
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 

Την Τετάρτη, 15 Μαΐου 2013, επισκεφθήκαμε με 
την τάξη μου  το Λαογραφικό Μουσείο Ιωαννίνων 
«Κώστας Φρόντζος». 

Το Μουσείο βρίσκεται στο κέντρο των Ιωαννίνων. 
Είναι ένα μεγάλο και επιβλητικό κτήριο με τρεις 
ορόφους και πολλές αίθουσες. 

Μέσα στο Μουσείο είδα το γραφείο του Κων/νου 
Φρόντζου, φιγούρες Καραγκιόζη, όπλα, 
αργαλειούς, κοσμήματα, ενδυμασίες, πόρπες, 
κούνια, δρεπάνια ταψιά μαγκάλια, παλιά έπιπλα, 
πιάτα, πήλινα δοχεία, φλιτζάνια, πίνακες 
ζωγραφικής, σίδερα με κάρβουνα. 

Μια επίσκεψη στο Λαογραφικό 
Μουσείο Ιωαννίνων “Κώστας 
Φρόντζος” 
                            γράφει ο Γιώργος Ευθυμίου

 

Β΄ΤΑΞΗ 
  

Μου έκαναν εντύπωση οι φιγούρες του Καραγκιόζη. 
Ήταν μαύρες και μου φάνηκαν περίεργες, γιατί ως 
τώρα είχα δει μόνο χρωματιστές. Οι μαύρες 
φιγούρες ήταν πιο ενδιαφέρουσες, όμως πιστεύω 
πως οι χρωματιστές είναι πιο ωραίες. 

Η επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο μου άρεσε 
πολύ, γιατί κάποια από τα εκθέματα ήταν 
εντυπωσιακά. Θα ήθελα να ξαναπάω με την 
οικογένειά μου. 

Το αλφαβητάρι των αναγκών μας 
από τη Δωροθέα Τζομάκα

Αγάπη, αδέλφια                Νερό       
Βιβλία                              Ξεκούραση 
Γάλα, γιαγιά, γιατρό          Οικογένεια  
Δικαιοσύνη                       Παιχνίδι 
Εκπαίδευση                      Ρούχα  
Ζέστη                              Στέγη  
Ήλιος                              Τροφή 
Θαλπωρή                         Υγεία 
Ισότητα                           Φιλία 
Κοινωνία                          Χαρά 
Λατρεία, λεφτά                 Ψωμί 
Μαμά, μόρφωση               Ώρα 

 

  ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΑΙΡΕΤΑΙ 
1ο Πρότ. Πειρ. Δ/Σ Ιωαννίνων 

 

 

Παλιά αντικείμενα διηγούνται…  
 
Αφορμή στάθηκε η επίσκεψή μας στο Λαογραφικό 
Μουσείο. Ψάξαμε λοιπόν στα σπίτια μας και στα 
σπίτια των γιαγιάδων και των παππούδων και 
βρήκαμε παλιά αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν   
στο παρελθόν. Τα φέραμε στο σχολείο και αυτά 
«ζωντάνεψαν» και μας  διηγήθηκαν την ιστορία 
τους. 

     
  ταμπακιέρα        μαξιλαροθήκη       σίδερο 

     
     βραχιόλι          σκουλαρίκια         λυχνάρι       

   
     τσαγιέρα           κανάτα                μπρίκι 

     
μύλος πιπεριού        λάμπα          μύλος του καφέ 

       
   κανάτα             νομίσματα        φωτ. μηχανή      

     
      κόσα             σταυρός           κατοστάρικα 
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γράφει ο Φωκάς Αναγνωστόπουλος      

 
Ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ είναι μη κυβερνητική, μη 
κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση που 
ιδρύθηκε το 1992, για την προστασία της άγριας 
ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος, με 
δράσεις έρευνας πεδίου, επιστημονικής μελέτης, 
ευαισθητοποίησης κοινού, περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης και εθελοντισμού για την 
προστασία της άγριας ζωής, την ενίσχυση της 
βιοποικιλότητας και της αειφορίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. 
 
