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Άνοιξη - Κώστας Καρυωτάκης 

Έφτασ’ η ώρια Άνοιξη -το λεν τα χελιδόνια- κι ο σκυθρωπός Χειμώνας εκίνησε να φύγει· 

του στέλνει κείνη λούλουδα, αυτός της ρίχνει χιόνια, και με τ’ αθώο γέλιο της τα δάκρυά του σμίγει. 

 

“Η αισιοδοξία είναι η πίστη που οδηγεί στην 

επιτυχία. Τίποτε δε μπορεί να γίνει χωρίς ελπίδα και 

αυτοπεποίθηση” 

Helen Keller 

“Κράτησε το πρόσωπο κάτω από τις ηλιαχτίδες και δε 

θα δεις ποτέ σκιά” 

Helen Keller 

“Τι χρειάζομαι τα πόδια εφόσον έχω φτερά για να 

πετάξω;” 

Frida Kahlo 

“Ο μεγαλύτερος εχθρός της γνώσης δεν είναι η 

άγνοια αλλά η ψευδαίσθηση της γνώσης” 

Stephen Hawking 

“Ο καθένας είναι μεγαλοφυΐα, αλλά αν κρίνεις ένα 

ψάρι από την ικανότητά του να σκαρφαλώσει σ’ ένα 

δέντρο, θα περάσει όλη του τη ζωή πιστεύοντας πως 

είναι ηλίθιο” 

Albert Einstein 

“Είμαι μόνο μια, αλλά όπως κι αν έχει, είμαι μια. Δε 

μπορώ να κάνω τα πάντα, ωστόσο μπορώ να κάνω 

κάτι. Δε θα αρνηθώ να κάνω κάτι που μπορώ” 

Helen Keller 

Ζαφείρκου Ιωάννα, Γ2 



Τα παιδιά της Α’ τάξης συνέταξαν και υπέγραψαν το 

παρακάτω συμβόλαιο, δηλώνοντας ότι θα σέβονται τους 

κανόνες και θα προσπαθήσουν για τη σωστή εφαρμογή τους 

κατά τη διάρκεια της σχολικής μας χρονιάς. Δεν έχουμε 

παρά να τους μιμηθούμε όλοι μας.  

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΣ 

Κανόνας 1ος: Ποτέ δεν κάνουμε στον άλλο αυτό που δε 

θέλουμε να μας κάνουν. 

Κανόνας 2ος: Περιμένω τον καθηγητή ή το συμμαθητή 

μου να τελειώσει αυτό που λέει και μετά ζητώ το λόγο. 

Μιλάω μόνο όταν μου δοθεί ο λόγος. 

Κανόνας 3ος:Έχω δικαίωμα να λέω ελεύθερα τη γνώμη 

μου όταν έρθει η σειρά μου και αφού έχουν τελειώσουν οι 

προηγούμενοι. 

Κανόνας 4ος: Δεν έχω δικαίωμα να ασκώ βία στους 

συμμαθητές μου. 

Κανόνας 5ος: Έχω υποχρέωση να κρατώ την τάξη μου 

καθαρή. 

Κανόνας 6ος: Την ώρα του μαθήματος ζητώ την άδεια του 

καθηγητή μου σηκώνοντας το χέρι, για να σηκωθώ από τη 

θέση μου, να βγω έξω ή για να πω κάτι. 

Κανόνας 7ος: Κάνω ησυχία όταν μιλάει ο καθηγητής μου 

για να ακούω τι λέει. 

Κανόνας 8ος: Αναλαμβάνω την ευθύνη για τις πράξεις 

μου. 

Κανόνας 9ος: Κρατώ καθαρά τα θρανία χωρίς ζωγραφιές 

και φθορές. 

Κανόνας 10ος: Σέβομαι τις απόψεις των συμμαθητών μου, 

κάνω ελεύθερα κριτική χωρίς κακόβουλα σχόλια. 

Όμως και ο καθηγητής μου θα πρέπει… 

 Να μη προστάζει συνέχεια. 

 Να μην απειλεί. 

 Να μη με προσβάλλει μπροστά στους συμμαθητές μου. 

 Να μη με ειρωνεύεται. Να μη με σαρκάζει, να μη με 

απορρίπτει και να μη με γελοιοποιεί. 

 Να είναι ευγενικός, ψύχραιμος, συγκαταβατικός και 

συζητήσιμος. 

 Να θυμάται πάντα ότι είμαι ακόμα ΠΑΙΔΙ. 

