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  ΑΣΠΡΟΠΑΡΗΣ ΚΑΙ ΤΥΤΩ … ΟΛΑ ΕΔΩ !!    

Θέση στον πλανήτη δεν έχουν μόνο οι άνθρωποι, αλλά και 

τα ζώα. Έτσι ο Δήμος Σερρών ίδρυσε το 1996 το Κέντρο 

Προστασίας Περιβάλλοντος μέσα στο καταπράσινο τοπίο 

του όρους Μενοίκιου το οποίο από  το 2007 λειτουργεί ως 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. 

Το μουσείο εκθέτει βαλσαμωμένα ζώα από διάφορα 

οικοσυστήματα του Ν. Σερρών, τα οποία βρέθηκαν νεκρά 

από φίλους του μουσείου και αφού τα έδωσαν στο μουσείο, 

τα βαλσάμωσαν. Επίσης κάθε 6 μήνες κάνουν απεντόμωση. 

 
 Κάθε προθήκη έχει εκθέματα από ένα διαφορετικό 

οικοσύστημα. Ο νομός μας έχει όλα τα οικοσυστήματα! 

Έχει ποταμό – τον Στρυμόνα, λίμνη- την Κερκίνη, 

πεδιάδα – των Σερρών, βουνό- το Λαϊλιά, θάλασσα  - την 

Σερραϊκή ακτή, δάσος- της Χρυσοπηγής κ.α. Ο νομός μας 

έχει το 95% σε βιοποικιλότητα ! 

Όλα τα ζώα ήταν τέλεια! Κάποια που μας εντυπωσίασαν 

ήταν η Σταχτοκουρούνα, ένα είδος κουκουβάγιας ηΤυτώ, 

το πτηνό Γερανός, ο Φασιανός ,το Μαυροκιρκίνεζο – είδος 

γερακιού, το κοράκι που είναι ένα απ τα πιο έξυπνα ζώα σ 

όλο το κόσμο, η Γαλαζοπαπαδίτσα και ο Μελισσοφάγος, η 

Κίσσα, ο Καρυδοσπάστης, Νανομπούφος και ο 

Ασπροπάρης, ο οποίος είναι είδος ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ !  

                                      

 

 

 

 

 

Η 5η Βασική Αρχή των Δικαιωμάτων των παιδιών 

Ένα δικαίωμα περισσότερο;; 

Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα. Έχουν 

δικαίωμα στη μόρφωση, στην αγάπη, στο παιχνίδι, 

στην ειρήνη, να έχουν άποψη, τροφή, περίθαλψη, 

στέγη κ.α. Όμως μερικά από τα παιδιά έχουν ένα 

δικαίωμα περισσότερο. Για να μάθετε ποια παιδιά 

και αν είναι άδικο ή δίκαιο, διαβάστε παρακάτω. 

 -Πόσα σχολεία στο νομό μας έχουν τμήμα ένταξης;  

-Περίπου 12. Για να λειτουργήσει ένα τμήμα ένταξης 

πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 3 διαγνώσεις. 

-Υπάρχουν και άλλα είδη τμημάτων για παιδιά με 

ιδιαιτερότητες; 

-Υπάρχει η παράλληλη στήριξη, δηλ. ο κύριος 

κάθεται μαζί με το παιδί στην τάξη όταν έχει μια 

ιδιαιτερότητα, παράλληλα με τον δάσκαλο.                                                                                                                                                             

-Ποιος αποφασίζει αν ένα παιδί πρέπει να πάει σε 

τμήμα ένταξης; 

-Για να πάει ένα παιδί στο τμήμα ένταξης πάει στα 

Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. Εκεί υπάρχουν ένας ψυχολόγος, μία 

κοινωνική λειτουργός και μια ειδική δασκάλα που 

κάνουν τεστ στο παιδί. Έτσι βγαίνει η αξιολόγησή 

του παιδιού . Μετά με αυτή τη γνωμάτευση πάει στο 

τμήμα ένταξης . 

 -Τι μπορούμε να κάνουμε στο σχολείο για να 

βοηθήσουμε τα παιδιά με ιδιαιτερότητες ; 

-Δεν πρέπει να τα κοροϊδεύουμε, αντίθετα πρέπει 

να τα υποστηρίζουμε, να τα μιλάμε και να βοηθάμε 

όταν δεν μπορούν. 

