψην ότι πολλοί μεγάλοι 
συγγραφείς είχαν απορριφθεί στο ξεκίνημά τους γιατί τα 
κείμενά τους δεν άρεσαν.

Σας αρέσει αυτό που κάνετε;
Πάρα πολύ! Δε φαίνεται; 
Το γράψιμο είναι απόλαυση αλλά μεγαλύτερη απόλαυση 
είναι να βλέπεις την απήχηση που έχουν τα έργα σου στον 
κόσμο. που έχουν τα έργα σου στον κόσμο. Μάλιστα ενώ 
κάποια βιβλία που έχω γράψει είναι για μεγάλους, έχουν 
διαβαστεί από παιδιά Δημοτικών Σχολείων.  Το έργο μου 
“Το χαμένο ταίρι” που αναφέρεται στη Μικρά Ασία, το έχω 
παρουσιάσει σε πάνω από 70 Δημοτικά Σχολεία σε όλη την 
Ελλάδα. ‘Ολα μου τα βιβλία είναι κατάλληλα και για παιδιά. 
Γι΄αυτό άλλωστε και τα έφερα στη βιβλιοθήκη σας.

Όταν γράφετε ένα βιβλίο πώς νιώθετε;
Νιώθω ότι ταξιδεύω. Ταξιδεύω στο χώρο του βιβλίου. 
Όταν έγραφα το “Χαμένο ταίρι”, ήμουν στη Μ. Ασία ενώ όταν 
έγραφα το “17ο κιβώτιο” ήμουν στα Κύθηρα κι ας μην
έχω πάει ποτέ! ‘Οσοι διάβασαν το βιβλίο, πιστεύουν πως 
έχω πάει πολλές φορές -ακόμη και οι ντόπιοι-εγώ όμως 
ταξίδεψα με τη φαντασία μου! Άλλωστε κάθε βιβλίο είναι 
ένα ταξίδι. Θα πάω όμως στα Κύθηρα  σε λίγο καιρό όπου 
θα γίνει η παρουσίαση του βιβλίου “Το 17ο κιβώτιο”.

Ποιό το αγαπημένο σας βιβλίο άλλου συγγραφέα ;
Δε μπορώ να πω. Όμως από παιδί ξεκίνησα να διαβάζω 
τα παραμύθια του Αισώπου. Τα παραμύθια δε τα βαριέται 
ποτέ κανείς. Εκτός από τον Αίσωπο θα πω την Πηνελόπη 
Δέλτα από τους πιο παλιούς και την Αγγελική Βαρελά. Είναι 
ατελείωτος ο κατάλογος. Το ενθαρρυντικό είναι πως όταν 
συναντώ άλλους συγγραφείς πολύ γνωστούς, ανάμεσά 
τους και τη Βολιώτισσα συγγραφέας Ελένη Δικαίου με 
αγκαλιάζουν και πιστεύουν στο έργο μου.Και σκεφτείτε 
πως είναι συγγραφείς που εγώ τους διάβαζα όταν ήμουν 
παιδί!

Συνέντευξη από τους Μαθητές της ΣΤ2

Ποιό είναι το αγαπημένο δικό σας βιβλίο;
Είναι πάντα το πρώτο βιβλίο,”Η κολυμβήθρα του Σιλωάμ”.
Έχω μια ευαισθησία για τα άτομα με αναπηρία χωρίς 
να έχω κάποια εμπειρία προσωπική,στην οικογένεια 
ή στον περίγυρο. Ταυτίστηκα όμως τόσο πολύ με τον 
ήρωα,τον Αντρέα, ώστε όταν περπατούσα στο δρόμο και 
φώναζαν “Αντρέα”, εγώ γύριζα. Επίσης δεν είχα μιλήσει 
ποτέ με άτομο σε αναπηρικό καροτσάκι κι όμως έγραψα 
γι’ αυτό. Φανταζόμουν πως καθόμουν σε καροτσάκι 
και προσπαθούσα να δω τον κόσμο από εκεί. Γι’αυτό 
είναι το αγαπημένο μου βιβλίο και μπορεί σύντομα να το 
παρακολουθήσετε και στο θέατρο.