Πρεσβευτές/Πρέσβειρες 

Μουσείων και Αρχαιολογικών 

Χώρων 

Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017 

επισκεφθήκαμε το Αμφιθέατρο του 

Νέου Μουσείου Αιγών στη Βεργίνα, στα πλαίσια του 

εκπαιδευτικού Προγράμματος «Πρεσβευτές/Πρέσβειρες 

Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων» στο οποίο 

συμμετέχει και το σχολείο μας μαζί με άλλα Γυμνάσια και 

Λύκεια απ’ όλη την Ημαθία. Εκεί παρακολουθήσαμε ένα 

επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα τους Αρχαιολογικούς 

Χώρους των Αιγών και της Μίεζας. Στο πρώτο μέρος του 

σεμιναρίου η κ. Αγγελική Κοτταρίδη στην ομιλία της με θέμα 

«Ημαθία, η καρδιά της αρχαίας Μακεδονίας» μας 

παρουσίασε την ιστορία των Αιγών και της Μίεζας. Στο 

δεύτερο μέρος του σεμιναρίου ακούσαμε από τον κ. Γιώργο 

Μάλλιο μύθους για θεούς, βασιλείς, ήρωες και… κατσίκες, 

για τις Αιγές και τη Μίεζα. Την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 

μαζευτήκαμε οι μαθητές των σχολείων της Νάουσας και 

επισκεφτήκαμε το αρχαίο θέατρο και τους μακεδονικούς 

τάφους της Μίεζας και μετά το Μουσείο των βασιλικών 

τάφων των Αιγών. Οι ξεναγήσεις αυτές έγιναν από τον κ. 

Αλέξανδρο Χατζηιωαννίδη. Αυτή η εμπειρία  ήταν πολύ 

ξεχωριστή για μας κι ευχαριστούμε τους συνοδούς 

καθηγητές μας κα Γκέσιου και κ. Μάλλιο. Θα ήταν μεγάλη 

μας χαρά στο μέλλον να σας ξεναγήσουμε κι εμείς με τη 

σειρά μας, αφού ζούμε σ’ έναν τόπο τόσο πλούσιο σε 

αρχαιολογικά ευρήματα. 

Αγγελική Βαδόλα, Μαρία-Ελένη Βαδόλα, Σοφία Μόρα, Γ1 

 

Προσφορά τροφίμων 

Τρόφιμα, που συγκεντρώσαμε στο σχολείο μας από τους 

μαθητές. Τα παραδώσαμε τις παραμονές των 

Χριστουγέννων στην Τράπεζα Αγάπης της Ιεράς 



Μητροπόλεώς μας στη Νάουσα. Τα παιδιά του 

δεκαπενταμελούς πρόθυμα «φορτώθηκαν» και μετέφεραν 

τα τρόφιμα εισπράττοντας τις ευχαριστίες των υπευθύνων 

της Τράπεζας! Είναι καλό να κάνουν την αλληλεγγύη πράξη 

και μάλιστα να δίνουν ακόμη κι από το υστέρημά τους! 

Έχουν ευαισθησίες τα παιδιά μας! Ας ελπίσουμε ότι θα 

κάνουν μια καλύτερη κοινωνία!  

Αθλητική επιτυχία των 

μαθητών του σχολείου μας 

Στα πλαίσια των αγώνων 

«ΑθλοΠΑΙΔΕΙΑΣ», διοργανώθηκαν τις 

παραμονές των Χριστουγέννων στο 

Πάρκο της Νάουσας αγώνες ανωμάλου δρόμου με μορφή 

σκυταλοδρομίας 4x500μ. μεταξύ των μαθητών και των 

μαθητριών των Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων της 

Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής. Στους αγώνες 

αυτούς, η ομάδα των αγοριών και η α’ ομάδα των κοριτσιών 

κατέλαβαν τη 2η θέση. Συγχαίρουμε όλους όσους 

συμμετείχαν και τους ευχόμαστε να αγωνίζονται πάντα για 

το καλύτερο. 

Επιτυχόντες του Μαθηματικού 

Διαγωνισμού «ΥΠΑΤΙΑ» και 

«ΘΑΛΗΣ»  

Στο 10ο Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΥΠΑΤΙΑ» που αφορά 

μαθητές της Α’ Γυμνασίου διακρίθηκαν οι παρακάτω 

μαθητές του σχολείου μας: Δίντση Δήμητρα, Κόφκελη 

Ελένη, Παπαδημητρίου Γρηγόρης, Τζιάτζιος Παναγιώτης, 

Τζιάτζιου Κατερίνα, Τσέλιου Ευτέρπη. 

Στον 78ο Πανελλήνιο Μαθηματικό Διαγωνισμό «ΘΑΛΗΣ» 

που αφορά μαθητές των υπόλοιπων τάξεων του Γυμνασίου 

και του Λυκείου διακρίθηκαν οι παρακάτω μαθητές του 

σχολείου μας: Από τη Β’ τάξη οι μαθητές Αγγελίδης 

Λουκάς, Ασιατίδου Ευγενία, Κυράνος Δημήτρης. Από τη Γ’ 

τάξη ο μαθητής Τζέπος Δημήτρης. 

Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά! 

 

Εκδρομή στα χιόνια! 

Στο τέλος του Ιανουαρίου πήγαμε με το σχολείο εκδρομή 

στα 3-5 Πηγάδια για να κάνουμε σκι. Δυστυχώς, η εκδρομή 

μας συνέπεσε με ένα φοβερό δυστύχημα που έγινε εκεί την 

προηγούμενη μέρα: ένα νέο παιδί σκοτώθηκε κάνοντας σκι. 

