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Χριστουγεννιάτικο παζάρι 

2014
Ελάτε ν΄ανάψουμε 

μαζί το 

χριστουγεννιάτικο 

δέντρο μας την 

Κυριακή 7 

Δεκεμβρίου 2014 

στις 3.00 μ.μ. στο 

Δημοτικό Σχολείο 

Μήθυμνας. Κάλαντα 

και γλυκά από διάφορες χώρες, παζάρι, 

παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους 

με πολλά δώρα. 

Ελάτε να χαιρετίσετε τον Αϊ-Βασίλη και 

να δείτε τη ζωντανή μας φάτνη.

Σας περιμένουμε!!!

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 

Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου 

Μήθυμνας

Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού, με θέμα "Όλοι 

διαφορετικοί, όλοι ίσοι" οργανώθηκαν στο σχολείο μας ποικίλες δραστηριότητες στις 

οποίες συμμετείχαν όλοι οι μαθητές και οι δάσκαλοι. 

Η γυμνάστρια του σχολείου επέλεξε πρωτότυπα αθλητικά παιχνίδια, στα οποία 

σημασία δεν είχε η νίκη, αλλά η αλληλοβοήθεια και η συνεργασία της ομάδας. Στο 

γήπεδο μπάσκετ της αυλής του σχολείου χειροκροτήσαμε θερμά τις προσπάθειες 

όλων των μαθητών και υποσχεθήκαμε να έχουμε την ίδια συμπεριφορά σ’ όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς. 

Επιπλέον, όλες οι τάξεις του σχολείου μίλησαν για το θέμα του ρατσισμού και της 

διαφορετικότητας και προσέγγισαν το θέμα με ποικίλους τρόπους.

συνέχεια σελ. 2

Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού

Για μια καθαρή αυλή
Ως οικολογικό σχολείο πρέπει να 

αγωνιστούμε για την εμφάνιση της 
αυλής μας. Αυτό το ξέρουν οι δάσκαλοι 
και ακόμη καλύτερα εμείς, οι μαθητές. 
Γι’ αυτό η κάθε τάξη καθαρίζει ένα 
προκαθορισμένο μέρος της:

Η Α’ αναλαμβάνει την μπροστινή 
αυλή. Η Β’ το γήπεδο μπάσκετ και το 
χώρο γύρω του. Η Γ΄ και η Δ΄ τον 
κήπο με τις τριανταφυλλιές μέχρι τη 
μάντρα του σχολείου. Η Ε’ το χώρο με 
τις ελιές ως το λεβητοστάσιο. Τέλος, η 
Στ’ την είσοδο ως τα σκαλοπάτια του 
κτιρίου, τα πλαϊνά παρτέρια και την 
περιοχή μπροστά στις βρύσες. Με τη 
βοήθεια μαθητών, δασκάλων και 
γονιών, μπορούμε να έχουμε μια 
καθαρή αυλή. Θα αξίζουμε έτσι να 
κατέχουμε την πράσινη σημαία. 



συνέχεια από τη σελίδα 1

Οι μαθητές της πρώτης τάξης εκτός από τις αθλητικές 

δραστηριότητες του σχολείου, προσέγγισαν το θέμα και μέσα 

από παραμύθια. "Ο Ερυθρούλης το κόκκινο αστέρι" και "Των 

δράκων τα καμώματα", βιβλία σχετικά με τη διαφορετικότητα, 

αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης για τους μικρούς ζωγράφους.

Την ίδια μέρα, οι μαθητές των τριών πρώτων τάξεων του 

σχολείου παρακολούθησαν την ταινία κινουμένων σχεδίων 

«Αζούρ και Ασμάν», που αφηγείται την ιστορία δύο 

ετεροθαλών αδερφών, ενός λευκού κι ενός μαύρου.  

Μετά την προβολή της ταινίας, που ενθουσίασε τους 

μαθητές, στη Β' τάξη ζωγραφίσαμε τους δύο αγαπημένους 

φίλους, τις περιπέτειές τους, καθώς και την αγάπη που είχαν 

ο ένας για τον άλλον, παρόλο που επρόκειτο για δύο 

διαφορετικά άτομα, από διαφορετική χώρα, με διαφορετικό 

χρώμα που τους μεγάλωσε η ίδια γυναίκα!

Στις μεγαλύτερες τάξεις προβλήθηκαν σχετικά βίντεο και οι 

μαθητές αντάλλαξαν τις απόψεις τους και τους 

προβληματισμούς τους.  

28η Οκτωβρίου

Το πρωί της Δευτέρας πήγαμε στο σχολείο. Η ΣΤ΄ και η Ε΄ 

τάξη κάναμε την γιορτή, που θα παρουσιάζαμε στο ηρώον. Την 

επόμενη ημέρα μαζευτήκαμε στο προαύλιο του σχολείου όλα τα 

παιδιά των τάξεων και πήγαμε στην εκκλησία. Μόλις τελείωσε 

φτιάξαμε τις γραμμές μας και παρελάσαμε προς την πλατεία 

Λευκονοίκου. Εκεί, είπαμε τα ποιήματα και τα τραγούδια που 

είχαμε προγραμματίσει και τιμήσαμε τους ήρωες του '40, που 

πολέμησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία μας.