Προσπαθείτε να περάσετε μηνύματα μέσα από τα βιβλία 
σας;
Φυσικά! Γενικά η λογοτεχνία και κυρίως η παιδική πρέπει 
να περνάει μηνύματα με ήπιο, όμορφο τρόπο και όχι ως 
διδασκαλία. Όταν διαβάζετε πρέπει να το απολαμβάνετε και 
όχι να ακούτε διδάγματα!
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Με ποια αφορμή αποφασίσατε να γράψετε το “17ο κιβώτιο”;
Αφορμή στάθηκε ένα μικρό άρθρο που βρήκα το 2012 και έλεγε ότι ο κύριος Κουρκουμέλης, ο αρχαιολόγος,θα ξαναβουτήξει 
στα νερά του Αβλέμμονα για να βρει το χαμένο 17ο κιβώτιο. Αμέσως μου ήρθε η ιδέα για τον τίτλο και άρχισα να ερευνώ 
τα πάντα γύρω από την ιστορία αυτή.

Πόσο επηρεάζει η οικονομική κρίση το έργο ενός 
συγγραφέα;
Πολύ! Αρκετοί εκδοτικοί οίκοι σήμερα δίνουν αρνητική 
απάντηση ακόμη και αν τους στείλεις ένα πολύ ωραίο 
μυθιστόρημα. Η κρίση έχει “κόψει” πολλά βιβλία όμως έχει 
επηρεάσει και το περιεχόμενο. Δε μπορώ να γράφω χωρίς 
να σκέφτομαι ότι όλοι μας έχουμε υποστεί ένα μεγάλο 
οικονομικό πλήγμα. ‘Αλλωστε ένας συγγραφέας δεν πρέπει 
να ζει απομονωμένος στον κόσμο του αλλά να τον αφορά 
ό,τι συμβαίνει στην κοινωνία.

Ποιές συμβουλές θα δίνατε στα παιδιά σχετικά με την ανάγνωση;
Να επιλέγουν προσεκτικά τα βιβλία που διαβάζουν καθώς υπάρχουν πολλά ακατάλληλα και ανούσια βιβλία. Να επιλέγετε 
με αυστηρά κριτήρια και πάντα βιβλία σχετικά με τα ενδιαφέροντά σας.

Ποιά είναι η γνώμη σας για την εκπαίδευση στην εποχή μας;
Ως συγγραφέας και εκπαιδευτικός,κρατώ την αισιόδοξη πλευρά.Υπάρχουν πολλά προβλήματα όμως τα παλεύουμε.Βλέπετε 
ότι κάναμε αυτή τη δράση σήμερα και δεν ήρθατε μόνο να κάνετε μάθημα.Άρα κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Η εκπαίδευση 
είμαστε όλοι μας,εμείς που διδάσκουμε,εσείς που διδάσκεστε. Αν όλοι μας προσπαθήσουμε-εμείς κάνοντας πρωτοποριακά 
πράγματα που αλλάζουν τη σχολική ρουτίνα και εσείς δείχνοντας ενδιαφέρον και συμμετοχή στη μάθηση,τότε θα έχουμε 
καλύτερα αποτελέσματα. Όταν μας δίνονται οι ευκαιρίες, πρέπει να τις εκμεταλευόμαστε. Όσο για το διάβασμα και τη 
γραφή, πρέπει να δίνονται κίνητρα στα παιδιά και να μην αξιολογούνται υπέρμετρα. Να γράφετε,γιατί σας αρέσει, άρα 
χαλαρώστε και απολαύστε το. Τότε μόνο θα έχετε πολύ ωραίες συγγραφικές και αναγνωστικές εμπειρίες...

Βιβλία...Χαμόγελα...Αναγνωστική περιπέτεια

Τους μαθητές του 12ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου συνάντησε ο 
συγγραφέας Διονύσης Λεϊμονής προσφέροντας 20  βιβλία για τη σχολική 
τους βιβλιοθήκη στο πλαίσιο της συνεργασίας της ραδιοφωνικής του 
εκπομπής “Μιλάμε για το βιβλίο” στο Ράδιο 1 του Βόλου με το Library4all 
με σκοπό την ενίσχυση σχολικών βιβλιοθηκών της Ελλάδας. Τα παιδιά με 
λαχτάρα και χαρά δέχθηκαν τα νέα βιβλία συνομιλώντας με το συγγραφέα 
για την έννοια της προσφοράς βιβλίων και για τη δράση του Library4all, με 
πρωτοβουλία του διευθυντή του Σχολείου, κυρίου Χρήστου Επιδέξιου και 
των εκπαιδευτικών του Σχολείου.