 Η λειτουργία του Περιβαλλοντικού Κέντρου 
ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ στο νομό Φλώρινας έδωσε λύση 
στο πρόβλημα των αιχμάλωτων αρκούδων και 
λύκων καθώς και στην ενημέρωση του κοινού 
για τα μεγάλα θηλαστικά. 
 
Η αναπαραγωγή του ελληνικού ποιμενικού 
σκύλος και η δωρεάν διάθεσή του σε 
κτηνοτρόφους ορεινών περιοχών αποσκοπεί 
στην αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και άγριας 
ζωής. 
 
Γραμματεία – Πληροφορίες: 
Τηλ. 2310 555920 
E-mail: arcturos@arcturos.gr 
Πληροφορίες για επισκέψεις: 
Τηλ. 23860 31155 

Μήνυμα από μια χελώνα Καρέτα-
Καρέτα 
                   από τον Απόστολο Χατζηζαφειρίου 
 
Γεια σας μικροί μου φίλοι! 
 
Είμαι μία αρσενική χελώνα Καρέτα-Καρέτα. Ζω στη 
θάλασσα. Γεννήθηκα αρχές καλοκαιριού σε μία 
όμορφη παραλία μαζί με πολλά χελωνάκια. Όμως 
μας επιτέθηκαν θαλασσοπούλια και έτσι λίγα 
φτάσαμε στη θάλασσα. Εκεί με κυνηγούσαν τα 
μεγάλα ψάρια. 
 
Τώρα έχω μεγαλώσει. Τρώω καβούρια, αστερίες, 
μέδουσες, αχινούς, σφουγγάρια και καλαμάρια. 
 
Σε λίγες μέρες η κυρα-χελώνα μου θα βγει στην 
παραλία μας, θα σκάψει την άμμο και θα γεννήσει τα 
αυγά μας. 
 
Να τα προσέχετε παρακαλώ!!! 
 

   
 

 

Ζώα υπό εξαφάνιση                       

Φώκια Μονάχους-Μονάχους 

         
         Γράφει ο Κωνσταντίνος Βεβόπουλος 
 
Η φώκια μονάχους-μονάχους είναι από 
μεγαλύτερα είδη φωκιών στον κόσμο. Έχει 
μήκος γύρω στα 2,5 μέτρα και ζυγίζει 300 κιλά. 
 
Το λατινικό όνομα της Μεσογειακής φώκιας 
Μονάχους μονάχους- προέρχεται από τη λέξη 
«μοναχός», δηλαδή καλόγερος, γιατί οι δίπλες
στο λαιμό της θυμίζουν τις πτυχές από τα ράσα
των μοναχών. Οι θηλυκές φώκιες γεννούν ένα 
μικρό κάθε χρόνο. 

  Οι λόγοι που η Μεσογειακή φώκια απειλείται με 
εξαφάνιση είναι πολλοί. Τα μεγάλα ψαροκάικα 
και οι δυναμίτες θανατώνουν πολλούς 
θαλάσσιους οργανισμούς και καταστρέφουν τα 
αυγά τους με αποτέλεσμα η τροφή της να 
λιγοστεύει. Επίσης, την καταδιώκουν γιατί 
προκαλεί ζημιές στα δίχτυα και τα παραγάδια 
των ψαράδων, στην προσπάθειά της να βρει 
τροφή. Άλλες φώκιες πάλι παγιδεύονται στα 
δίχτυα κάτω από το νερό και πνίγονται. 
 
Μεγάλο πρόβλημα είναι και η καταστροφή των 
ακτών, που κτίζονται ή πλημμυρίζουν από 
τουρίστες. Έτσι, λιγοστεύουν τα μέρη που 
μπορεί να αναπαυθεί και να γεννήσει με ησυχία.  
Από την άλλη τα σκουπίδια και οι τοξικές ουσίες  
που ρυπαίνουν τη θάλασσα, παγιδεύουν ή 
σκοτώνουν την ίδια και τους οργανισμούς με 
τους οποίους τρέφεται. 
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Ευγένιος Τριβιζάς: Ένας σύγχρονος 
παραμυθάς 
                    από την Πολυξένη Χελά                        

 Ο Ευγένιος Τριβιζάς
γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος της 
Νομικής και των Πολιτικών και Οικονομικών 
Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει 
εγκληματολογία σε πανεπιστήμιο της Αγγλίας.  
 