Παρόλα αυτά η εκδρομή μας τελικά έγινε. Μαζευτήκαμε 

όλοι μπροστά την Πυροσβεστική κι αναχωρήσαμε στις 

8:30. Όταν φτάσαμε στα 3-5 Πηγάδια χωριστήκαμε σε 

ομάδες. Όσοι δεν ήξεραν σκι αλλά ήθελαν να μάθουν, 

μπορούσαν, πληρώνοντας λίγο παραπάνω, να έχουν 

δάσκαλο που θα τους έδειχνε. Όσοι πάλι ήξεραν σκι, 

ανέβαιναν με τη συνοδεία καθηγητών στις πίστες, όπου 

έκαναν ελεύθερα σκι. Εγώ ήμουν με τη δεύτερη ομάδα. 

Πήγαμε πρώτα να νοικιάσουμε εξοπλισμό και μετά να 

πάρουμε την κάρτα για να μπορούμε να ανεβαίνουμε στα 

λιφτ. Ξεκινήσαμε να ανεβαίνουμε προς την κορυφή και 

απολαμβάναμε γύρω μας το κατάλευκο τοπίο. Μαζί με τους 

φίλους μου κατεβήκαμε την πίστα πολλές φορές. Μαζέψαμε 

μάλιστα και χιόνι για να κάνουμε άλματα. Ήταν πολύ ωραία, 

αν και έπεσα μερικές φορές… Ευτυχώς δε χτύπησα… 

Περνούσαμε τόσο καλά που δεν καταλάβαμε πότε ήρθε η 

ώρα να φύγουμε. Μαζευτήκαμε στα λεωφορεία και πήραμε 

το δρόμο για τη Νάουσα. Ελπίζω σύντομα να ξαναπάμε 

εκδρομή, γιατί περάσαμε υπέροχα!  

Αριστομένης Γιάννης, Α1 

 

Αποκριά στο σχολείο 

Την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου, 

στην αυλή του σχολείου μας, έγινε με 

μεγάλη επιτυχία το καθιερωμένο 

πάρτι της Αποκριάς. Όλοι οι μαθητές και μερικοί 

καθηγητές ντύθηκαν καρναβάλια. Για τη μουσική φρόντισε 

ο DJ του σχολείου κ. Μάλλιος ξεσηκώνοντας μαθητές και 

καθηγητές με τις επιλογές του. Με πολύ κέφι χορέψαμε 

παραδοσιακούς και σύγχρονους χορούς. Ο Σύλλογος 

Γονέων και Κηδεμόνων μας κέρασε όλους σουβλάκια -στο 



ψήσιμο των οποίων βοήθησε ο κ. Χριστοδουλής- και 

αναψυκτικά. Ύστερα ακολούθησε διαγωνισμός καλύτερου 

καρναβαλιού με έπαθλο 20€! Κέρδισε η ομάδα «Το κλουβί 

με τις τρελές» που το έσκασαν από το ψυχιατρείο και 

πήγαν, όπως μάθαμε, να κεραστούν σοκολάτα με τα 

χρήματα του επάθλου! Το πάρτι τελείωσε με πατινάδα από 

το σχολείο μέχρι την πλατεία. Και του χρόνου! 

Γιώργος Φώτης, Μαρία Σακαλή, Θεοδώρα Σαμαρά, Β3 

 

Στο σχολείο μας φέτος υλοποιείται Πολιτιστικό 

Πρόγραμμα  με τίτλο «Δρώμενα της Νάουσας», το οποίο 

εντάσσεται στη θεματολογία της Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς. Στο Πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν 35 

μαθητές του σχολείου μας που μελετούν το Δρώμενο 

«Μπούλες της Νάουσας», τη λαογραφία της περιοχής,  τη 

λαϊκή μουσική παράδοση, τους χορούς κ.α. Για να 

επιτευχθούν τα παραπάνω οι μαθητές ανακαλύπτουν την 

τοπική ιστορία μέσα από συνεντεύξεις και μαρτυρίες. 

Συντονίστρια του Προγράμματος είναι η εκπαιδευτικός του 

σχολείου κ. Μπαλτζή-Παντελίδου Σοφία, Μουσικός.  

Μαργαρίτα Τσιοχάρη, Γ3 

Οι μπούλες της Νάουσας 

Οι «μπούλες» είναι το κυριότερο χαρακτηριστικό της 

περιόδου του καρναβαλιού στη Νάουσα. Αποτελεί το 

σημαντικότερο γεγονός της πόλης και προσελκύει πλήθος 

επισκεπτών κάθε χρόνο. Τον περασμένο Δεκέμβριο η 

ομάδα του σχολείου μας, που ασχολούμαστε με την τοπική 

ιστορία, επισκεφτήκαμε το εργαστήριο παραδοσιακών 

στολών «Ανώγι», του κ. Μιχάλη Τόμτση. Εκεί μας περίμενε 

ο συγγραφέας του βιβλίου «Μπούλες της Νάουσας» κ. 

Θεόδωρος Ζιώτας ο οποίος μας μίλησε για το περίφημο 

ναουσαίικο δρώμενο «μπούλες» το οποίο παρουσιάζει στο 

βιβλίο του. Με μεγάλη προσοχή παρακολουθήσαμε μία 

εκτενή παρουσίαση του δρώμενου και τη σύνδεσή του με 

την αρχαιότητα. Μάθαμε επίσης πολύ ενδιαφέροντα 

πράγματα που αφορούν τη φορεσιά και τα εξαρτήματά της, 

μέσω μιας ιστορικής αναδρομής.  