 
-Τι δυσκολίες μπορεί να έχει ένα παιδί με 

ιδιαιτερότητες; 

Μπορεί να έχει δυσλεξία, σύνδρομο down, καρδιά, 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
Ασπροπάρης και Τυτώ…όλα εδώ!!  - σελ. 1+2 

Η 5η Βασική Αρχή των Δικ/των των παιδιών - σελ. 1 + 3 

Οι κόρες του κάστρου αναζητούν την αδερφή τους-σελ 2 

Μήνυμα αγάπης για τη Β2 τάξη του 5ου Δ.Σχ.  -  σελ. 2 

Αγώνες Αθλοπαιδείας σελ 3 

Τσιουάουα ή Πομεράνιαν; /Συνταγή παγωτού ! –  σελ. 4  

Μοναστήρι Τιμίου Προδρόμου/Πρωτομαγιά: αργία ή απεργία;- σελ. 5  

Ημέρα της Γης /Χορεύοντας στην πλατεία Κρονίου– σελ. 6 

Βιβλία που διαβάσαμε και σας προτείνουμε  –  σελ. 7 

Ένας μοναδικός άνθρωπος … η μητέρα – σελ 7 

Ώρα για διασκέδαση: αινίγματα /κρυπτο-σταυρόλεξα  σελ. 8 

συνέχεια σελ. 3                     

συνέχεια σελ. 2                     
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Εκτός από τα ζώα, στο μουσείο υπήρχαν και διάφορα 

πετρώματα από την ένωση Φυσικών. 

Εμείς οι «Πειρατές των … νέων» επισκεφθήκαμε το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τις Α΄ τάξεις του σχολείου 

μας και ενθουσιαστήκαμε! Μέσα από το μουσείο μπορείτε 

να γνωρίσετε τον νομό μας με όλα τα οικοσυστήματα. 

Επίσης θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε ένα από τα  

ελάχιστα μουσεία αυτού του είδους. Για το νομό μας το 

μουσείο είναι ένα αριστούργημα! 

Ευχαριστούμε πολύ τους εθελοντές-ξεναγούς μας για τη 

φιλοξενία και την ξενάγηση!! 

                               Από τους … «Πειρατές των…νέων» 

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ 

ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥΣ 

Ας γυρίσουμε πίσω…στα χρόνια του Περικλή!! 

Τότε φτιάχτηκαν πολλά και σπουδαία έργα όπως ο 

Παρθενώνας, το Ερέχθειο και πολλά άλλα. Ο Παρθενώνας 

αποτελεί το λαμπρότερο μνημείο της Αθηναϊκής πολιτείας. 

Κατασκευάστηκε τον 5ο αι. π.Χ. προς τιμή της θεάς Αθηνάς. 

Αρχιτέκτονές του ήταν ο Ικτίνος και ο Καλλικράτης. Πολλά 

και λαμπρά αγάλματα όπως το χρυσελεφάντινο άγαλμα της 

Αθηνάς του Φειδία είναι της ίδιας εποχής, όμως και μια 

συλλογή γλυπτών γνωστή ως Ελγίνεια Μάρμαρα που 

προέρχονται από την Ακρόπολη των Αθηνών. 

Στα  χρόνια της Τουρκοκρατίας, επισκέφτηκε την Αθήνα ο 

Άγγλος λόρδος Έλγιν. Με τη βοήθεια των Τούρκων 

αφαίρεσε ένα μέρος από τα γλυπτά του Παρθενώνα και τα 

μετέφερε στην πατρίδα του. 

Μια μέρα, ένας Άγγλος πήγε στην Ακρόπολη για να βγάλει 

και να πάρει μαζί του τις έξι μαρμάρινες κόρες. Πήρε μια 

από τις Καρυάτιδες του Ερέχθειου και άφησε παραγγελία 

στους Τούρκους το βράδυ να του φέρουν τις άλλες. 

Σύμφωνα με τον μύθο, όταν πήγαν οι Τούρκοι το βράδυ, 

κόντεψαν να τρελαθούν από τον φόβο τους: οι κόρες 

έκλαιγαν και ζητούσαν την αδελφή τους. Έφυγαν τρέχοντας 

και δεν  ξαναπήγαν ποτέ. Πολλοί Αθηναίοι γύρω από το 

κάστρο άκουγαν για πολύ καιρό τις κόρες να κλαίνε και να 

ζητάνε την αδελφή τους! 

Τα γλυπτά τα οποία κλάπηκαν από τον Τόμας Μπρους, 

μεταφέρθηκαν στη Βρετανία το 1806 και αποθηκεύτηκαν 

στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου το 1816. 

 

Από το 1983 η Ελλάδα καταβάλλει προσπάθειες να 

φέρει τα Ελγίνεια πίσω στον τόπο καταγωγής και 

κατασκευής τους, στην Αθήνα. Οι προσπάθειες 

αυτές υποστηρίζονται από την UNESCO και άλλες 

διεθνής επιτροπές. Σε ανακοίνωση του το 2009 το 

Βρετανικό Μουσείο ανέφερε πως, με την ευκαιρία 

των εγκαινίων του Μουσείου της Ακρόπολης, θα 

ήταν διατεθειμένο να δανείσει τα Ελγίνεια, αρκεί η 

Ελλάδα να αναγνωρίσει το δικαίωμα ιδιοκτησίας τους 

στο Μουσείο. Η Ελλάδα απέρριψε την πρόταση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσείς τι λέτε; Πρέπει η 6η κόρη να επιστρέψει 

στις αδερφές της και τα υπόλοιπα γλυπτά να στην 

πατρίδα τους ; 

                     Δανάη Τσ.– Γεωργιάννα Α. – Γιώτα Γ. 