Με τη λογοτεχνία ο Ευγένιος Τριβιζάς έχει 
ασχοληθεί από τα παιδικά του χρόνια. Έχει 
γράψει πάνω από 100 βιβλία για παιδιά και έχει 
λάβει πολλά βραβεία. Τα βιβλία του έχουν 
μεταφραστεί στα αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, 
ολλανδικά, σουηδικά, ιαπωνικά και σε άλλες 
γλώσσες. Το έργο του το χαρακτηρίζει 
πρωτοτυπία και φαντασία.  
 
Έχει πει: «Ένας συγγραφέας δεν πρέπει να 
αγαπά μόνο τα παιδιά, αλλά και να βλέπει τον 
κόσμο μέσα από τα δικά τους μάτια». 
 
Μερικά από τα βιβλία του είναι: 
 
Τα τρία μικρά λυκάκια, Το όνειρο του 
σκιάχτρου, Οι δραπέτες της σκακιέρας, Η Δόνα 
Τερηδόνα και το μυστήριο της γαμήλιας 
τούρτας, Η Φρουτοπία, Το νησί των 
πυροτεχνημάτων κ.ά. 
 

        Βιβλιοπαρουσιάσεις 
            Όσκαρ Ουάιλντ, Ο εγωιστής γίγαντας 

 
Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας γίγαντας. Ένας 
εγωιστής γίγαντας. Που δεν αγαπούσε κανένα 
παιδί. Μια μέρα έχτισε έναν τοίχο για να
απομακρύνει τα παιδιά από τον κήπο του. 
Κατάλαβε όμως ότι ήταν λάθος, όταν… 
                                    Ναταλία Γκαρανάση 
 
Ντέμπι Γκλιόρι, Θα σ’ αγαπώ ό,τι κι αν 
γίνει 

 
Το βιβλίο αυτό μας μιλάει για την αγάπη της μαμάς 
για το παιδί της. Αλλά και τους προβληματισμούς 
και τους φόβους του παιδιού για το αν μπορεί να 
αλλάξει η αγάπη της μαμάς του. 

Γιάννης Λύσσαρης
 
Γιολάντα Τσιαμπόκαλου, Πώς να 
καταβροχθίσετε ένα ουράνιο  

 
Ο μπαμπάς του Γιώργου του είπε έναν παλιό μύθο:
ότι αν φάει ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο, στο τέλος 
θα δει ένα τσουβάλι με χρυσάφι. Η Ηρώ, η αδελφή 
του Γιώργου βρίσκει ένα ολόκληρο ουράνιο τόξο 
μέσα στην κουζίνα. Η Ηρώ φωνάζει αμέσως το 
Γιώργο. Μαζί βλέπουν ένα ουράνιο τόξο από 
φρούτα και λαχανικά και καταλαβαίνουν ότι αυτά 
είναι ο καλύτερος θησαυρός για την υγεία. 
                   Κωνσταντίνα-Χριστίνα Μπάσιου 

Βιβλίο: ο καλύτερος φίλος του 
ανθρώπου 
                    από τον Βασίλη Παπαμώκο                        

Το βιβλίο είναι ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου, 
γιατί βάζει τον εγκέφαλο σε λειτουργία και μας 
ταξιδεύει σε ένα κόσμο μαγικό. 
Εμπλουτίζει τις γνώσεις μας και μας κάνει πιο 
δυνατό το μυαλό. Διαβάζοντας βιβλία, διευρύνουμε 
τους πνευματικούς μας ορίζοντες και νιώθουμε πιο 
σίγουροι για τις γνώσεις μας. Είναι ενδιαφέρουσα 
παρέα και μας μιλάει μόνο, όταν το ανοίξουμε. 
Αυξάνει τη δημιουργικότητά μας και μπορούμε και 
εμείς με τη σειρά μας να δημιουργήσουμε ωραία 
πράγματα. Είναι αγχολυτικό και μας διώχνει το 
άγχος από κάτι που ζήσαμε. 
Τελικά, ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να διαβάζει ένα 
καλό βιβλίο.  
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Άφησε την τροφή σου να γίνει το 
φάρμακό σου 
                       από τον Πέτρο Τζέκα 
                       