Οι μαθητές στη συνέχεια έθεσαν ερωτήσεις στο συγγραφέα για τη συγγραφή, τις δυσκολίες και τις απολαύσεις που 
προσφέρει, ενώ ο κύριος Λεϊμονής απάντησε στα ερωτήματά τους με ειλικρίνεια και καθαρότητα. Στο τέλος του πήραν μια 
πολύ ωραία συνέντευξη που θα περιλάβουν στη σχολική τους εφημερίδα και καταληκτικά ανανέωσαν το ραντεβού μαζί 
του για την άνοιξη, αφού θα έχουν δουλέψει “Το δέκατο έβδομο κιβώτιο” , το μυθιστόρημά του, ευαισθητοποιούμενοι γύρω 
από το θέμα της κλοπής των Παρθενώνειων γλυπτών μας και την ανάγκη ανακάλυψης του κιβωτίου μετά από 230 περίπου 
χρόνια που αγνοείται στα νερά του Αβλέμμονα των Κυθήρων.

Πηγή: www.library4all.com
(Το library4all αποτελεί μια αστική μη κερδοσκοπική  εταιρία, προσηλωμένη στην εκπαίδευση, τη δια βίου μάθηση, την καλλιτεχνική 

έκφραση και την ανάδειξη του πολιτισμού. Συμμετέχει σε δράσεις και εκδηλώσεις σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα)

Σελ.7



Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δ. Βόλου για τα Χριστούγεννα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(19:00) : Χορωδίες και συγκροτήματα.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(12:00) :Χρισ/κα τραγούδια από τη χορωδία του Αγ.Ιωσήφ.
                                          (13:00): Παραδοσιακή Μουσική με Σμυρναίικα τραγούδια.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(19:00) : Χορωδίες και συγκροτήματα.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(21:30): “Καμεράτα ...in progress” (Συμφωνική Ορχήστρα Δ. Βόλου).

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-( 10:00-16:00) : “Το άστρο των Χριστουγέννων” Πλανητάριο και
 20-24/12/2015 Κυριακή έως Πέμπτη (διάρκεια 40 λεπτά).
Δημαρχείο-(11:00-13:00) : “Παιχνίδια Αγάπης” (εργαστήριο αμπαλάζ των δώρων που έχουν συγκεντρωθεί για τα 
παιδιά και γιορτή για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα).
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(19:00) : Χορευτικός Όμιλος Δ. Βόλου-παραδοσιακοί χοροί.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(19:00 ):Χρισ/κα τραγούδια από τη χορωδία ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(19:30-21:00) : Μουσική από τον  Nickolas G-2 ώρες ροκ πρόγραμμα.
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(20:00): Χορευτική παράσταση (Dance Studio).
Δίαυλος-( Ώρες κοινού): Φιλανθρωπικό Μπαζάρ από το σύλλογο “ Φλόγα” (και 22/12/15).
Ιερός Ναός Ευαγγελίστριας-(20:00) Υποδοχή των Τιμίων Δώρων-Εσπερινός και Παράκληση

ΔΕΥΤΕΡΑ 22/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(18:00) :Παραδοσιακή μουσική.
                                         ( 19:30) :Χορευτικό με κρασί και κεράσματα (Σύλλογος Μακεδόνων).
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.

ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12/15
Πεζόδρομος Ερμού-(19:00) : Δωρεάν φαγητό για όλους τους συμπολίτες μας.
Μουσείο της Πόλης-(19:00 και 20:30): “Αστυλογία, μια ιστορία του τώρα”-Θέατρο Εμπειρίας.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.

ΠΕΜΠΤΗ 24/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(12:00) :Παραδοσιακά Κάλαντα από την  “ΙΩΝΙΑ”.
                                          ( 13:00): Κεντρική Γιορτή Παιδιών (μάγοι, ακροβατικά,ζογκλέρ).
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00):  2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/12/15
Παγοδρόμιο- (13:00 και 20:00) :Show  στον πάγο: FROZEN.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27/12/15
 Παγοδρόμιο- ( 20:00) :Show  στον πάγο: FROZEN.
 Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(17:00-21:00) :Παιχνίδια γρίφων “Christmas Mystery Room”.
 Παγοδρόμιο-  (20:00) :Show  στον πάγο: FROZEN.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης.



Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δ. Βόλου για τα Χριστούγεννα

ΤΕΤΑΡΤΗ  30/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(17:00-21:00) :Παιχνίδια γρίφων “Christmas Mystery Room”.
Μουσείο της Πόλης-(19:00 και 20:30): “Αστυλογία, μια ιστορία του τώρα”-Θέατρο Εμπειρίας.
Πλατεία  Πανεπιστημίου-(21:00): 2 ώρες γεμάτες μουσική από συγκροτήματα της πόλης

ΠΕΜΠΤΗ 31/12/15
Πλατεία Αγ. Νικολάου-(12:30-14:30) : Συναυλία μουσικής δωματίου με χρισ/κες μελωδίες.
Πλατεία Αγ. Νικολάου- (17:00-21:00) : Παιχνίδια γρίφων “Christmas Mystery Room”.
Παραλία Βόλου: Εορταστικό πρόγραμμα για την αλλαγή του χρόνου.

ΣΑΒΒΑΤΟ  02/01/16
Πλατεία Αγ. Νικολάου- (Πρωί): Φιλαρμονική Ορχήστρα Δ.Βόλου.

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/01/16
Πλατεία Αγ. Νικολάου-( Πρωί): Φιλαρμονική Ορχήστρα Δ.Βόλου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/01/16
Μουσείο της Πόλης-(19:00 και 20:30): “Αστυλογία, μια ιστορία του τώρα”-Θέατρο Εμπειρίας.
Όλες οι προαναφερθείσες εκδηλώσεις είναι δωρεάν.

ΚΑΛΗ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ!

Το Δέντρο του Σχολείου μας με το καραβάκι της 
τάξης ΣΤ2!

Η Χριστουγεννιάτικη διακόσμηση του Σχολείου μας...
Οι γονείς μας έκαναν πάλι το θαύμα τους!!!!!



Προτάσεις για γλυκά......Χριστούγεννα!!!!

Μελομακάρονα της Αργυρώς...Τραγανά από έξω, μελωμένα μέσα!!!

Υλικά
240 γρ. σπορέλαιο
240 γρ. ελαιόλαδο
50 γρ. κονιάκ
160 γρ. χυμός φρέσκο πορτοκάλι
1 κ.γ. σόδα μαγειρική
200 γρ. ζάχαρη
1 κ.γ. γαρύφαλλο και 2 κ.γ. κανέλα
Ξύσμα από 2 πορτοκάλια ακέρωτα
900 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις
2 κ.γ. μπέικιν πάουντερ

Για το σιρόπι
400 γρ. ζάχαρη
400 γρ. νερό
400 γρ. μέλι θυμαρίσιο
½ λεμόνι (ακέρωτο)
Αλεσμένο φυστίκι Αιγίνης ή καρύδι

Εκτέλεση
Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το μπέικιν πάουντερ σε μπωλ.
Βάζουμε το λάδι, το σπορέλαιο, το κονιάκ, την ζάχαρη, την κανέλα, το γαρύφαλλο, το ξύσμα πορτοκαλιού.
Διαλύουμε την σόδα στον χυμό και την ρίχνουμε στο μείγμα. Ανακατεύουμε με το σύρμα, ρίχνουμε μέσα το αλεύρι και 
ανακατεύουμε απαλά να το πάρει το μείγμα. Δεν παιδεύουμε το μείγμα πολύ. Η ζύμη πρέπει να είναι λαδερή και απαλή.
Παίρνω ζύμη σε μέγεθος καρυδιού και πλάθω μικρά μελομακάρονα. Τα αραδιάζω σε λαμαρίνες. 
Ελαφρά κάνω σχέδια με πιρούνι στην επιφάνεια και ψήνω για περίπου 25’ σε καλά προθερμασμένο φούρνο στους 160o C 
αέρα, να ροδίσουν καλά και να γίνουν τραγανά. Τα αφήνουμε να κρυώσουν καλά, τελείως.