Μήνυμα αγάπης για τη Β2 τάξη του 5ου Σερρών 

Αγαπημένοι μας φίλοι γεια σας! 

Διαβάσαμε  την εφημερίδα σας, στην οποία κάνατε 

καταπληκτική δουλειά και πήραμε  το μήνυμά σας. 

Χαιρόμαστε που είστε καλά. Φύγαμε ξαφνικά και 

χωρίς εξηγήσεις, αλλά μάλλον καταλάβατε τους 

λόγους μας  αφού μας γράψατε πως τα παιδιά που 

μας φερθήκανε άσχημα το μετάνιωσαν και 

υποσχέθηκαν πως δε θα το ξανακάνουν. Το 

ελπίζουμε, γιατί του χρόνου λέμε να σας στείλουμε 

φίλους μας που θέλουν να σας γνωρίσουν. Εμείς 

μετακομίσαμε σ’ ένα βουνό της Μακεδονίας, μέσα σ΄ 

ένα υπέροχο δάσος και χτίσαμε ένα υπέροχο 

δεντροσπιτάκι. Γνωρίσαμε νέους φίλους, έχουμε 

παρέα μας πολλά ζωάκια και η ζωή μας κυλάει 

όμορφα, πότε ήσυχη και πότε με περιπέτειες και 

απρόοπτα. Σας χαιρετούμε και σας στέλνουμε την 

αγάπη μας!  

Πολλά φιλιά Τσότζο και Κλειώ 

συνέχεια από σελ. 1                     

ΥΓ: Φιλήστε μας την δασκάλα σας. Δε σας ξεχνάμε. 
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αυτισμό, νοητική καθυστέρηση, εγκεφαλική παράλυση, 

τετραπληγία, να είναι  κωφό ή τυφλό. 

-Πώς μπορούν να βοηθηθούν παιδιά σε ειδικές τάξεις; 

- Κάνοντας ειδικό μάθημα, μάθημα στον ΗΥ και ανάλογα 

με την περίπτωση. Οι τυφλοί χρησιμοποιούν τη μέθοδο 

μπρέιλ για να γράφουν και να διαβάζουν. Κάποιες φορές 

γράφουν με γραφομηχανή που έχει τελίτσες αντί για 

γράμματα και πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος για να 

γράφεις μ’ αυτή. Στα παιδιά με σύνδρομο down έχουμε 

στο νου μας ότι κουράζονται πολύ εύκολα. 

-Πώς μετακινούνται οι ανάπηροι; 

- Οι ανάπηροι χρησιμοποιούν αναπηρικά αυτοκίνητα, δηλ. 

χωρίς πετάλια και τα χειρίζονται με τα χέρια. 

-Πώς ο Δήμος ή η Πολιτεία μπορούν να βοηθήσουν αυτά 

τα παιδιά; 

-Για τους τυφλούς πρέπει να τοποθετούνται κίτρινα  

ανάγλυφα πλακάκια στο πεζοδρόμιο, να γίνονται 

διαβάσεις αναπηρικές έξω από τα σούπερ μάρκετ κλπ., 

ράμπες στα κτίρια ή στα πεζοδρόμια για να περνούν 

απέναντι και να μην παρκάρει εκεί κανείς μας.  

-Πώς γίνεται κάποιος δάσκαλος ειδικής αγωγής; 

-Σπουδάζεις 4 χρόνια Βόλο ή Θεσσαλονίκη  για να γίνεις 

δάσκαλος ειδικής αγωγής. 

-Πώς νιώθετε για τη δουλειά σας ;  

-Δε θα ήθελα να κάνω άλλη δουλειά γιατί μ' αρέσει η 

δουλειά μου και δε θα 'θελα να την αλλάξω. 

Είδαμε λοιπόν ότι το 5ο δικαίωμα συμπληρώνει την 

αδυναμία των παιδιών, που έχουν χωρίς να φταίνε τα 

ίδια. Ευχαριστούμε την κ. Δόμνα για τη συνέντευξη και 

σας προκαλούμε να βρείτε τα ονόματά μας στην Braille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΓΩΝΕΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Ο αθλητισμός παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην 

υγεία μας . Όπως έλεγαν  και    οι αρχαίοι  Έλληνες:  

«νους υγιής εν σώματι υγιεί». Γι’ αυτό τον λόγο και 

από τα σχολεία καθιερώνονται κάθε χρόνο αγώνες . 

   Στους αγώνες  παίρνουν  μέρος  τα παιδιά της Δ’, 

Ε΄ και ΣΤ τάξης στα αγωνίσματα του στίβου ή στα 

ομαδικά: ποδόσφαιρο, μπάσκετ, χάντμπολ και βόλεϊ. 