Δημιουργίες Α’ και Β’ τάξης



Τρώμε σωστά

«Είμαστε ό,τι τρώμε», υποστηρίζει μια άποψη. Για να 

ενημερωθούμε τι και πώς πρέπει να τρώμε για να είμαστε 

υγιείς, προσκαλέσαμε τη διαιτολόγο, κ. Βασιλική Ιατρίδη, να 

έρθει στο σχολείο μας και να μας μιλήσει για τη σωστή 

διατροφή. Μας έδωσε πολλές συμβουλές και εξήγησε με πολλά 

πρακτικά παραδείγματα τι σημαίνει «τρέφομαι σωστά». 

Η επίσκεψη της διαιτολόγου έγινε στο πλαίσιο της ημέρας 

αφιερωμένης στην πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας. Με τη 

βοήθεια της παρουσίασης «Τα μυστικά της υγείας ... για 

μικρούς μαθητές» από το πρόγραμμα ΕΥΖΗΝ μάς εξήγησε τι 

θρεπτικά στοιχεία χρειαζόμαστε καθημερινά, ώστε να 

μεγαλώνουμε γεροί και δυνατοί. Ας μην ξεχνάμε ότι η Λέσβος 

ήταν πέρυσι τρίτη σε ποσοστό παιδικής παχυσαρκίας 

πανελλήνια! 

Μετά το τέλος της παρουσίασης, φτιάξαμε το δικό μας 

διαιτολόγιο και απεικονίσαμε εικαστικά τις σωστές διατροφικές 

συνήθειες. 

ΡΟΛΟ ΜΕ ΚΙΜΑ

ΥΛΙΚΑ:

1 ΚΡΕΜΜΥΔΙ

600 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΚΙΜΑ

ΜΙΑ ΚΟΥΠΑ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΤΡΙΜΜΕΝΗ

5 ΑΥΓΑ (2 ΩΜΑ, 3 ΒΡΑΣΜΕΝΑ)

4 ΚΟΥΤΑΛΙΕΣ ΚΡΑΣΙ ΛΕΥΚΟ

2 ΚΟΥΠΕΣ ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ

ΛΙΓΟ ΛΑΔΙ

ΑΛΑΤΙ

ΕΚΤΕΛΕΣΗ:

ΣΕ ΕΝΑ ΜΠΟΛ ΒΑΛΤΕ ΤΟΝ ΚΙΜΑ,ΤΟ 

ΨΙΛΟΚΟΜΜΕΝΟ ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΤΟ 

ΚΡΑΣΙ, ΑΛΑΤΙ & ΠΙΠΕΡΙ, 2 ΩΜΑ 

ΑΥΓΑ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΛΙΓΟ ΛΑΔΙ.

ΖΥΜΩΣΤΕ ΤΑ ΚΑΛΑ

ΑΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΣΕ 

ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ, ΣΕ ΣΧΗΜΑ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ.

ΒΑΛΤΕ ΠΑΝΩ ΤΑ ΒΡΑΣΤΑ ΑΥΓΑ ΣΤΗ 

ΣΕΙΡΑ ΚΑΙ ΤΥΛΙΞΤΕ ΤΟΝ ΚΙΜΑ ΚΑΛΑ 

ΣΕ ΡΟΛΟ.

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΡΟΛΟ ΣΕ ΤΗΓΑΝΙ ΚΑΙ 

ΤΣΙΓΑΡΙΣΤΕ ΤΟ ΑΠΟ ΟΛΕΣ  ΤΙΣ 

ΜΕΡΙΕΣ. ΑΦΟΥ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΙΣΕΤΕ, 

ΒΑΛΤΕ ΤΟ ΣΕ ΠΥΡΕΞ ΚΑΙ ΡΙΞΤΕ ΤΟΝ 

ΝΤΟΜΑΤΟΧΥΜΟ.

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΝΕΡΟ.

ΨΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ  ΣΤΟΥΣ 180 

ΒΑΘΜΟΥΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΩΡΑ ΠΕΡΙΠΟΥ.

ΣΕΡΒΙΡΕΤΕ ΤΟ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΄Η ΡΥΖΙ.

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!!!!!!!!!!!!

ΣΕΦ:  ΚΑΪΤΑΤΖΗΣ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ (E’ ΤΑΞΗ),

ΚΑΛΔΕΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (Ε’ ΤΑΞΗ)Παροιμίες για την ελιά και το λάδι

•Η ελιά κρασί δε βγάζει.

•Πέρασε της ελιάς τα φαρμάκια.