Ο κ. Ζιώτας μας εξήγησε ότι το δρώμενο προέρχεται από 

την αρχαιότητα και κατάφερε να φτάσει αναλλοίωτο ως τις 

μέρες μας. Επεσήμανε ότι, κατά την ίδια αυτή χρονική 

περίοδο, δηλαδή όταν φεύγει ο χειμώνας και έρχεται η 

άνοιξη, στα αρχαία και ρωμαϊκά χρόνια υπήρχαν πολλές 

γιορτές που σχετίζονταν με την επιστροφή των ψυχών. 

Μας μίλησε για το ρόλο της «νύφης», η οποία είναι άντρας 

μεταμφιεσμένος σε γυναίκα και, κατά τα λεγόμενα του 

συγγραφέα, ενσαρκώνει το θεό Διόνυσο. Η νύφη φοράει την 

παραδοσιακή νυφική ενδυμασία. Φοράει επίσης προσωπείο 

που έχει μικρές διαφορές απ’ αυτό της μπούλας. Η θέση 

της στο δρώμενο είναι στο κέντρο του θιάσου και οι 

μπούλες παραταγμένες δεξιά και αριστερά η μια πίσω από 

την άλλη, τη συνοδεύουν και την προφυλάσσουν. Στη 

συνέχεια ο κ. Ζιώτας μας παρουσίασε το προσωπείο της 

μπούλας με το οποίο καλύπτεται το πρόσωπο ενώ το 

υπόλοιπο κεφάλι καλύπτεται με το ταράμπουλο, ένα 

μεταξωτό ύφασμα ενωμένο με το προσωπείο που δένεται 

περίτεχνα στο κεφάλι του χορευτή και μας εξήγησε το τι 

συμβολίζει κάθε χαρακτηριστικό του προσωπείου. Μας 

είπε ότι το μουστάκι παραπέμπει σε κέρατα ταύρου και μαζί 

με τη χρυσή βούλα στο μέτωπο αποτελούν Διονυσιακά 

σύμβολα. Οι μπούλες συμβολίζουν τα πνεύματα που είναι 

τα είδωλα των νεκρών. Στη συνέχεια μας παρουσίασε τη 

δομή του δρώμενου. Οι μπούλες συγκεντρώνονται σιγά-

σιγά με το κάλεσμα της κάθε μπούλας ξεχωριστά μέχρι να 

μαζευτούν όλοι. Κάθε μπούλα πριν φύγει από το σπίτι της 

αποχαιρετά τους γονείς της. Όταν μαζευτεί το μπουλούκι 

κάτω από το σπίτι, η μπούλα του σπιτιού βγαίνει στο 

μπαλκόνι, σηκώνει τα χέρια σε ανάταση και κουνάει το 

στήθος κάνοντας να κουδουνίσουν τα νομίσματα που έχει 

ραμμένα πάνω στο μαύρο γιλέκο της. Οι υπόλοιποι 

απαντούν με τον ίδιο τρόπο και αυτό επαναλαμβάνεται 

τρεις φορές. Όταν καλέσουν και την τελευταία μπούλα, 

πηγαίνουν στο δημαρχείο με τους οργανοπαίκτες να 

παίζουν λυπητερή μουσική. Όταν φτάσουν εκεί χορεύουν 

τον «ζαλιστό» που σταματάει όταν η νύφη με τη συνοδεία 

της μπούλας, που είναι ο αρχηγός του μπουλουκιού μπουν 

στο δημαρχείο. Πρόκειται για την αναβίωση του 

πανάρχαιου έθιμου του ιερού γάμου. Όταν το ζευγάρι βγει 



από το δημαρχείο, σημαίνει ότι ο ιερός γάμος έχει τελεσθεί 

και οι μπούλες υποδέχονται αυτό το γεγονός με χαρούμενη 

μουσική και χορό. Από αυτή τη στιγμή η νύφη που, όπως 

είπαμε ενσαρκώνει το θεό Διόνυσο, θεό της βλάστησης και 

της αναγέννησης της φύσης, μαζί με τις μπούλες που 

συμβολίζουν τα πλουτοφόρα πνεύματα, αρχίζουν να 

περιφέρονται στους δρόμους της πόλης, δείχνοντας έτσι 

ότι την προστατεύουν από τις δυνάμεις του κακού, αλλά και 

ότι εγγυώνται τη γονιμότητα και την ευημερία της. Στο 

τέλος ο κ. Ζιώτας μας μίλησε για τη συγκίνηση και το δέος 

που νιώθει όταν αντικρύζει τις μπούλες. 

Αυτή η επίσκεψη μας έκανε να δούμε με άλλο μάτι αυτό το 

τόσο ξεχωριστό έθιμο της πόλης μας κα μας προκάλεσε την 

επιθυμία να μάθουμε περισσότερα πράγματα σχετικά με τον 

τόπο μας και τη μακραίωνη παράδοσή του.  

