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Αγαπητοί φίλοι και φίλες φτάσαμε στο 8ο τεύχος του 

περιοδικού μας.  Oι δημοσιογράφοι «Βιβλιοπόντικες» για τον 

μήνα Απρίλιο ετοίμασαν τις εργασίες τους με τη βοήθεια των 

δασκάλων τους και μας τις παρουσιάζουν πάλι.  Στο τεύχος αυτό, 

οι μαθητές του Β1 και του Β2 γράφουν για την επίσκεψή τους 

στο Μουσείο ελληνικών λαϊκών οργάνων στην Πλάκα! Οι 

μαθητές του Γ2 παρουσιάζουν την Σαρακοστούλα.  Οι μαθητές 

της Δ΄ τάξης συνεχίζουν το ταξίδι τους στο χρόνο και μας 

εκπλήσσουν πάλι με την έρευνα που έκαναν για το σχολείο μας 

και την επίσκεψή τους στην Ακρόπολη.  Οι μαθητές της Ε΄ 

τάξης διηγούνται πώς πέρασαν στην εκδρομή τους στη Μονή 

Καισαριανής από τις σημειώσεις που κράτησαν και τις 

φωτογραφίες που έβγαλαν.   

Και τέλος οι μαθητές του Στ2 έγραψαν τα δικά τους 

ευφάνταστα παραμύθια που μας τα παρουσιάζουν.    

Και πάλι συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές και 

εκπαιδευτικούς για τη συμμετοχή τους στο περιοδικό του 

σχολείου μας!  

Μην ξεχάσετε να διαβάσετε το ηλεκτρονικό μας παραμύθι 

που είναι πασχαλινό αυτή τη φορά και να δείτε ένα στιγμιότυπο 

από ένα χελιδονάκι που χτίζει τη φωλιά του! Καλή διασκέδαση! 
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Θέμα: Επίσκεψη στο Μουσείο Ελληνικών λαϊκών μουσικών οργάνων 

Σην Πέμπτη 14 Μαρτίου 2013 επισκεφτήκαμε το Μουσείο Ελληνικών Λαϊκών 

Μουσικών οργάνων με την τάξη μας.  Σο μουσείο βρισκόταν κάτω και δεξιά από την 

Ακρόπολη.   

 

Ήταν ένα παλιό και μεγάλο κτίριο με μεγάλη αυλή και πολλά δέντρα.  Εκεί 

συναντήσαμε την κυρία Φρύσα που μας έδειξε διάφορα μουσικά όργανα, φτιαγμένα 

από ξύλο, κόκκαλο αετού, δέρμα από ζώα και διάφορα άλλα υλικά.  Μας έκανε 

μεγάλη εντύπωση όταν η κυρία Φρύσα κράτησε ένα πλαστικό σωλήνα και τον 

κουνούσε στον αέρα.  σο πιο γρήγορα τον κουνούσε, ακουγόταν και πιο ψιλή νότα 

στο πεντάγραμμο.  Μετά μας έδωσε και κρατήσαμε κουτάλια, μικρά ντέφια, ξυλάκια, 

ντέφια από δέρμα και κάναμε μια ορχήστρα με αυτά τα μουσικά όργανα.  ε μια 

άλλη αίθουσα μας έδειξαν ότι τα κουδούνια που παλιά ήταν κρεμασμένα σε ζώα και 

ανθρώπους ήταν και μουσικά όργανα.  Υτιάξαμε και εμείς ο καθένας ένα μικρό 

μουσικό όργανο από: σχοινάκι, κουδουνάκια, οδοντογλυφίδα και ένα χρωματιστό 

σύρμα.  Μας έκανε εντύπωση ο ήχος που έβγαινε από το νταούλι που χτυπούσε η 

κυρία Φρύσα και μια φλογέρα φτιαγμένη από κόκκαλο αετού.   

                                                

Σέλος φύγαμε ενθουσιασμένοι από όλα αυτά που είδαμε και φτιάξαμε και θα 

θέλαμε να ξαναπάμε σύντομα.   