Η διαδικασία για τους αγώνες του στίβου είναι η 

παρακάτω: Αρχικά ο γυμναστής του κάθε σχολείου 

προπονεί τους μαθητές του στα αγωνίσματα του 

στίβου που είναι 50μ. δρόμος, 1.000 μ. δρόμος, άλμα 

εις ύψος, άλμα εις μήκος και μπαλάκι. Έτσι 

ξεχωρίζει για τους προκριματικούς αγώνες τους 

καλούς αθλητές. Τα άλλα αθλήματα είναι ομαδικά. 

Στα ομαδικά αθλήματα τα αγόρια και τα κορίτσια 

συμμετέχουν ομαδικά εκπροσωπώντας το σχολείο 

τους . Οι προκριματικοί αγώνες γίνονται στις 

επαρχιακές πόλεις  και οι πρώτοι σε κάθε άθλημα 

συμμετέχουν στην τελική φάση των αγώνων, στο 

στάδιο Σερρών. 

Από το σχολείο μας στους αγώνες στίβου κατέκτησε 

την 1η θέση στο άλμα εις ύψος ο Χρήστος 

Αλεξόπουλος. Στο ποδόσφαιρο η ομάδα αγοριών 

κατέκτησε την 3η θέση και των κοριτσιών την 2η ! 

Μπράβο παιδιά!! 

Συγχαρητήρια σε όλους τους γυμναστές που 

βοήθησαν τα παιδιά και κυρίως στα παιδιά που 

αγωνίστηκαν ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

συνέχεια από σελ. 1                     

Παντελής Α. 

Δανάη Τσ  -Γιώτα Γ- Χριστίνα Δ -Παντελής Α 

& οι … «Πειρατές των…νέων» 
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 ΤΣΙΟΥΑΟΥΑ ‘Η ΠΟΜΕΡΑΝΙΑΝ ; 

Ο σκύλος είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου. Όμως 

υπάρχουν 400 είδη  ράτσες σκυλιών. Για να επιλέξετε, 

εμείς, οι πειρατές των νέων, θα σας παρουσιάσουμε 

μερικές από αυτές παρακάτω: 

Το Μπίγκλ είναι ένα πολύ ευγενικό 

σκυλί. Έχει μία πολύ φιλική 

συμπεριφορά, χωρίς να είναι 

επιθετικά αλλά ούτε και ντροπαλά. 

Τους αρέσει να ζουν με άλλα μέλη και παρόλο που μπορεί 

αρχικά να είναι καχύποπτα με τους ξένους, στο τέλος τα 

πάνε πολύ καλά με όλους. Αυτό δεν τους καθιστά τους 

ιδανικούς φύλακες, το γεγονός  όμως ότι συνήθως 

γαβγίζουν όταν συναντήσουν κάποιον άγνωστο τους κάνει 

εξαιρετικά σκυλιά "συναγερμού". 

Είναι πολύ έξυπνα σκυλιά, ωστόσο είναι δύσκολο να 

εκπαιδευτούν. Γι’ αυτό, όταν κάτι τους τραβήξει την 

προσοχή είναι δύσκολο να τα σταματήσουμε.  

Το Πομεράνιαν, είναι μια ράτσα 

σκύλου τύπου Spitz, που 

ονομάστηκε έτσι από την περιοχή 

της Πομερανίας .Έχει 

χαρακτηριστεί ως toy dog - λόγω του μικρού μεγέθους 

του, όμως οι πρόγονοί του ήταν πιο μεγάλοι σε μέγεθος. Η 

ράτσα τους διαδόθηκε από το 18ο αιώνα και μετά, αφού η 

βασίλισσα Βικτόρια της Αγγλίας είχε ένα. 

Το Λαμπραντόρ, το σκυλί θαύμα. Και τι 

δεν κάνει! Κολυμπάει, χρησιμοποιείται 

σαν κυνηγητικός σκύλος, σώζει 

ανθρώπους, βοηθάει την αστυνομία και 

τους διασώστες. Τα Λαμπραντόρ είναι 

πολύ έξυπνα σκυλιά. Είναι πάντα κεφάτα και έχουν όρεξη 

για παιχνίδι κάθε λεπτό, τα σκυλιά αυτά μπορούν να 

οδηγήσουν τυφλούς ανθρώπους και να παίξουν φιλικά με 

παιδιά η με οποιονδήποτε άλλον. Γίνονται αρκετά μεγάλα 

στο μέγεθος αλλά και πάλι είναι γλυκά, φιλικά και αδελφικά 

με όλους. 

Το Τσιουάουα έχει κάνει την εμφάνισή του 

στο Μεξικό ήδη από τον 14ο αιώνα, ενώ 

έπρεπε να περάσουν 1400 χρόνια μέχρι να 

κάνει την εμφάνισή του και στην Ευρώπη. 

Στην Αμερική η ράτσα των Τσιουάουα 

 πιστοποιήθηκε από το American Kennel Club μόλις 

το 1904. Τα Τσιουάουα είναι από τα πιο μικρόσωμα 

σκυλιά και το τρίχωμά τους μπορεί να είναι άλλοτε 

κοντό και άλλοτε πιο μακρύ. 