•Του χάρισαν της ελιάς το μέσα και του αβγού το απ’ έξω.

•Λάδι βρέχει κάστανα χιονίζει.

•Κλήμα του χεριού σου κι ελιές απ’ τον παππού σου.

•Η ελιά είναι κυρά κι όποτε θέλει κάνει.

•Ξεφόρτωσέ την, την ελιά να σε φορτώσει λάδι.

•Βάλε ελιά για το παιδί σου και συκιά για τη ζωή σου.

•Απ’ τον θέρο ως τις ελιές δεν απολείπουν οι δουλειές.

•Έχουμε ελιές και ελήδια έχουμε κι αγρηλίδια.

•Του έβγαλε το λάδι.

•Μη ρίχνεις λάδι στη φωτιά.



ΑΠΟ  ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Κο. ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΑΝΔΡΙΩΤΗ

Πόσα χρόνια κάνετε αυτή την δουλειά;

4 χρόνια συνεχόμενα και συνεχίζω.

Είναι δύσκολη ή εύκολη αυτή η δουλειά;

Είναι πολύ δύσκολη, γεμάτη ευθύνες και υποχρεώσεις.

Έχετε καλή συνεργασία με τους συνεργάτες σας;

Η συνεργασία μας είναι αρμονική.

Συνεργάζεστε με άλλους δημάρχους;

Ναι. Με τον μοναδικό μας δήμαρχο, κύριο Σπύρο Γαληνό.

Τι κάνετε ακριβώς σε αυτή την δουλειά;

Στέλνω ανθρώπους να καθαρίζουν τους δρόμους, 

φροντίζω να τρέχει νερό στις βρύσες, φροντίζω για τον 

καθαρισμό των λιμνών. Αν δεν τα έκανα αυτά θα 

προέκυπταν πολύ κίνδυνοι…

Πόσες ώρες δουλεύετε καθημερινά;

Από τις 7.30 το πρωί έως τις 7.30 το άλλο πρωί. Δηλαδή 

24 ώρες το εικοσιτετράωρο!

Υπάρχουν πολλά προβλήματα στο δήμο μας; Μπορείτε να 

μας πείτε κάποια;

Έλλειψη προσωπικού, έλλειψη ταμείου στο δημαρχείο, 

έλλειψη φωτισμού, έλλειψη χρημάτων, έλλειψη υπαλλήλων 

καθαριότητας.

Σας αρέσει αυτή η δουλειά;

Ναι, μου αρέσει πολύ, αλλιώς δεν θα ήμουν εδώ. Το κάνω 

επειδή αγαπώ πολύ τον Μόλυβο.

Από τις μαθήτριες της Ε’ τάξης Βενετία Πιτσούλη, Μαριτίνα Ακμούτσου, Νίκη 

Καγιόγλου.

Οι τοίχοι πρέπει να κατασκευάζονται με πέτρες και δεν 

πρέπει να είναι σοβατισμένοι εξωτερικά. Τα εξωτερικά 

κουφώματα πρέπει να είναι ξύλινα σε χρώμα βυσσινί ή 

κυπαρισσί. Επιτρέπεται τα σπίτια να έχουν τέντες με 

μονόχρωμο ύφασμα σε χρώμα άσπρο ή μπεζ.

 Τα σπίτια επιτρέπεται να έχουν μικρά μπαλκόνια 

μέγιστου πλάτους 0,90 μέτρων και μέγιστου μήκους 1/3 της 

προσόψεως του κτηρίου. 

Τα σπίτια χτίζονται στο χωριό μας με τον πιο πάνω τρόπο, 

γιατί ο Μόλυβος από το 1978 έχει κηρυχθεί παραδοσιακός 

οικισμός και οικοδομείται βάσει εγκεκριμένης πολεοδομικής 

μελέτης. 

Τα σπίτια που χτίζονταν παλιότερα μοιάζουν με τα σπίτια 

που χτίζονται ακόμα και σήμερα, με βασική διαφορά ότι τότε τα 

χτίζανε χρησιμοποιώντας χώμα αντί για λάσπη και ξύλινο 

σκελετό αντί για τσιμεντένιες κολόνες. 

Επίσης, πολλά σπίτια παλιότερα είχαν 

ξύλινες προεξοχές , τα λεγόμενα 

«σαχνίσια».
Από τους μαθητές της Δ’ τάξης Παύλο, Κλεάνθη, 

Αρετή, Λουκία-Μαρία

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ ΑΛΛΟΤΕ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Τι ζεστό το καλοκαίρι

δεs προβάλλει σαν ένα αστέρι.

Τα παιδιά βλέπουν τα κοχύλια

και χαμογελούν τα δυο τουs χείλια.

Λαμπυρίζει μες στα βράχια ο φάροs 

και εκεί φτιάχνει τη φωλιά του 

έναs όμορφοs γλάροs.