υγγραφείς: Αθανασία κ. και Μιχάλης Σρεμ. 

http://www.instruments-museum.gr/images/products/1236334185-a-FlogeraC-A.jpg
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ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Ση Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013 πήγαμε στο Μουσείο Λαϊκών ελληνικών 

οργάνων.  Εκεί ανακαλύψαμε πολλά όργανα, νταούλι, ούτι, κουδουνάκια και 

κλαρίνο.  Σο κλαρίνο μου φάνηκε πιο ωραίο από κοντά.  Επίσης φτιάξαμε ένα πολύ 

ωραίο μουσικό όργανο.  Πρώτα βάλαμε τα κουδουνάκια μέσα στο σκοινάκι και ο 

κύριος μας έκανε έναν κόμπο για να κρατηθούν τα κουδουνάκια.  Μετά γυρίσαμε το 

σκοινί με τα κουδουνάκια γύρω από κάτι χρυσό.  το τέλος γυρίσαμε το χρυσό που 

είχε πάνω σκοινί με τα κουδουνάκια γύρω από ένα ξύλο και έτοιμο.  Μετά 

κάναμε με μια κυρία. Μάθαμε τα μουσικά όργανα και τραγουδήσαμε ένα 

όμορφο τραγούδι παίζοντας όργανο που το έλεγε η κυρία εκεί όταν ήταν μικρή και 

έτσι παρατήρησα ότι έχει ωραία φωνή.  Σέλος μας έδωσαν συγχαρητήρια και είπα ότι 

το τμήμα μας είναι το καλύτερο.  

 

υγγραφείς: Μαρία Μολυνδρή, τάξη Β2 
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ΣΟ ΜΟΤΕΙΟ ΛΑΙΚΨΝ ΟΡΓΑΝΨΝ 

Κατά την επίσκεψή μας στο Μουσείο Λαϊκών ελληνικών μουσικών οργάνων 

πέρασα πολύ ωραία.  Βρίσκεται σ’ ένα παλιό σπίτι του 1840 στην Πλάκα δίπλα στην 

Ρωμαϊκή Αγορά.  το Μουσείο αυτό υπάρχουν περίπου 1200 ελληνικά λαϊκά μουσικά 

όργανα όπως κλαρίνο, λαούτο, ούτι, γκάιντα, φλογέρα, κρητική λύρα και πολλά 

άλλα.  Είχαμε την ευκαιρία να φτιάξουμε ένα αναμνηστικό όργανο, να 

τραγουδήσουμε ένα τραγούδι που λεγόταν «ο βοσκός και ο βασιλιάς», να φορέσουμε 

παραδοσιακές στολές, να μάθουμε για τις καντάδες και να ακούσουμε το «Άστα τα 

μαλλάκια σου».  Από τα πράγματα που μου έκανε πολύ εντύπωση ήταν ο σωλήνας 

που όσο τον γύρναγε η κυρία τόσο ηχούσε με πολλούς διαφορετικούς ήχους.  Θα μου 

μείνει αξέχαστη αυτή η μέρα γιατί ήταν ένα ταξίδι μέσα στην μουσική μας!!!  

ας ευχαριστώ πολύ.  

Αγγελίνα Μπαρτζ., τάξη Β2 
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Κυρά αρακοστή 

αράντα μέρες κράταγε η νηστεία πριν το Πάσχα.  Σόσες νήστεψε ο Φριστός 

στην έρημο.  Σις τρεις πρώτες μάλιστα μερικές γυναίκες δεν έβαζαν στο στόμα τους 

τίποτα ούτε καν ψωμί και νερό και την τέταρτη έτρωγαν μόνο ειδικά φαγητά, 

καρυδόπιτα, σούπα με φασόλια, πετιμέζι.  Πόσο αργά περνούσε η σαρακοστή για 

όσους νήστευαν και νήστευαν οι περισσότεροι.  Η «κυρά αρακοστή» ήταν το 

ημερολόγιό τους.  Σην παρίσταναν ως καλόγρια.  Έπαιρναν μια κόλλα χαρτί και 

σχεδίαζαν μια γυναίκα.  Δεν της έκανε στόμα γιατί συνέχεια νήστευε και τα χέρια της 