Το αγγλικό Κόκερ Σπάνιελ 

είναι ένα ανθεκτικό και καλά 

ισορροπημένο σκυλί. Έχει 

μια χαρακτηριστική έκφραση 

που δείχνει εξυπνάδα και εγρήγορση. Τα μάτια του 

θα πρέπει να είναι σκούρα και τα αυτιά του λοβού 

του θα πρέπει να φτάνει στην άκρη της μύτης όταν 

τραβιέται προς τα εμπρός.                     

Αυτές ήταν οι πιο βασικές ράτσες σκυλιών και 

όποιος θα ήθελε να πάρει, καλό είναι να το σκεφτεί 

πρώτα γιατί αν βιαστεί το σκυλί θα καταλήξει στο 

δρόμο !!                                             Μαριτίνα Λ. 

ΣΥΝΤΑΓΗ ΠΑΓΩΤΟΥ 

Υλικά: 

1  βανίλια 

1 μικρό κουτί γάλα νουνού  

1 κουτί  ζαχαρούχο  γάλα 

1 κουτί  φυτική  κρέμα  γάλακτος  500  ml  

Εκτέλεση :  

Στο  μπολ του μίξερ χτυπάμε  την κρέμα 

 γάλακτος  μέχρι να  γίνει  σαντιγί.  

Στη  συνέχεα  ρίχνουμε  σιγά  σιγά  το  ζαχαρούχο 

 γάλα, το  νουνού και  τη  βανίλια. Χτυπάμε  το 

μείγμα   για  2  λεπτά  και... έτοιμο! Σε  αυτή  τη 

 φάση  μπορούμε  να  προσθέσουμε  ό,τι  άλλο  μας 

 αρέσει, όπως  τριμμένη σοκολάτα  ή  ξηρούς 

καρπούς    ή  φρούτα.  

Βάζουμε  το  παγωτό  σε  τάπερ,  το  κλείνουμε 

 καλά  και  το  αφήνουμε  στην  κατάψυξη   για 

 μερικές  ώρες. 

ΚΑΛΗ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!! 

                              Γιώργος Γ. – Παντελής  Α. 

 

 

 

 

 

Την εφημερίδα μας θα βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή στην 

ιστοσελίδα του σχολείου 5dim-serron.ser.sch.gr , όπου θα 

βρείτε και όσα άρθρα δε χώρεσαν στην έντυπη μορφή. 
Υπ. Εκπ/κός: Στ. Τρέντσιου 

file:///D:/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/Ν.%20ΣΚΟΠΟΣ%20%202012%20-%202013/ΣΧΟΛΙΚΗ%20ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ/Δ%20ΤΕΥΧΟΣ/dim-n-skopou.ser.sch.gr
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 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 

Το μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου βρίσκεται στο όρος 

Μενοίκιο περίπου 7 χλμ έξω από την πόλη των Σερρών. 

Ιδρύθηκε το 1270 από τον Άγιο Ιωαννίκιο, Σερραίο 

μοναχό. Το μοναστήρι είναι δηλαδή 745 ετών !! Αρχικά 

ζούσαν μόνο μοναχοί εκεί. 

Το 1453, μετά την άλωση της Πόλης, ο Γεννάδιος 

Σχολάριος, ο πρώτος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, 

αφού παραιτήθηκε από τον πατριαρχικό θρόνο, 

αποσύρθηκε στη μονή Τιμίου Προδρόμου όπου και έμεινε 

μέχρι το τέλος της ζωής του.  

Επειδή οι ταξιδιώτες έρχονταν από πολύ μακριά με τα 

πόδια ή τα ζώα και η περιοχή ήταν δύσβατη, οι μοναχοί 

τους κερνούσαν λουκούμια και τσίπουρο  από τα αμπέλια. 

Οι πατέρες είχαν δικά τους προϊόντα: γάλα, τυρί , κρασί 

και ελιές . Από τα αμπέλια μάζευαν τα σταφύλια, τα 

πατούσαν στο πατητήρι και την ίδια στιγμή ο παππάς 

διάβαζε Ευαγγέλια για να είναι ευλογημένο το κρασί. Μετά 

το ‘βαζαν σε ειδικά ξύλινα βαρέλια, ένα ήταν ο «Ποδάρης» 

από ξύλα κορμού και με πόδια, σ΄ έναν χώρο που είχε 

δροσιά και έτσι δεν χαλούσε το κρασί. Στο τέλος έβραζαν 

τις φλούδες που είχαν μείνει και έκαναν το τσίπουρο. Ο 

προστάτης των αμπελιών ήταν  ο ΤΡΥΦΩΝΑΣ . 

 
Το μοναστήρι είχε και παραδοσιακό ελαιοτριβείο: αφού 

μάζευαν τις ελιές σε κουβάδες, τις έριχναν σε ένα 

πιεστήρι και από την πέτρα που γύριζαν έλιωναν και 

έβγαινε έτσι το λάδι . Επίσης μόνοι τους έκαναν ζυμάρι και 

πατούσαν πάνω σφραγίδες για να κάνουν λειτουργιές. 