Άγγελος Τσίλης, Γ3, Γιώργος Μπάμπος, Ιωάννα Λόλα, 

Ροζαλίντα Μπόσι, Β2 

 

«Τα παιδιά είναι εν τάξει…» 

Στις 21 και 22 Φεβρουαρίου, δεχτήκαμε στο σχολείο μας 

την επίσκεψη ενός τηλεοπτικού συνεργείου της ΕΡΤ 3 και 

είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε μέρος στα γυρίσματα της 

εκπομπής «Τα παιδιά είναι εν τάξει», στα πλαίσια του 

προγράμματος «Τριγυρίζοντας στον κόσμο» με υπεύθυνο 

τον κ. Μπιλιούρη. Στην εκπομπή συμμετείχαν τα 19 παιδιά 

του προγράμματος που έπαιξαν μικρά σκετς καθώς και η 

χορωδία του σχολείου. Την πρώτη μέρα γυρίσαμε τα 

τραγούδια που είχαμε ετοιμάσει. Χρειάστηκε να τα 

επαναλάβουμε πολλές φορές, για να πετύχουμε το τέλειο 

αποτέλεσμα. Στη συνέχεια γυρίσαμε κάποιες σκηνές στο 

σχολείο μας και μετά, δύο μαθητές μαζί με το συνεργείο 

της ΕΡΤ 3 ανέβηκαν  

 

 

 

                        Η ΕΡΤ 3  

                        στο Λάππειο 

 

στα 3-5 Πηγάδια για να γυρίσουν εκεί το ένα από τα σκετς. 

Τη δεύτερη μέρα γυρίσαμε τα υπόλοιπα σκετς στο 

οινοποιείο Δαλαμάρα, στον Άγιο Νικόλαο, στο Πάρκο και 

τέλος στους Στουμπάνους. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία 

με βασικό σκοπό να παρομοιάσουμε διάφορα σημεία της 

Νάουσας σε δημοφιλή μέρη του εξωτερικού. Μάθαμε πώς 

γυρίζεται μια εκπομπή και εντυπωσιαστήκαμε από το 

γεγονός ότι για μια εκπομπή που διαρκεί μισή ώρα, 

χρειάστηκαν δυο μέρες γυρίσματα! Η εκπομπή θα 

προβληθεί τέλος Μαρτίου ή αρχές Απριλίου. Περιμένουμε 

ανυπόμονα να τη δούμε! 

Δάφνη Πετρά, Έλλη Πίπιλα, Κέλλυ Τοπούζη, Μαρία Τσίλη, 

Β3 

 

Ξέρατε ότι… 

Τις περισσότερες 

φορές που νιαουρίζει 

μια γάτα το κάνει για να 

επικοινωνήσει με τους 

ανθρώπους κι όχι με 

άλλες γάτες.  

Χτύπα ξύλο… Οι αρχαίοι έλεγαν 

«άπτεσθαι ξύλου» και χτυπούσαν 

το ξύλο του κορμού των δέντρων 

γιατί πίστευαν ότι σε αυτά ζούσαν 

νύμφες που θα πραγματοποιούσαν 

την ευχή τους.  

Γνωρίζετε ποια είναι η προέλευση της 

φράσης «κοράκιασα από τη δίψα»; 

Η φράση προέρχεται από έναν αρχαιοελληνικό μύθο. 

Σύμφωνα μ’ αυτόν, σε κάποια μικρή ορεινή πόλη της 

αρχαίας Ελλάδας, οι κάτοικοι αποφάσισαν κάποτε να 

κάνουν μια θυσία στο θεό Απόλλωνα. Το νερό όμως που 

θεωρούσαν ιερό και το χρησιμοποιούσαν στις θυσίες, 

βρίσκονταν ανάμεσα σε δύσβατα φαράγγια κι έπρεπε να 



στείλουν κάποιον για να φέρει το ιερό νερό. Ξαφνικά, 

ακούστηκε η φωνή ενός κόρακα ο οποίος προσφερόταν να 

αναλάβει το δύσκολο αυτό  εγχείρημα. Παρά την έκπληξη 

που ένιωσαν οι κάτοικοι, αποφάσισαν να του αναθέσουν την 

αποστολή, μιας και με τα φτερά του θα έφτανε γρήγορα και 

εύκολα στην πηγή που έτρεχε το ιερό νερό. Έδωσαν 

λοιπόν, οι άνθρωποι στον κόρακα μια μικρή υδρία, αυτός 

την άρπαξε με τα νύχια του και πέταξε στον ουρανό. Ο 

κόρακας έφτασε γρήγορα στην πηγή. Πλάι της αντίκρισε μια 

συκιά γεμάτη σύκα, και καθώς ήταν λιχούδης άρχισε να τα 

δοκιμάζει. Τα σύκα όμως ήταν άγουρα, και ο κόρακας 

αποφάσισε να περιμένει μέχρι να ωριμάσουν, ξεχνώντας 

όμως την αποστολή που είχε αναλάβει για λογαριασμό των 

ανθρώπων. Περίμενε δύο ολόκληρες μέρες ώσπου τα σύκα 

ωρίμασαν. Έφαγε πολλά μέχρι που κάποια στιγμή θυμήθηκε 

τον πραγματικό λόγο για τον οποίο είχε έρθει στην πηγή. 