Για το σιρόπι
Βάζουμε όλα τα υλικά σε κατσαρόλα και από την ώρα που θα πάρουν βράση, βράζουμε 3’ και ξαφρίζουμε τον αφρό.
Αφήνουμε το σιρόπι σε χαμηλή θερμοκρασία στο 1 και μελώνουμε τα μελομακάρονα για περίπου 20’’ από κάθε πλευρά. 
Πασπαλίζουμε με φυστίκι ή καρύδι.

Ρολάκια Κανέλας της Ελευθερίας Σκεμπέ!

Υλικά
75 γρ βούτυρο
1 φακελάκι μαγιά
250 γρ γάλα
100 γρ ζάχαρη
450 γρ αλεύρι
λίγο αλάτι, μαύρη ζάχαρη & κανέλα

Εκτέλεση
Ανακατεύμε το γάλα που είναι σε θερμοκρασία δωματίου με την μαγιά πολύ καλά. Ρίχνουμε το λιωμένο βούτυρο,αλάτι, 
ζάχαρη , αλεύρι, μαγιά και ανακατεύουμε πολύ καλά για 2-3 λεπτά.Αφήνουμε τη ζύμη σκεπασμένη να φουσκώσει.
Ανοίγουμε φύλλο (όχι λεπτό πίτας).Πασπαλίζουμε με μαύρη ζάχαρη και κανέλα.
Τυλίγουμε το φύλλο σε ρολό και κόβουμε ρολάκια πάχους 5-6 εκ. Τα τοποθετούμε σε λαδόκολα και τα αφήνουμε να 
φουσκώσουν για 30-40 λεπτά. Αλοίφουμε την επιφάνεια τους με κρόκο αυγού και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για 10-15 
λεπτά. 



Χαρούμενη Ώρα ...

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

 

 ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
 1. είναι και ο Ρούντολφ
 2. το γράφουμε τα Χριστούγεννα για να ζητήσουμε το δώρο που θέλουμε
 3. αυτό οδήγησε τους 3 μάγους στη Βηθλεέμ
 4. Χριστουγεννιάτικο φυτό που χρησιμοποιούμε για διακόσμηση
 5. είναι φταιγμένος από χιόνι
 6. με αυτά στολίζουμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο
 7. το μεταφορικό μέσο του Άγιου Βασίλη
 8. είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο
 9. σε μια τέτοια γεννήθηκε ο Ιησούς
 10. τον κουβαλάει ο Άγιος Βασίλης

 ΚΑΘΕΤΑ
 1. μας φέρνει τα δώρα (2 λέξεις)
 2. “...νύχτα” τραγιούδι χριστουγεννιάτικο
 3. είναι γεμάτος αστέρια 
 4. ακολούθησαν το άστρο για να προσφέρουν τα δώρα τους
 5. βοηθάει τον Αη-Βασίλη στην κατασκευή των δώρων
 6. τα περιμένουμε κάτω απ’το χριστουγεννιάτικο δέντρο



Στην πρώτη μας δημοσιογραφική απόπειρα, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους δασκάλους μας και το Διευθυντή του 
σχολείου  μας, για την υποστήριξη και την καθοδήγησή τους.

   * Η κατασκευή των στολιδιών έγινε από τις: Στεργιανή Γκλαβίνη και Όλγα Κουμπούρα
       * Οι Συντακτικές μας Ομάδες είναι:

  1. Girls in Library Adventure   3. Οι Μικροί Δημοσιογράφοι
  - Στεργιανή Γκλαβίνη    - Δανάη Βούλγαρη
  - Κωνσταντίνα Ευθυμίου    - Μαριάννα Κοτίνα
  - Όλγα Κουμπούρα    - Μαριλένα Νταοπούλου
  - Φωτεινή Μπένη    - Ελευθερία Σκεμπέ
  - Κυβέλη Φωτεινάκη    - Ντενίσα Χόντο

  2. YOLO Team     4. Τρελοί Συμμαθητές
  - Βαγιάννα Μελισσαροπούλου   - Μιχάλης Βάσος
  - Παναγιώτης Μπακοπάνος   - Γιάννης Καρμίρης
  - Παναγιώτης Νησίδης    - Δημήτρης Μαντέβας
  - Ραφαέλα Σαμαρά    - Νίκος Ξυφάρης
        - Τριαντάφυλλος Φορτούνας

Βοηθήστε τον Ρούντολφ να βρεί το έλκηθρο του Αη Βασίλη