Το τέμπλο με το βημόθυρο κατασκευάστηκε το 1803 από 

ξύλο καρυδιάς. Σκαλίστηκαν 1500 φιγούρες από δυο 

Σερραίους γλύπτες και χρειάστηκαν περίπου 10 

χρόνια για να τελειώσει. 

Το 1821 το μοναστήρι λειτούργησε σαν κρυφό 

σχολειό. Όμως το 1917 πριν υποχωρήσουν οι 

Βούλγαροι, λεηλάτησαν το μοναστήρι  και έκλεψαν 

πολύτιμα κειμήλια . Η καταστροφή ολοκληρώθηκε το 

1940 κατά το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο. 

Στο ερειπωμένο μοναστήρι ήρθαν και έρχονται, από 

το 1986 ως και σήμερα, να μονάσουν μοναχές. 

Στο μοναστήρι υπάρχει ο τάφος του Πατριάρχη και 

του Κτίτορα Ιωάννη (ανιψιός του Άγιου Ιωαννίκιου), 

που ήταν και επίσκοπος Ν. Ζίχνης. Στις 12 

Δεκεμβρίου γίνεται προσκύνηση της κάρας του 

Κτίτορα Ιωάννη και στις 29 Αυγούστου είναι η 

γιορτή του Ι. Προδρόμου. Επίσης γίνονται κανονικά 

λειτουργίες και όλα τα μυστήρια εκτός από γάμους 

και κηδείες. 

Ευχαριστούμε για φιλοξενία, την ξενάγηση και τα 

πεντανόστιμα χειροποίητα λουκούμια τις αδελφές 

της Ι.Μ. Τιμίου Προδρόμου! 

                    Παντελής Α. – Χριστίνα Δ. – Γιώτα Γ. 

              ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ:  

                 ΑΡΓΙΑ Η ΑΠΕΡΓΙΑ; 

Όπως όλοι ξέρουμε την πρωτομαγιά ή αλλιώς 

εργατική πρωτομαγιά, τη γιορτάζουμε για να 

τιμήσουμε τους αγώνες των εργατών σε ολόκληρο 

τον κόσμο . Η πρωτομαγιά είναι κανονικά μέρα 

απεργίας  και όλοι κάνουν πορείες βγαίνοντας 

στους δρόμους.  

Η 1η του Μάη είναι μια ιστορική μέρα: στις αρχές 

του Μάη στο Σικάγο  το 1886 έγινε μια 

επανάσταση και η δεύτερη το  1936  στη 

Θεσσαλονίκη. Τότε στο Σικάγο 600.000 άνδρες 

και γυναίκες, εργάτες, κατέβηκαν στους  δρόμους. 

Ήθελαν να εφαρμοστεί το οκτάωρο στην εργασία 

και να δουλεύουν με καλύτερο μισθό.      Ο αγώνας 

τους έκανε καλύτερες τις εργασιακές συνθήκες για 

όλους εμάς σήμερα και έχουμε περισσότερα 

καλύτερες αμοιβές. 

Σήμερα οι άνθρωποι γιορτάζουν  την Πρωτομαγιά 

συνέχεια στη  σελ. 6                     
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σαν αργία και πηγαίνουν εκδρομές  στην εξοχή , 

μαζεύουν λουλούδια και γιορτάζουν τον ερχομό της 

Άνοιξης.  Ας μην ξεχνούν όμως τους εργάτες εκείνους ! 

                                          Κων/νος Βρ. -  Χριστίνα Δ 

  ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ 

Ζούμε σε έναν υπέροχο πλανήτη που μας χαρίζει εδώ 

και εκατομμύρια χρόνια καθαρό αέρα, καθαρό νερό, 

τροφή και ένα όμορφο περιβάλλον. Όμως οι άνθρωποι 

δεν το σέβονται και όσο περνά ο καιρός έρχονται 

αντιμέτωποι με διάφορα προβλήματα που οι ίδιοι 

προκάλεσαν. Το περιβάλλον χρειάζεται την προστασία 

των ανθρώπων.  Έτσι έχει οριστεί η «Ημέρα της γης», 

η οποία γιορτάζεται στις   22  Απριλίου, για να 

θυμόμαστε όλοι  την αξία του περιβάλλοντος για τον 

άνθρωπο και να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να κάνουμε 

γι΄ αυτό ! 

 Εμείς, οι «Πειρατές των … νέων», ανησυχήσαμε που 

κάποιοι άνθρωποι στον κόσμο δεν προστατεύουν το 

περιβάλλον… Κάποιοι αδιάφοροι περνώντας από ένα 

δάσος πετούν το τσιγάρο τους και έτσι παίρνει φωτιά 

το δάσος. Πρέπει όμως να έχουμε πολλά δέντρα για να 

αποφεύγουμε τις πλημμύρες και να έχουμε οξυγόνο. 