Ένα σπουδαίος γιατρός της αρχαιότητας, ο 
Ιπποκράτης, είπε κάποτε: «Άφησε την τροφή να 
γίνει το φάρμακό σου». Αυτό θα πει ότι θα 
πρέπει να τρώμε υγιεινές τροφές για να είμαστε 
υγιείς. 
 
Υγιεινά τρόφιμα είναι αυτά που μας δίνουν 
ενέργεια και δύναμη. Γεμίζουν τον οργανισμό 
μας με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία. 
Τέτοιες τροφές είναι τα φρούτα, τα λαχανικά, τα 
όσπρια, τα δημητριακά, τα ψάρια, το κρέας κ.ά. 
 

     
 
Υπάρχουν, όμως και τροφές που μας κάνουν 
κακό, όπως τα γλυκά, τα λίπη, τα χάμπουργκερ, 
τα γαριδάκια, τα κρουασάν και πολλά άλλα. 
Αυτά θα πρέπει να τα τρώμε με μέτρο, ιδιαίτερα 
εμείς τα παιδιά που είμαστε στην ανάπτυξη. 
 
Γι’ αυτόν τον λόγο θα πρέπει να ακολουθούμε 
την πυραμίδα της Μεσογειακής διατροφής. 
 

 

Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΣΩΣΤΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
 
1. Τρώμε πέντε γεύματα την ημέρα. 
2. Τρώμε ήρεμα και όχι βιαστικά. 
3. Δεν ξεδιψάμε με αναψυκτικά. 
4. Τρώμε με την τηλεόραση κλειστή. 
5. Τρώμε συχνά ψάρι. 
6. Εμπιστευόμαστε τη Μεσογειακή Διατροφή 
7. Τρώμε συχνά σαλάτες και λαχανικά. 
8. Τρώμε δροσερά φρούτα. 
9. Αποφεύγουμε τα γλυκά. 
10. Πίνουμε πολύ νερό. 
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ΒΟΗΘΕΙΑ!ΕΓΙΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΣ! 
    από τον Απόστολο Χατζηζαφειρίου 
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Πρωινό άστρο (Γιάννης Ρίτσος) 
                        από την Ιωάννα Κολιού 
                       Κοριτσάκι μου, 

Θέλω να σου φέρω 
Τα φαναράκια των κρίνων 
να σου φέγγουν τον ύπνο σου. 
 
Κοιμήσου κοριτσάκι. 
Είναι μακρύς ο δρόμος. 
Πρέπει να μεγαλώσεις. 
Είναι μακρύς μακρύς 
μακρύς ο δρόμος. 
 
Το παιδί μου κοιμήθηκε 
Κι εγώ του τραγουδάω… 
Δύσκολα είναι, κοριτσάκι, 
να μάθεις μόνο 
εκείνο που είσαι, 
εκείνο που έχεις γίνει. 
 
Είναι να γίνεις  
ό, τι ζητάει 
η ευτυχία του κόσμου, 
είναι να φτιάχνεις κοριτσάκι, 
την ευτυχία του κόσμου. 
Άλλη χαρά δεν είναι πιο μεγάλη 
απ’ την χαρά που δίνεις. 
Να το θυμάσαι, κοριτσάκι. 
                                Γιάννης Ρίτσος 
 
Το ποίημα αυτό γράφτηκε από το Γιάννη Ρίτσο το 
1955 και αφιερώθηκε στην κορούλα του, την  
Έρη. Είναι ένα ποίημα γεμάτο αγάπη και 
τρυφερότητα, ενός πατέρα που γνώρισε για 
πρώτη φορά την απέραντη στοργή ενός γονιού 
για το παιδί του. Αλλά και το φόβο και την 
αγωνία για το άγνωστο που το περιμένει. Ο ίδιος 
ο ποιητής το χαρακτήρισε «μικρή εγκυκλοπαίδεια 
υποκοριστικών». 
 