Δεs ξαπλώνουν τα παιδιά

στην ευρύχωρη αμμουδιά.

Παίζουν με χαρά

και κάνουν κάστρα φοβερά.

Έτσι κάναν το καλοκαίρι

να λάμπει σαν λαμπερό αστέρι.

Δ’ τάξη: Σιμώνη Κωστάκη

Οι αναμνήσεις

    του καλοκαιριού...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ



Η Στ΄ τάξη του Μολύβου αποφάσισε να συμμετάσχει σε έναν 

διαγωνισμό με θέμα «Χωρίς Καπνό». Τα παιδιά συζήτησαν κι 

έγραψαν μια έκθεση σχετικό με αυτό. Παρόλο, που το κάπνισμα 

δίνει δουλειά σε αυτούς που δουλεύουν στα εργοστάσια, 

αποδέχτηκαν, πόσο κακό είναι το κάπνισμα, αφού προκαλεί 

καρκίνο και θάνατο. Κατέληξαν στο συμπέρασμα πως πρέπει να 

μην καπνίζουμε και να προσέχουμε. Κάνει κακό και στους 

παθητικούς καπνιστές. 

Σε λίγες μέρες κάποιες ομάδες της Στ’ τάξης της Μήθυμνας 

θα κάνουν ζωγραφιές, μικρές ταινίες και ό,τι άλλο έχει σχέση 

με το θέμα. Έχουν δικαίωμα συμμετοχής η Ε’ τάξη, η Στ’, το 

γυμνάσιο και το λύκειο σε όλη την Ελλάδα. Παρακάτω έχουμε 

δημοσιεύσει ένα ποίημά μας ως Στ’ Δημοτικού.

Χωρίς Καπνό «Χωρίς καπνό»

Τα ραδίκια ανάποδα θα δεις,

αν συνεχίσεις να καπνίζεις ολημερίς.

Μην κάνεις κακό στον πλησίον σου 

γιατί  θα έρθει μείον σου.

Μην καπνίζεις άλλο πια ,

κόψ' το πριν να είναι αργά.

Άσε κατά μέρος τις μαγκιές 

σοβαρέψου, δεν είναι λογικές. 

Ήταν εφιάλτης πέρασε πια,

ζήσε τώρα φυσιολογικά.

Χωρίς τσιγάρο ούτε στιγμή 

και  ξεκίνα απ’ την αρχή.

Οι άνθρωποι όσο πιο πολύ εξελίσσονταν, είχαν όλο και 

περισσότερα προβλήματα που πίστευαν ότι θα τα έλυνε κάποιο 

εξελιγμένο αντικείμενο. Όταν όμως αυτό εφευρέθηκε, έφερε 

κάποιους κινδύνους στη ζωή μας. Πρόκειται για το διαδίκτυο 

[internet] το οποίο έχει να προσφέρει πολλά θετικά στον 

άνθρωπο, αλλά από την άλλη κρύβει και κάποιους κινδύνους.

Οι κίνδυνοι από το διαδίκτυο είναι ακόμα μεγαλύτεροι για τα 

παιδιά, γιατί αυτά δεν έχουν αναπτύξει ακόμα την κρίση τους 

και έτσι μπορούν εύκολα να γίνουν θύματα. Για παράδειγμα, 

επικίνδυνα μπορεί να είναι τα παιχνίδια όπως το stardoll, το 

facebook και άλλα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  

γιατί μπορεί ένα παιδί να εξαπατηθεί. Ας πούμε, μπορεί ένα 

αγόρι που σου λέει ότι είναι π.χ. 14 χρονών, στην 

πραγματικότητα να είναι π.χ. 54 χρονών, να σου ζητήσει να 

συναντηθείτε κάπου και έτσι είτε να σε κλέψει, είτε να σου 

κάνει οποιοδήποτε 

κακό.

 Τα παιδιά 

μπορούν να 

προφυλαχτούν από 

τους κινδύνους 

αποφεύγοντας να μιλάνε με ξένους 

ανθρώπους, να μην πιστεύουν αυτά που 

τους γράφουν, να μην μπαίνουν συχνά στο 

διαδίκτυο και όταν μπαίνουν να έχουν 

εποπτεία από τους γονείς τους. Τέλος, αν 

κάποιο παιδί αντιληφθεί ότι κάποιος θέλει 

να το εξαπατήσει, να ενημερώσει αμέσως 

τους γονείς του.

Από τις μαθήτριες τις Ε’ τάξης Μαρίνα Ηρακλέους-

Παλαιολόγου, Έφη Εφέ, Μερόπη Παπαϊωάννου. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ



Δεκάδες είδη ζώων και φυτών εξαφανίζονται καθημερινά. 

Αιτία, η ανεξέλεγκτη συρρίκνωση των βιοτόπων τους, το 

παράνομο κυνήγι, η ρύπανση της ατμόσφαιρας και οι κλιματικές 

αλλαγές. 

Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλά είδη ζώων που απειλούνται 

με εξαφάνιση. Ας γνωρίσουμε κάποια από αυτά:

Ο ΑΡΓΥΡΟΠΕΛΕΚΑΝΟΣ: Φωλιάζουν πια μόνο στις 

Πρέσπες και κάποιοι λιγότεροι στον Αμβρακικό. Όταν το 

WWF Ελλάς ξεκίνησε το πρόγραμμα προστασίας του 

αργυροπελεκάνου στην Πρέσπα, το είδος ανήκε στα 

«κινδυνεύοντα», με πληθυσμό περίπου 40-165 ζευγάρια. 

Σήμερα, η Πρέσπα φιλοξενεί τη μεγαλύτερη στον κόσμο 

αποικία αργυροπελεκάνων με περισσότερα από 1.100 ζευγάρια!

ΧΕΛΩΝΑ CARETTA – CARETTA: Υπάρχει στη γη από 

την εποχή των δεινοσαύρων. Σήμερα και τα επτά είδη 

θαλάσσιας χελώνας ανά τον κόσμο απειλούνται με εξαφάνιση. 

Στη Μεσόγειο συναντώνται τρία είδη θαλάσσιας χελώνας, από 

τα οποία μόνο ένα, η Caretta caretta βρίσκει καταφύγιο στις 

ελληνικές ακτές. Στη Ζάκυνθο βρίσκονται οι σημαντικότερες 

παραλίες για την ωοτοκία της καρέττα σε όλη τη Μεσόγειο. 

Ειδικά στην παραλία των Σεκανίων γεννούν τα αυγά τους 

τουλάχιστον οι μισές από τις χελώνες που φτάνουν στο νησί γι’ 

αυτό το σκοπό.  Το WWF Ελλάς, το 1993 με την υποστήριξη 

πολιτών από όλη την Ε.Ε. αγόρασε την περιοχή που περιβάλλει 

την παραλία των Σεκανίων, βάζοντας τέλος σε κάθε 

τουριστική ή άλλη εκμετάλλευσή της. Επιπλέον, το 1999 μετά 

από επίπονες προσπάθειες του WWF Ελλάς και άλλων 

περιβαλλοντικών οργανώσεων ιδρύθηκε το Εθνικό Θαλάσσιο 

Πάρκο Ζακύνθου και τα Σεκάνια ορίστηκαν ως περιοχή 

απόλυτης προστασίας. 

ΤΑ ΔΕΛΦΙΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ: Δεκάδες χιλιάδες 

δελφινιών θανατώνονται κάθε χρόνο στις θάλασσες της 

Μεσογείου. Αν και τα προσφιλή αυτά είδη δεν έχουν φυσικούς 

εχθρούς, η έλλειψη τροφής λόγω της υπεραλίευσης, η 

θαλάσσια ρύπανση, η θανάτωσή τους από ψαράδες και κυρίως 

η αιχμαλωσία τους από διάφορα αλιευτικά εργαλεία, όπως τα 

αφρόδιχτα, μειώνουν τον πληθυσμό τους δραματικά κάθε 

χρόνο. 

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΦΩΚΙΑ: Στην Ελλάδα ζει και αναπαράγεται 

ένα σπάνιο είδος φώκιας, η μεσογειακή φώκια ή φώκια 

μοναχός. Η μεσογειακή φώκια παλιότερα ζούσε σε όλη τη 

Μεσόγειο. Στην Ελλάδα ζουν οι περισσότερες από αυτές που 

έχουν απομείνει, σε έρημες θάλασσες και σπηλιές. Οι θηλυκές 

φώκιες γεννάνε ένα μικρό κάθε δυο χρόνια. Για την προστασία 

της έχει ιδρυθεί η Εταιρεία Μελέτης και Προστασίας της 

Μεσογειακής Φώκιας. 

Η ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ: Η καφέ αρκούδα 

(Ursus arctos) είναι ένα από τα οκτώ είδη 

που ζουν στον κόσμο. Πολύ παλιά η καφέ 

αρκούδα ζούσε στα ορεινά δάση όλης της 

Ελλάδας. Στις μέρες μας οι έντονες 

ανθρώπινες δραστηριότητες στα δάση, το 

παράνομο κυνήγι και η αιχμαλωσία τους 

από τον άνθρωπο με σκοπό την 

εκμετάλλευση (ζωολογικοί κήποι, τσίρκα, 

αρκούδες χορεύτριες) έχουν περιορίσει τις 

αρκούδες στις οροσειρές της Πίνδου και 

της Ροδόπης. Στη χώρα μας έχουν 

απομείνει περίπου 150 αρκούδες.