Άρχισε να σκέφτεται λοιπόν, πώς θα δικαιολογούσε την 

αργοπορία του στους κατοίκους της πόλης. Τελικά γέμισε 

με νερό τη μικρή υδρία, άρπαξε με το ράμφος του ένα 

μεγάλο φίδι το οποίο διέκρινε να κινείται κοντά στους 

θάμνους και πέταξε για την πόλη. Όταν ο κόρακας έφτασε 

στην πόλη, οι κάτοικοι θέλησαν να μάθουν το λόγο για τον 

οποίο άργησε τόσο πολύ. Ο κόρακας αφού άφησε κάτω την 

υδρία και το φίδι, ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο φίδι 

ρουφούσε το νερό από την πηγή, με αποτέλεσμα αυτή να 

αρχίσει να ξεραίνεται. Έπειτα τους είπε πως όταν το φίδι 

αποκοιμήθηκε, αυτός γέμισε την υδρία με το νερό και 

γράπωσε και το φίδι για να το παρουσιάσει στους 

κατοίκους. Οι άνθρωποι τον πίστεψαν και σκότωσαν το φίδι 

χτυπώντας το με πέτρες και ξύλα. Όμως, το φίδι αυτό ήταν 

του θεού Απόλλωνα, και ο θεός του φωτός οργισμένος 

αποφάσισε να τιμωρήσει τον κόρακα για το ψέμα του. Έτσι 

από εκείνη την ημέρα, κάθε φορά που ο κόρακας 

προσπαθούσε να πιει νερό από κάποια πηγή, αυτή στέρευε. 

Από τότε, όταν 

κάποιος διψούσε πολύ, 

έλεγε τη φράση 

«κοράκιασα από τη 

δίψα». Και αυτή η 

φράση έχει παραμείνει 

ως τις μέρες μας.  

Γιώργος Φώτης, Β3 

 

Θα σας πω ένα παραμύθι… 

Μια φορά κι έναν καιρό, σε μια πόλη μακρινή ζούσε ένας 

γέροντας πολύ μοναχικός. Η αιτία της μοναξιάς του ήταν η 

δειλία του. Κάθε πρωί πήγαινε στο μαγαζί του και κάθε 

βράδυ γυρνούσε σπίτι του, χωρίς ποτέ να πει λέξη σε 

κανένα γιατί τους φοβόταν όλους. Το πολύ-πολύ να έλεγε 

ένα γεια, αν συναντούσε κάποιον στο δρόμο κι αυτό το 

έλεγε δειλά και φοβισμένα. Ένα πρωί φτάνοντας στο μαγαζί 

του, βρίσκει έναν παράξενο νέο άντρα που δεν τον είχε 

ξαναδεί, να περιμένει μπροστά στην πόρτα. «Τι κάνεις έξω 

από το μαγαζί μου;» τον ρωτάει. «Σε περίμενα!» του 

απαντάει εκείνος. «Και γιατί με περίμενες;» ρωτάει 

τρομαγμένος ο γέροντας.  

«Τώρα θα δεις!» του απαντάει ο παράξενος ξένος και στη 

στιγμή αρχίζει να προφέρει κάτι παράξενες μαγικές λέξεις. 

Αμέσως όλοι οι κάτοικοι της πόλης μεταμορφώθηκαν σε 

ζώα… άλλοι σε γάτες, άλλοι σε γεράκια, άλλοι σε φίδια κι 

άλλοι τέλος σε αλεπούδες, ενώ ο ίδιος ο γέροντας 

μεταμορφώθηκε σε ποντίκι!  

«Γέροντα, για να ξαναγίνουν όλα όπως πριν, θα πρέπει να 

καταφέρεις να περάσεις ανάμεσα από όλα αυτά τα ζώα.» 

«Δεν μπορώ να το κάνω, είμαι δειλός…» κλαψούρισε ο 

γέροντας. «Μόνο έτσι όμως θα λυθούν τα μάγια» του 

απάντησε ο παράξενος ξένος. Αφού είδε ότι δε γινόταν 



αλλιώς, ο γέροντας ξεκίνησε την περιπέτειά του. Με νύχια 

και με δόντια πάλεψε για να ξεφύγει από τις γάτες που τον 

έβλεπαν σαν ένα νόστιμο μεζέ, με το ζόρι κατάφερε να 

ξεγελάσει τα γεράκια που ήθελαν να τον αρπάξουν, ίσα που 

πρόλαβε να μην τον καταπιούν τα φίδια που τον είχαν 

περικυκλώσει…  

Ένα τελευταίο εμπόδιο του έμεινε, να περάσει ανάμεσα από 

τις αλεπούδες. Τη στιγμή που ήταν έτοιμος να ξεκινήσει 

όμως, εμφανίστηκε ξανά μπροστά του ο παράξενος ξένος 

και, με μια ακόμη μαγική λέξη τον μεταμόρφωσε αυτή τη 

φορά σε… κότα! «Γιατί μου το έκανες αυτό;» παραπονέθηκε 

ο γέροντας. «Γιατί οι αλεπούδες τρώνε τις κότες.» του 

απάντησε εκείνος. «Τι να κάνω τώρα;» αναρωτήθηκε 

τρομαγμένος ο γέροντας. Σε λίγο όμως κατάφερε να βρει 

την ψυχραιμία του. «Μέχρι τώρα καλά τα κατάφερα, 

σκέφτηκε. Μήπως τελικά δεν είμαι τόσο δειλός όσο νομίζω; 