 
 
Στη φωτογραφία είναι ο Γιάννης Ρίτσος με τη 
γυναίκα του, Φαλίτσα και την κόρη του Έρη, 
στην οποία είναι αφιερωμένο το ποίημα. 

Μικρομαγειρέματα 
                       από την Αποστολία Ιωάννου 
                       
 
ΓΑΛΑΤΟΠΙΤΑ 
Υλικά: 
2 λίτρα πλήρες γάλα 
250 γρ. σιμιγδάλι ψιλό 
4 αυγά 
1 βιτάμ 
2-3 βανίλιες 
½ φλιτζάνι τσαγιού ζάχαρη 
½ κιλό φύλλο για πίτες 
 
Εκτέλεση: 
Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το γάλα, το βιτάμ, το 
σιμιγδάλι και τη ζάχαρη. Τοποθετούμε στο μάτι 
και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι να ενοποιηθούν 
τα υλικά και να πάρει βράση το γάλα. Θα πρέπει 
να προκύψει μια αραιή κρέμα. 
Χτυπάμε τα αυγά με τις βανίλιες και τα 
προσθέτουμε στην κρέμα που έχουμε ήδη 
κατεβάσει από τη φωτιά. 
Βουτυρώνουμε ένα ταψί φούρνου και απλώνουμε 
τα φύλλα βουτυρώνοντάς τα καλά ένα ένα. 
Αδειάζουμε τη γέμιση και φτιάχνουμε τον κόθρο 
της πίτας, στρίβοντας τα φύλλα και 
βουτυρώνοντας από πάνω. 
Όταν ψηθεί, την πασπαλίζουμε με κανέλα και 
…την καταβροχθίζουμε. 
 
Και μία σημείωση: 
Το γάλα είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη 
των παιδιών.  

Τι να κάνεις, όταν θυμώνεις: 
                       από τον Κωνσταντίνο Μακρή 

Ο θυμός είναι ένα συναίσθημα φυσιολογικό. Όλοι, 
κάποιες στιγμές νιώθουμε να μας «ανεβαίνει το αίμα 
στο κεφάλι», να «βράζουμε» από νεύρα και να 
θέλουμε να «εκραγούμε» σαν μπαλόνι. 
Θα πρέπει όμως να συγκρατούμαστε. Όπως λέει και η 
παροιμία «το βραδινό σου το θυμό, να τον κρατάς 
για το πρωί». Να λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις, όταν 
θυμώνεις και θέλεις να εκτονωθείς: 
-Πάρε βαθιές ανάσες με την κοιλιά σου. 
-Μέτρα μέχρι το 10, ή αν είσαι πολύ θυμωμένος 
μέχρι το100. 
-Χτύπα το «μαξιλάρι του θυμού» με δύναμη. 
-Άκου μουσική. 
-Πήγαινε να περπατήσεις, μέχρι να ηρεμήσεις. 
 
ΘΥΜΗΣΟΥ: Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε. 
Χρησιμοποίησε τα λόγια για να εξηγήσεις, το λόγο 
για τον οποίο θύμωσες και όλα θα πάνε καλά. 

 



 

 
 
 
 

Είναι ένα μικρό σπιτάκι 
δίχως στέγη και ταράτσα, 
μήτε γύρω παραθύρια, 
μήτε πόρτα μήτε φάτσα. 
                   
                        Τι είναι; 
 
Να τη δεις να φοβηθείς, 
να τη φας να γλυκαθείς. 
 
                        Τι είναι; 
 
Ψηλός, ψηλός καλόγερος 
και μ’ ένα μάτι βλέπει.  
 
                       Τι είναι;    
 
 
Απαντήσεις: το αυγό, η αγκινάρα, η βελόνα. 
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Αινίγματα   
       από την Ελβίρα-Χριστίνα Πάνου       

Γλωσσοδέτες 
                 από την Αναστασία Κάτσενου 

Μια πάπια μα ποια πάπια; 
Μια πάπια με παπιά. 
 