Σχέδιο Εργασίας από την Γ΄ τάξη

Ζώα στην Ελλάδα που απειλούνται με εξαφάνιση



Οι Μούσες

Οι Μούσες στην αρχαία ελληνική μυθολογία είναι εννέα 

αρχαίες θεότητες. Ο Απόλλωνας ήταν ο ηγέτης τους 

(Απόλλων Μουσηγέτης). Αρχικά οι θεότητες αυτές ήταν 

νύμφες του βουνού και των νερώνΗ Μνημοσύνη γέννησε με τον 

Δία εννέα κόρες που όλες τις μάγευε η μουσική. Οι εννέα 

μούσες ήταν οι:

Καλλιόπη (καλή + ωψ = αυτή με τα όμορφα μάτια), η Μούσα 

της Επικής ποιήσεως

Κλειώ (κλέος=δόξα), η Μούσα της Ιστορίας

Ευτέρπη (ευ + τέρπω, ευχαριστώ), η Μούσα της Μουσικής 

και της Λυρικής ποιήσεως

Θάλεια (θάλλω= ανθίζω, βλασταίνω, ακμάζω), η Μούσα της 

βουκολικής ποιήσεως και της Κωμωδίας

Μελπομένη (μέλπω=μελωδώ + μένος), η Μούσα της 

Τραγωδίας

Τερψιχόρη (τέρπω + χορός), η Μούσα της Ορχήσεως

Ερατώ (έρως), η Μούσα της Λυρικής και ειδικότερα της 

Ερωτικής ποιήσεως

Πολύμνια (πολύς + ύμνος), η Μούσα της Ιερής ποιήσεως και 

των Ύμνων

Ουρανία (ουρανός), η Μούσα της Αστρονομίας

Οι Χάριτες

Στην ελληνική μυθολογία, οι Χάριτες ήταν οι θεές της 

γοητείας, της ομορφιάς, της φύσης, της ανθρώπινης 

δημιουργικότητας και της γονιμότητας. Ως Χάριτες 

αναφέρονται κυρίως η Αγλαΐα, η Ευφροσύνη και η Θάλεια. 

Ήταν οι κόρες του Δία και την Ευρυνόμης.

Αγαπούσαν πολύ την ομορφιά και έδωσαν στους ανθρώπους τα 

ταλέντα για τέχνη, στενά συνδεδεμένες με τις Μούσες. Οι 

Χάριτες συνδέονταν και με τον κάτω κόσμο και τα Ελευσίνια 

Μυστήρια. Ο ποταμός Κηφισός κοντά στους Δελφούς ήταν 

ιερός γι’ αυτές.

Οι Ώρες

Οι Ώρες ήταν Θεότητες των καιρών και του χρόνου της 

αρχαίας Ελλάδας. Ήταν θυγατέρες του Δία και της Θέμιδος. 

Στην Αθήνα αναφέρονταν ως Θαλλώ, Αυξώ και Καρπώ. Στον 

Ησίοδο αναφέρονται ως Ευνομία, Δίκη και θεά Ειρήνη.

Έργο τους ήταν να παρακολουθούν τα έργα των ανθρώπων.

Αναφέρεται πως ήταν βοηθοί του θεού Ήλιου και επιπλέον 

βοηθούσαν την θεά Χλωρίδα στο έργο της, 

στην βλάστηση της γης, ρυθμίζοντας τις 

Εποχές του Χρόνου. Από τον Όμηρο 

μαθαίνουμε πως άνοιγαν και έκλειναν τις 

πύλες του Ολύμπου, με σύννεφα, και 

φρόντιζαν τα άλογα της Ήρας.

  Λυδία Τσολάκη – Γ΄ τάξη

Θεότητες της ελληνικής μυθολογίας

Τα καμώματα του Δία

Μια φορά ο Δίας είχε αργήσει να πάει στον 

Όλυμπο και η Ήρα νόμιζε ότι γυρνούσε με 

καμιά νύμφη. Τότε, από τη ζήλια της 

έστειλε τον Ερμή να τον ψάξει. Άρχισε να 

κατεβαίνει στη Γη, έψαξε και τον βρήκε να 

τριγυρνάει με τη Λητώ. Γύρισε γρήγορα στο 

παλάτι και μαρτύρησε στην Ήρα αυτό που 

είχε δει. Μόλις το έμαθε η Ήρα, ζήλεψε 

πάρα πολύ. Όταν γύρισε ο Δίας, του έκανε 

σκηνή ζηλοτυπίας. Ο Δίας για να την 

καθησυχάσει της έφτιαξε ένα καινούριο 

παλάτι και της το έκανε δώρο. Για μια 

φορά ακόμα τη γλίτωσε!

Γ’ τάξη Γιώργος Στυψανός



Ο κουμπαράς της Αγάπης!

Υλικά

� 1 χάρτινο κουτί 

� σελοτέιπ διάφανο ή κόλλα

� ψαλίδι

� μεμβράνη διάφανη

� αυτοκόλλητα ή άλλα σχέδια για 

διακόσμηση

Κατασκευή 

Παίρνουμε ένα κουτί στο μέγεθος και το 

σχέδιο που μας αρέσει .