Πολλά ζώα όταν καταστρέφεται το δάσος από φωτιά ή 

υλοτομία, χάνουν το σπίτι τους και την τροφή τους και 

έτσι πεθαίνουν, δηλ. καταστρέφεται η τροφική αλυσίδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μια άλλη πηγή ρύπανσης είναι τα καυσαέρια τα οποία 

παράγονται από τα εργοστάσια και τα αυτοκίνητα. Τα 

καυσαέρια μολύνουν την ατμόσφαιρα και δημιουργείται 

νέφος με δηλητηριώδη αέρια, που προκαλούν το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου και  μεγαλώνουν την τρύπα 

του όζοντος. Έτσι ανεβαίνει η θερμοκρασία και η 

 βλαβερή ακτινοβολία στη γη, λιώνουν οι πάγοι 

και αυξάνονται οι δερματικές αρρώστιες. Επίσης 

τα σκουπίδια ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και 

μολύνουν τα υπόγεια νερά. 

Για να σταματήσουμε την καταστροφή του πλανήτη 

μας πρέπει όλοι να προσέχουμε! 

Χρησιμοποιούμε στις καλλιέργειες ουσίες που 

ρυπαίνουν λιγότερο τα ποτάμια και τη θάλασσα, 

γιατί και πολλά ζώα κινδυνεύουν από την ρύπανση 

και οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν το νερό. Δεν 

ρίχνουμε σκουπίδια στην θάλασσα, γιατί πολλά 

ψάρια, όπως η θαλάσσια χελώνα μπορεί να φάει 

μια πλαστική σακούλα που την βλέπει σαν 

μέδουσα, κινδυνεύουν.   

Γενικά τα σκουπίδια μας πρέπει να τα 

ανακυκλώνουμε. Επίσης πρέπει να 

χρησιμοποιούμε το ποδήλατο αντί για το 

αυτοκίνητο. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε την 

ενέργεια του ήλιου π.χ. ηλιακό θερμοσίφωνα ή 

φωτοβολταϊκά.   

Ας προστατεύσουμε όλοι το περιβάλλον για να 

ζούμε σ΄έναν καλύτερο, ομορφότερο πλανήτη! 

            Σοφία Π. - Αναστασία. Κ. - Γεωργιάννα Α. 

 ΧΟΡΕΥΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΡΟΝΙΟΥ 

Γιορτάζουμε όλοι εμείς που έχουμε ανακαλύψει τη 

μαγεία του χορού! Που χορεύουμε μπροστά στον 

καθρέφτη στο δωμάτιό μας…, που σιγοψιθυρίζουμε 

το ρυθμό της χορογραφίας μας, περπατώντας στο 

δρόμο…, που προπονούμε τα βήματά μας, στη 

δουλειά μας, στα κρυφά!! 

Στις 29 Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα 

χορού και όλος ο κόσμος βγαίνει έξω στον δρόμο και 

χορεύει. Μπορει να χορεύει ότι θέλει xip 

xop,παραδοσιακούς χορούς,μπαλέτο,pop μουσική και 

ξένους χορούς (π.χ. Tango).  

Όλοι οι μαθητές/τριες του Λυκείου Ελληνίδων 

Σερρών τραγουδώντας και χορεύοντας έφτασαν 

στην πλατεία Κρονίου όπου χόρεψαν με 

παραδοσιακές στολές. Το ίδιο έκαναν και όλοι οι 

χορευτικοί σύλλογοι της πόλης. Στην επιστροφή μας 

περίμενε ένας θεσπέσιος μπουφές!! 

Εύχομαι σε όλους ανθρώπους να έχουν πάντα 

διάθεση για χορό!                              

συνέχεια από σελ. 5                     

  Μαριτίνα Λ. 

Χριστίνα Δ. 
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Το δέκατο έβδομο κιβώτιο 

Συγγραφέας: Διονύσης Λεϊμονής 

Εκδότης: Πατάκη 

Είδος βιβλίου : Ιστορικό 

‘Ηρωες: Αφροδίτη, Προκόπης και άλλα παιδιά 

Τόπος: Τα Κύθηρα: το νησί της Αφροδίτης 

Το καράβι «Μέντορας» βυθίζεται στα νερά του 

Αβλεμόνα των Κυθήρων και μαζί του τα 17 κιβώτια που 

έκλεψε ο Έγλιν με τα γλυπτά του Παρθενώνα… Από τα 

δεκαεφτά κιβώτια βρέθηκαν τα 16 τότε. Διακόσια χρόνια 

αργότερα μια παρέα παιδιών ζει μια απίστευτη 

περιπέτεια. Λέτε να βρήκαν το τελευταίο κιβώτιο; 

  

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γίνε πράκτορας του πλανήτη 

Συγγραφέας: Ελένη Ανδρεάδη 

Εκδότης: Μεταίχμιο 

Είδος βιβλίου : Αστυνομικό-Περιβαλλοντικό 

‘Ηρωες: Ανίτα, Ιάσονας, Μπεν 

Τόπος: Ο πλανήτης Γη 

Οι πράκτορες Ανίτα, Ιάσονας και Μπεν σου 

μαθαίνουν τα μυστικά του κόσμου των πρακτόρων. 