Άσπρη πέτρα ξέξασπρη 
κι απ’ τον ήλιο ξεξασπρότερη. 
 
Καλημέρα καμηλιέρη, 
καμηλιέρη καλημέρα! 
 
Κοράλλι ψιλοκόραλλο, 
και ψιλοκοραλλάκι μου! 

Το σταυρόλεξο των ζώων 
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 ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:  
1.Τα ζώα που τρώνε άλλα ζώα, λέγονται … 
3.Η μέλισσα ανήκει στην κατηγορία των … 
4.Τα ζώα που τρώνε και ζώα και φυτά, 

λέγονται … 
6.Τα ερπετά μετακινούνται μόνο με την … 
8.Το σώμα του κύκνου καλύπτεται με … 
10.Είναι απαραίτητο για να ζήσουν τα ζώα 

και να αναπτυχθούν. 
 

ΚΑΘΕΤΑ: 
2.Τα ζώα που τρώνε μόνο φυτά, λέγονται … 
5.Τα ζώα μαθαίνουν τα μικρά τους να 

βρίσκουν μόνα τους την … τους. 
7.Τα ψάρια έχουν … 
9.Τα ζώα που έχουν δύο πόδια και φτερά, 

λέγονται … 
   

 

 
Ο Τοτός φτάνει στο σχολείο με το στόμα γεμάτο 
μαρμελάδες. 
Η δασκάλα: 
-Τοτό, και μόνο που σε βλέπει κανείς, μπορεί να πει ότι 
σήμερα το πρωί έφαγες μαρμελάδα φράουλα! 
Και ο Τοτός: 
-Λάθος, κυρία, χθες ήταν! 

Και κάτι για να γελάσουμε 
από τους Κωνσταντίνο Τζώρτζη και

      Παύλο Κοκκίνη 
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Μεγάλες στιγμές για τον ΠΑΣ 
ΓΙΑΝΝΕΝΑ 

από τον Ηλία Σάννα

 
Ο Πας Γιάννενα «βλέπει» να φτάνει όλο και 
πιο κοντά στο στόχο, να περάσει δηλαδή στο 
Champions League. O Άγιαξ της Ηπείρου 
ξεπέρασε τον εαυτό του φέτος, καθώς είναι η 
πρώτη φορά που κατορθώνει κάτι τέτοιο. Αν 
τελικά καταφέρει να προκριθεί, θα 
συναγωνιστεί με μεγάλες ομάδες, όπως είναι 
ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πάοκ.  
 

Η παιδική Helmepa είναι ένας μη 
κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει σκοπό 
να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε 
περιβαλλοντικά θέματα. 
Πέρυσι η τάξη μου πραγματοποίησε πολλές 
δράσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Η 
αγαπημένη μου δράση ήταν η 
δεντροφύτευση, η οποία έγινε στην αυλή 
του σχολείου μας. 

 
Μια άλλη δράση ήταν το θάψιμο
σκουπιδιών (χαρτί γυαλί, αλουμίνιο) για να 
ανακαλύψουμε ότι τα σκουπίδια δεν 
εξαφανίζονται, αλλά ότι έχουν διαφορετικό 
χρόνο διάλυσης. 

 
Χρησιμοποιήσαμε άχρηστα υλικά και 
φτιάξαμε έναν άνθρωπο και έναν σκύλο, 
αλλά και φυσικά υλικά και δημιουργήσαμε 
καράβια. 

   
 

 
Κάναμε και πειράματα για να μάθουμε γιατί 
τα καράβια επιπλέουν στη θάλασσα, αλλά 
και για να αντιληφθούμε τον κύκλο του 
νερού. 

  

Παιδική Helmepa 
από τον Απόστολο Ντόντορο

 

 Τα Ιωάννινα βρίσκονται στην Ήπειρο και 
είναι μια από τις μεγαλύτερες και 
ομορφότερες πόλεις της Ελλάδας. 
 