Μήπως κατά βάθος είμαι γενναίος κι ας φαίνομαι κότα;» 

Και παίρνοντας θάρρος όρμησε ανάμεσα στις αλεπούδες, 

πάλεψε με το ράμφος και τα νύχια του και στο τέλος σαν 

από θαύμα κατάφερε να τους ξεφύγει. Μεμιάς τα μάγια 

λύθηκαν τότε κι όλοι ξαναπήραν την ανθρώπινη μορφή 

τους. «Μπράβο σου γέροντα που μας έσωσες από το μάγο» 

του φώναξαν. «Είσαι ο πιο γενναίος απ’ όλους μας!» Από 

τότε ο γέροντας έζησε ανάμεσά τους χωρίς να φοβάται πια 

κανέναν, περήφανος που νίκησε τη δειλία του κι έσωσε την 

πόλη του. Κι έζησαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα! 

Κείμενο: Αναστασία Τατάτση, Α3 

Εικονογράφηση: Μαρίνα Παυλίδου, Α3 

 

ΚΟΥΙΖ! 

Πόσο καλός φίλος είσαι; Απάντησε στις ερωτήσεις που 

ακολουθούν και μάθε το! 

Οι απαντήσεις βαθμολογούνται ως εξής: Α: 30 πόντοι, Β: 

20 πόντοι Γ: 10 πόντοι 

1. Αρρωσταίνει ο κολλητός/η κολλητή σου. Τι κάνεις; 

Α. Πηγαίνεις αμέσως σπίτι του/της.   Β. Του/της 

τηλεφωνείς.   Γ. Αδιαφορείς. 

2. Ο φίλος/η φίλη σου είναι μόνος/η στο σπίτι και σου 

τηλεφωνεί για να βγείτε έξω. 

Α. Ετοιμάζεσαι την ίδια στιγμή και πας.   Β. Το αφήνεις για 

αργότερα.   Γ. Βρίσκεις μια δικαιολογία για να μην πας. 

3. Τι δώρο θα έπαιρνες στον κολλητό/στην κολλητή σου; 

Α. Κάτι συμβολικό που θα έχει σημασία γι’ αυτόν.   Β. Κάτι 

που αγόρασες την τελευταία στιγμή.   Γ. Ξέχασες τα 

γενέθλιά του… 

4. Κάποια παιδιά ενοχλούν τον κολλητό/την κολλητή σου 

στο διάλειμμα. Τι κάνεις; 

Α. Προσπαθείς να τα διώξεις και φωνάζεις κάποιον 

καθηγητή.   Β. Στέκεσαι στην άκρη να δεις τι θα γίνει.         

Γ. Απομακρύνεσαι για να μην μπλεχτείς στον καυγά. 

5. Ο/Η φίλος/η σου δεν έχει καταλάβει κάτι σ’ ένα μάθημα 

και ζητά τη βοήθειά σου. Τι κάνεις; 

Α. Του/Της το εξηγείς αμέσως.   Β. Του/Της λες να 

προσπαθήσει περισσότερο.   Γ. Λες ψέματα πως δεν το 

κατάλαβες ούτε εσύ. 

6. Από κάποιο φίλο μαθαίνεις πως ο/η κολλητός/ή σου 

έχει βρει άλλο κολλητό/η και θέλει να απομακρυνθεί από 

σένα. Τι κάνεις; 

Α. Πηγαίνεις να τον/την βρεις και ρωτάς τι τον/την 

ενόχλησε.   Β. Δεν του/της μιλάς και δείχνεις 

θυμωμένος/η μαζί του/της.   Γ. Βρίσκεις αμέσως άλλο 

κολλητό/ή. 

7. Είστε σε διαφορετικό τμήμα με τον/την κολλητό/ή σου. 

Μια μέρα, γράφετε ένα τεστ που δεν το περιμένατε. Τι 

κάνεις; 

Α. Του/της το λες για να προετοιμαστεί και να γράψει καλά.  

Β. Ενημερώνεις για το τεστ αλλά λες πως δε θυμάσαι τα 

θέματα.   Γ. Δε λες τίποτα και κάνεις ότι το ξέχασες. 

8. Ξέρεις πως ο/η φίλος/η σου θέλει πάρα πολύ να 

αγοράσει ένα πράγμα που το θέλεις κι εσύ. Μια μέρα 

πηγαίνεις στα μαγαζιά και βρίσκεις μόνο ένα. Τι κάνεις; 

Α. Αγοράζεις αυτό το αντικείμενο και το κάνεις δώρο 

στον/στην φίλο/η σου.   Β. Δεν το αγοράζεις ώστε να μην 

το έχει κανείς από τους δύο.   Γ. Το αγοράζεις για σένα, 

αλλά λες στον/στην φίλο/η σου ότι σου το έκαναν δώρο. 

9. Ο/Η κολλητός/ή σου κάνει ένα χτένισμα που πιστεύεις 

ότι δεν του ταιριάζει. Τι κάνεις; 

Α. Του/της προτείνεις ένα άλλο χτένισμα.   Β. Δε λες 

τίποτα για να μην τον/την προσβάλλεις.   Γ. Δε λες τίποτα 

για να είσαι πιο όμορφος απ’ αυτόν/αυτήν. 