Κόβουμε ένα «παραθυράκι» μπροστά, 

στο κάτω μέρος για να βλέπουμε πόσα 

χρήματα έχουμε.

Τοποθετούμε διάφανη μεμβράνη πίσω 

από το «παραθυράκι» και την κολλάμε με 

το σελοτέιπ ή την κόλλα.

Κλείνουμε καλά το κουτί τυλίγοντάς το 

με σελοτέιπ ή βάζοντας κόλλα στα καπάκια 

του.

Κόβουμε μία σχισμή, για να ρίχνουμε τα 

χρήματά μας.

Αφήνουμε τη φαντασία μας ελεύθερη και 

στολίζουμε τον κουμπαρά μας, όπως μας 

αρέσει.

Μέχρι τα Χριστούγεννα, προλαβαίνουμε 

να αποταμιεύσουμε χρήματα για κάποιο 

παιχνιδάκι, τι λέτε;

Αγάπη Κράλλη – Γ΄ τάξη

Ιός έμπολα

Η Νόσος του Έμπολα ή Αιμορραγικός πυρετός είναι μια 

ανθρώπινη νόσος που προκαλείται από τον ιό Έμπολα.

Η ασθένεια αυτή εντοπίστηκε για πρώτη φορά στο Σουδάν 

και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Κρούσματα της νόσου 

εμφανίζονται συνήθως σε τροπικές περιοχές της Υποσαχάριας 

Αφρικής. Η μεγαλύτερη  εμφάνισης κρουσμάτων μέχρι έξαρση

σήμερα έχει σημειωθεί το 2014 και έχει επηρεάσει τη Γουινέα, 

τη Σιέρα Λεόνε, τη Λιβερία και τη Νιγηρία. 

 Ο ιός μπορεί να μεταδοθεί από επαφή με το αίμα ή με τα 

υγρά του σώματος κάποιου μολυσμένου ζώου ή ανθρώπου. 

Επίσης, έρευνες έδειξαν ότι ο ιός προέρχεται από κάποια είδη 

νυχτερίδων.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται από δύο μέρες έως και τρεις 

εβδομάδες μετά την επαφή με τον ιό και είναι υψηλός πυρετός, 

πονόλαιμος, μυϊκοί πόνοι και πονοκέφαλος. Συνήθως 

συνοδεύονται από ναυτία, εμετό, διάρροια και ταυτόχρονα 

μειωμένη λειτουργία του συκωτιού και των νεφρών. 

Για να προστατευτούμε από τον ιό, όταν θέλουμε να δούμε 

κάποιον ασθενή πάντα χρησιμοποιούμε μάσκα. Πρέπει να 

τηρούμε αυστηρά μέτρα ατομικής προστασίας, όπως να 

αποφεύγουμε την άμεση επαφή με σωματικά υγρά ασθενών και 

την επαφή εργαλείων ή αντικειμένων που έχουν 

χρησιμοποιηθεί από ασθενείς. Επίσης, αποφεύγουμε την επαφή 

με μολυσμένα ζώα. Αν τηρούμε τα παραπάνω, είναι δύσκολο να 

προσβληθούμε από τον ιό.

Από τους μαθητές της Ε’ τάξης Βιργινία Δελήβεη & Δημήτρη Γεωργακή

Γιορτή για το Πολυτεχνείο



Ένα χρώμα... μια ιστορία!

Είμαι το φίδι που ζει στο πράσινο χρώμα 

του ουράνιου τόξου, πάνω από τη ζούγκλα 

της Αφρικής. Βλέπω όλη τη ζούγκλα από 

ψηλά, διάφορα είδη ζώων και λουλουδιών. 

Διασχίζω τον ουρανό απ’ άκρη σ’ άκρη και 

κοιτάζω τον κόσμο.

Στο κεφάλι μου και στην ουρά μου κρύβω 

ένα θησαυρό. Μερικοί άνθρωποι ψάχνουν 

τον θησαυρό μου. Όταν έρχονται να μου 

τον πάρουν, τους τρομάζω, ανοίγοντας το 

μεγάλο μου στόμα και μουγκρίζοντας. Τότε 

εκείνοι φεύγουν τρέχοντας.

Όμως, μετά την καταιγίδα, βγαίνω και 

δίνω ελπίδα στους ανθρώπους, γιατί τους 

λέω ότι θα βγει ο ήλιος. Γι’ αυτό εκείνοι με 

αγαπούν και με σέβονται.

Νίκος Δενξής

Το σαντούρι

το σαντούρι είναι ένα παραδοσιακό όργανο σε σχήμα τραπεζίου. Ανήκει στην κατηγορία των έγχορδων 

κρουστών. Έχει συνήθως εκατόν οκτώ χορδές, τις οποίες χτυπάει ο οργανοπαίχτης με δύο ξυλάκια που στην 

άκρη τους έχουν βαμβάκι και λέγονται μπαγκέτες.