Μαζί  τους στις αποστολές θα ζήσεις περιπέτειες 

με νεροβαμπίρ, με τη Σουπάρα και άλλες πολλές. 

Θα καταφέρετε μαζί να σώσετε τον πλανήτη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χριστίνα Δ. 

Μαριτίνα  Λ. 

Κάθε χρόνο την 2η Κυριακή του Μαΐου γιορτάζει ένα 

σημαντικό πρόσωπο για κάθε άνθρωπο, μεγάλο ή μικρό, 

μαύρο , άσπρο ή κίτρινο: η μητέρα !Το πιο σημαντικό 

πρόσωπο για όλους μας και για όλα αυτά που μας χαρίζει 

καθημερινά απλόχερα  θα της αφιερώσουμε μερικά στιχάκια: 

 

Ένας μοναδικός άνθρωπος … η μητέρα   

Πώς να πειράξω τη μητέρα, 

να κάνω να με λυπηθεί,  

που  όλη νύχτα κι όλη μέρα 

 για το καλό μου προσπαθεί 

 

Αυτή στα στήθη τα γλυκά της 

 με είχε βρέφος απαλό,  

μ΄ κάθισε στα γόνατά της  

και μ΄ έμαθε για να μιλώ. 

 

 

 

Αυτή με τρέφει και με ντύνει, 

όλο το χρόνο που γυρνά  

και δίπλα στη μικρή μου κλίνη 

σαν αρρωστήσω ξαγρυπνά.  

Αυτή σαν πέσω και χτυπήσω 

φιλά να γιάνει την πληγή, 

αυτή τι  πρέπει να αφήσω 

και τι να κάνω μ΄ οδηγεί. 

 

Σαν τη μάνα τίποτα άλλο  

δεν υπάρχει και γι αυτό 

 τη μανούλα μου λατρεύω  

τη μανούλα μου αγαπώ.  

Την ευχούλα της  αν έχω, 

 ακριβό χω φυλαχτό, 

 τίποτα πια δεν φοβάμαι 

 και με θάρρος περπατώ!  

Η μαμά μου η γλυκιά, 

 που πολύ με αγαπά,  

είναι πάντα στο πλευρό μου  

φύλακας και άγγελος μου!  

 

Έχω 1 φιλάκι, 

 αχ που να το αφήσω  

να μη πάει χαμένο,  

να μη το αδικήσω;;  

Στην καρδιά ενός 

κρίνου 

 θέλω να το κλείσω!  

Έλα μητερούλα μου 

να σου το χαρίσω!! 

 

Δανάη Τσ. – Μαριτίνα Λ. 
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ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ 

1 - Πουλί χωρίς φτερά, ψυχή δεν έχει μα πετά.  

     Τι είναι; 

2- Με συναντάς και στην κουζίνα, με ξέρουν και   

     οι     κήποι. Όλο για μένα κλαις, χωρίς να  έχεις   

    λύπη. Τι είναι;  

3 - Μπορείς να την κρατήσεις, όχι όμως να την 

     αγγίξεις. Τι είναι;  

    Αναστασία Κ. 

             ΑΝΕΚΔΟΤΑ 

Η κυρία ρωτά τον Τοτό: 

-Τοτέ, πόσοι είναι οι μαθητές του Χριστού; 

Ο Τοτός δεν ήξερε και του ψιθυρίζει ο Πέτρος «όσες 

είναι οι ώρες του ρολογιού». Ο Τοτός τότε απαντά: 

-Έντεκα παρά τέταρτο κυρία! 

Η μητέρα στον Τοτό: 

-Τοτέ έλα μέσα, βρέχει! 

-Γιατί έξω τι κάνει; 

            Καλομοίρα Μ.– Δημήτρης Π. 

  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

ΚΑΘΕΤΑ 

1.  Καλοκαιρινό φρούτο 

2.  Βασιλιάς του κράτους της Περγάμου 

3.  Αόριστος του «πίνω» 

4.  Οι κήποι της 1 από τα θαύματα του κόσμου 

5.  Τόσα ήταν τα θαύματα του κόσμου 

6.  Κι άλλο θαύμα στη Ρόδο ο ………… 

7.  Μ’ αυτό τσιμπά η μέλισσα 

8. Η… «βιτρίνα» του μουσείου 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                 

 

 

 

9.  Γειτονικό κράτος 

10. Κουβαλά το σπίτι της 

11.  Η γυναίκα του Μ. Αλεξάνδρου 

12.  Καλοκαιρινή δραστηριότητα 

13.  Της Αλεξάνδρειας γνωστή ήταν η …  

14. Θαλάσσιο σπορ 

15. Βουνό της Καβάλας 

16. Τρώμε το καλοκαίρι για δροσιά … 

 

 

 

 

 

Από τους «Πειρατές των … νέων» 

Από τους «Πειρατές των … νέων» 

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 

Βρες τις 15 κρυμμένες γεύσεις παγωτού 

 