 

 

10. Ο καθηγητής σηκώνει το/τη φίλο/φίλη σου στο μάθημα 

και εκείνος/η δεν θυμάται κάτι. Τι κάνεις; 

Α. Τον/την βοηθάς προσπαθώντας να μη σε καταλάβει ο 

καθηγητής.   Β. Δεν κάνεις τίποτα.   Γ. Σηκώνεις το χέρι 

για να πεις εσύ την απάντηση. 

Έχεις συγκεντρώσει 250-300 πόντους. Αγαπάς τον/την 

κολλητό/ή σου. Σας αρέσουν τα ίδια πράγματα, βοηθάτε ο 

ένας τον άλλο και είστε ενωμένοι. Του λες πάντα την 

αλήθεια και μοιράζεστε τα μυστικά σας χωρίς φόβο, αφού 

σας συνδέει η εμπιστοσύνη. 

Έχεις συγκεντρώσει 150-250 πόντους. Είσαι πολύ καλός 

φίλος/η, θέλεις το καλό του/της κολλητού/ής σου, αλλά 

χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να δεθείτε 

περισσότερο και να αποκτήσετε περισσότερη εμπιστοσύνη 

ο ένας στον άλλο. Σίγουρα, αν προσπαθήσετε λίγο, με τον 

καιρό η φιλία σας θα γίνει δυνατότερη. 

Έχεις συγκεντρώσει 100-150 πόντους. Έχεις ακόμα 

αρκετό δρόμο μπροστά σου για να γίνεις πραγματικά 

καλός/ή φίλος/η. Προσπάθησε να σκέφτεσαι λιγότερο τον 

εαυτό σου και περισσότερο το/τη φίλο/η σου. Δείξε αγάπη, 

κατανόηση, εμπιστοσύνη και θα δεις πόσο καλύτερα θα 

νιώσεις. 

Έφη Τσέλιου & Ευαγγελία Σαράντη. Α3 

Γρίφοι 

Έχει ρίζα γαλλική, δε φοριέται το πρωί, έπιπλο που 

καθρεφτίζει κι αν χαλάσει… πλημμυρίζει. Τι είναι; 

Τι μέρα θα είναι αύριο αν 3 μέρες μετά 

την προχθεσινή ήταν η προηγούμενη της Τετάρτης; 

Είναι ένα γράμμα, αλλά ζεσταίνει και την 

πλάτη μας… Ποιο είναι; 

Όταν είναι άδειο είναι βαρύ, όταν γεμίσει όμως γίνεται 

ελαφρύ. Τι είναι; 

Πηνελόπη Ρούσου, Α3 

Ανέκδοτα                                                                                           

-Γιατρέ, έχω διαβήτη… Τι να κάνω;                              

-Κύκλους! 

-Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κύκλους.   

-Οφθαλμίατρο είδατε;                                   -

-Όχι, μόνο μπλε και πράσινους κύκλους… 

Τι είναι φακή πάνω σε φακή; 

Φακή επαφής… 

Γιάννης Μπλιάτκας, Βασίλης Μπάτσαλας, Σπύρος Σεραφείμ, Γ2 

 

 

 

Ακροστιχίδα 

Συμπληρώστε την ακροστιχίδα και βρείτε την κρυμμένη 

λέξη. 

1.            __  __  __  __  __  __ 

2.            __  __  __  __ 

3.            __  __  __  __  __  __  __  __ 

4.            __  __  __  __  __  __ 

5.            __  __  __  __  __  __  __  __  __ 

6.            __  __  __  __  __  __  __ 

7. __       __  __  __  __ 

8. __       __  __  __ 

Ορισμοί 

1. Επανάσταση που έγινε το 1789. 

2. Όταν μας πιάνει… βλέπουμε όνειρα. 

3. Η καλύτερη διατροφή για την υγεία μας. 

4. Στο νησί της πήγε ο Οδυσσέας μετά το νησί της 

Καλυψώς. 

5. Ο δεύτερος μεγαλύτερος ωκεανός στη γη. 

6. Ένα ελληνικό νησιωτικό σύμπλεγμα. 

7. … Εταιρεία: η σημαντικότερη μυστική οργάνωση 

που σχηματίστηκε για την προετοιμασία 

επανάστασης με στόχο την απελευθέρωση της 

Ελλάδας το 1814. 

8. Το μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου. 

Πηνελόπη Ρούσου, Α3 

SUDOKU 

Παίξε SUDOKU γνωρίζοντας ότι: 

Πρέπει να συμπληρώσεις τις οριζόντιες γραμμές, τις 

κάθετες στήλες και τα τετράγωνα τμήματα με τους 

αριθμούς που λείπουν, οι οποίοι πρέπει να είναι από το 1 

ως το 6. 

Βασικός κανόνας είναι να μην επαναλαμβάνεται ο ίδιος 

αριθμός στην ίδια οριζόντια γραμμή, στην ίδια κάθετη στήλη 

και στο ίδιο τετράγωνο τμήμα. 
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Απάντηση: τουαλέτα 

Απάντηση: Τρίτη 

Απάντηση: το Κάπα 

Απάντηση: το μπαλόνι 