Πρόκειται για αρχαίο μουσικό όργανο. Προέρχεται πιθανόν από την Περσία, από την οποία και διαδόθηκε 

τόσο στην Ινδία και την Κίνα, όσο και Δυτικά, στη Μέση Ανατολή και τη Βαλκανική. Η διάδοση του 

σαντουριού στην Ελλάδα οφείλεται στους Έλληνες της Μικράς Ασίας μετά την καταστροφή του 1922.

Χάρη στις τεχνικές του δυνατότητες (μελωδικό, συνοδευτικό όργανο) αποτελεί μέρος της παραδοσιακής 

ορχήστρας, τόσο στη στεριανή Ελλάδα, όσο και στη νησιωτική. 
Φώτης Ιωσηφέλλης – Γ΄ τάξη

Η ηλεκτρική κιθάρα

Ηλεκτρική λέγεται η κιθάρα που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνήτες, που μετατρέπουν τον ήχο σε ηλεκτρικό 

ρεύμα, τον στέλνουν στον ενισχυτή – ηχείο και τον κάνουν πιο δυνατό.

Οι περισσότεροι τύποι ηλεκτρικής κιθάρας έχουν έξι χορδές, υπάρχουν όμως και με επτά χορδές, που τις 

χρησιμοποιούν κάποιοι μουσικοί της τζαζ και της μέταλ μουσικής.

Οι πρώτες ηλεκτρικές κιθάρες είχαν κούφιο σώμα, ατσάλινες χορδές και ηλεκτρομαγνήτες με σπείρες από 

βολφράμιο, που κατασκεύασε η εταιρία Richehbacket το 1931.
Σωκράτης Ζιάκος – Γ΄ τάξη

Μουσικά όργανα

Εργαστήριο Πληροφορικής

Το εργαστήριο πληροφορικής του Δημοτικού σχολείου είναι 

ένας χώρος όπου γίνεται  το μάθημα της πληροφορικής. Η 

αίθουσα είναι μικρή, έχει έξι υπολογιστές, δύο λάπτοπ και 

διαδραστικό πίνακα. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν 

προγράμματα, τα οποία  θα τους βοηθήσουν στη σχολική 

χρονιά. Παράδειγμα word για να γράφουν κείμενα κι εργασίες,  

excel για ασκήσεις στα μαθηματικά, καθώς και να βρίσκουν 

πληροφορίες στο ίντερνετ. Στα παιδιά  θα χρησιμεύσει  και 

αργότερα,  διότι θα πρέπει να κάνουν κάποιες εργασίες που 

δίνονται από τον δάσκαλο.



Ώρα για παιχνίδι!

Ανέκδοτα

Η μητέρα στα δύο μικρά της παιδιά που παίζουν.

- Για πείτε μου, πάνω στον μπουφέ υπήρχαν δύο σοκολάτες. 

Γιατί έμεινε μόνο μία;

- Έμεινε μία γιατί δεν την είδαμε!

-Ποιος είναι ο παρατατικός του ρήματος ξυπνώ;

-Κοιμόμουν.

-Ξέρεις να μας πεις δύο αντωνυμίες;

-Ποιος; Εγώ;

-Μπράβο, παιδί μου.

Σπαζοκεφαλιές

Ο Βαρόνος Άπλυτος μπήκε στο εντελώς 

προσωπικό του λουτρό. Άνοιξε και τις δύο 

βρύσες του μπάνιου κι άρχισε να 

παρακολουθεί το νερό να γεμίζει την 

μπανιέρα του. Δυστυχώς αμέσως μετά 

κατάλαβε πως είχε αποκλειστεί στο 

δωμάτιο του μπάνιου που δεν είχε κανένα 

παράθυρο ούτε κανένα άνοιγμα στους 

τοίχους και στην πόρτα. Ταυτόχρονα και οι 

δύο βρύσες χάλασαν και δεν μπορούσε να 

τις κλείσει. Πώς μπορεί να γλιτώσει τον 

πνιγμό ;

Αν κοιτάξουμε μια γωνία με ένα 

μεγεθυντικό φακό που μεγεθύνει τα πάντα 

κατά 3 φορές και την βρούμε να είναι 45 

μοίρες πόσες μοίρες θα είναι αν την δούμε 

χωρίς τον φακό;

Αν ο γιατρός σας σας δώσει 3 χάπια και 

σας πει να τα πάρετε με μισή ώρα διαφορά 

το ένα από το άλλο, πόση ώρα θα περάσει 

μέχρι να τα πάρετε και τα τρία;

Ένωσε τις τελίτσες
και χρωμάτισε τηνεικόνα

Επικοινωνία

Δημοτικό Σχολείο Μήθυμνας

Μήθυμνα Λέσβου Τ. Κ. 81108

Τηλ./Fax 22530 71270

mail: mail@dim-mithymn.les.sch.gr

http://www.dimotiko-mithymnas.gr
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