Τι μπορείτε να δείτε: το Μουσείο του 
Βρέλλη, το Σπήλαιο του Περάματος, το 
Κάστρο, το σπίτι του Αλη-Πασά στο Νησί, 
το Αρχαιολογικό Μουσείο, τα γραφικά 
Ζαγοροχώρια, τα μοναδικά Τζουμέρκα και 
πολλές άλλες ομορφιές. 
 
Μπορείτε να αγοράσετε: ασημικά, 
γιαννιώτικο μπακλαβά και άλλα σιροπιαστά 
γλυκά καθώς και  μετσοβίτικα τυροκομικά. 
 
Χρήσιμα τηλέφωνα: 
Δήμος Ιωαννιτών: 2651064107 
ΚΤΕΛ: 2651025016 
Νοσοκομείο; 2651099111 

 
 

Ιωάννινα: Μια πόλη που αξίζει να 
επισκεφθείτε 
                         από τον Γιώργο Ζιώγα 
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ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
                          από τη Μελίνα Αποστόλου 
Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει, 
καλοκαίρι θα μυρίσει. 
 
Μη σε γελάσει ο βάτραχος 
ή το χελιδονάκι, 
αν δε λαλήσει ο τζίτζικας 
δεν είναι καλοκαιράκι. 
 
Από Μάρτη καλοκαίρι 
 κι από Αύγουστο χειμώνα. 

 

Η Συντακτική ομάδα:  
 
Αναγνωστόπουλος Φωκάς 
Αποστόλου Μελίνα 
Βεβόπουλος Κωνσταντίνος 
Γκαρανάση Ναταλία 
Ζιώγας Γεώργιος 
Ευθυμίου Γεώργιος 
Ιωάννου Αποστολία 
Κάτσενου Αναστασία 
Κοκκίνης Παύλος 
Κολιού Ιωάννα 
Λύσσαρης Ιωάννης 
Μακρής Κωνσταντίνος 
Μπάσιου Κωνσταντίνα-Χριστίνα 
Ντόντορος Απόστολος 
Πάνου Ελβίρα-Χριστίνα 
Παπαμώκος Βασίλειος 
Σάννας Ηλίας 
Τζέκας Πέτρος 
Τζουμάκα Δωροθέα 
Τζώρτζης Κωνσταντίνος 
Χατζηζαφειρίου Απόστολος 
Χελά Πολυξένη-Βασιλική 
Χρήστου Τηλέμαχος 
 
Η δασκάλα της Β΄ τάξης: Κατερίνα Μάκη 
 

 
1. Να μην καθόμαστε πολλή ώρα στον 

ήλιο. 
2. Να φοράμε καπέλο και γυαλιά ηλίου. 
3. Να βάζουμε αντιηλιακό. 
4. Να μην κάνουμε μπάνιο στη 

θάλασσα, αμέσως μετά από το 
φαγητό μας. 

5. Να πίνουμε πολύ νερό και να τρώμε 
δροσερά φρούτα. 

6. Να διαβάζουμε και λίγο γιατί αλλιώς 
θα ξεχάσουμε όσα μάθαμε την 
προηγούμενη χρονιά. 

 
 

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
(Κωστής Παλαμάς) 

 
Ο κόσμος λάμπει   
σαν ένα αστέρι,  

βουνά και κάμποι,   
δένδρα, νερά,  

γιορτάζουν πάλι,   
καθώς προβάλει 
το καλοκαίρι.    

Θεού χαρά!  
 

Φωνούλες γέλια  
φέρνει τ' αγέρι 

μέσ’ απ’ τ’ αμπέλια   
τα καρπερά.  

Παιδιά αγγελούδια   
ψέλνουν τραγούδια 

στο καλοκαίρι.  
 Θεού χαρά!  

   
Την ώρα τούτη   
σκορπά ένα χέρι 

χάδια και πλούτη,   
κι η γη φορά,  

σαν μια πορφύρα.   
Ζωής πλημμύρα 
το καλοκαίρι.  
 Θεού χαρά!...  

  

Οδηγίες για το καλοκαίρι: 
               από τον Τηλέμαχο Χρήστου 

 

 