ήταν σταυρωμένα γιατί όλο προσευχόταν.  Είχε 7 πόδια τις 7 εβδομάδες της 

αρακοστής.  Κάθε άββατο έκοβαν από ένα πόδι.  Σο τελευταίο το 

έκοβαν το Μεγάλο άββατο.  τη Φίο το έβαζαν μέσα σε ένα ξερό σύκο ή 

σε ένα καρύδι και όποιος το πίστευε ότι θα είναι καλότυχος.  Αλλού την έκαναν και 

πάνινη την «κυρά αρακοστή» τους και τη γέμιζαν με πούπουλα.  τον Πόντο 

έπαιρναν μια πατάτα ψημένη ή ένα κρεμμύδι, έμπηγαν 7 φτερά κότας, το έδεναν στο 
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ταβάνι και κρεμόταν όλη την αρακοστή.  Κάθε εβδομάδα έβγαζαν και ένα φτερό.  Ο 

«κουκουράς» , έτσι το έλεγαν ήταν ο φόβος των παιδιών.   

    

αρακοστούλα με ζυμάρι 

Πώς θα φτιάξω το ζυμάρι:  
500 γρ. αλεύρι 
1 κούπα νερό 
2 κουταλιές της σούπας αλάτι 
Έναν πλάστη, ένα μεγάλο ταψί, λίγο λάδι να αλείψουμε το ταψί Παίρνουμε μία λεκάνη και 
βάζουμε μέσα το αλεύρι και το αλάτι. Ανοίγουμε μια μικρή λακκουβίτσα στο κέντρο και ρίχνουμε 
σιγά σιγά το νερό, ζυμώνοντας ταυτόχρονα, μέχρι να γίνει μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη. 
Απλώνουμε το ζυμάρι με τη βοήθεια του πλάστη και σχηματίζουμε την Κυρα Σαρακοστή. Μ’ 
ένα μαχαίρι χαράζουμε τα μάτια και τη μύτη. Στο κεφάλι κάνουμε μια τρύπα για να την 
κρεμάσουμε, αφού ψηθεί.  Τέλος φτιάχνουμε επτά ποδαράκια. Τοποθετούμε την Κυρά 
Σαρακοστή μέσα σ’ ένα ταψί αφού προηγουμένως το έχουμε αλείψει με λίγο λάδι. Ζεσταίνουμε 
το φούρνο στους 200 βαθμούς και ξεροψήνουμε την Κυρά Σαρακοστή για 40-60 λεπτά. 

 

http://blogs.sch.gr/17nippell/files/2012/02/sarakosti1.jpg
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(μέρος 3ο) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σι σκέφτονται τα παιδιά για το σχολείο  μας; 

Σι αλλαγές θα θέλανε; 

Πώς νιώθουν; 
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Μία μικρή έρευνα τα αποτελέσματα της οποίας 

επεξεργάστηκε με μεγάλη προσοχή η ερευνητική μας 

ομάδα και σας τα παρουσιάζει με μορφή γραφημάτων. 

 

 

 

 

 

  
Η ομάδα μας 

Ανίρντα 

Άννα 

Άντζελα  

Βικτωρία 

Θάλεια  

Μαρία 

Σπυριδούλα  

Δημήτρης Π. 
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τα περισσότερα παιδιά αρέσει ο χώρος του σχολείου μας αν και μερικά θα ήθελαν 

κάποιες αλλαγές. 

 

Ποιος είναι ο αγαπημένος σου χώρος στο σχολείο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι πιο δημοφιλείς χώροι του σχολείου μας είναι η αίθουσα εκδηλώσεων, το χημείο 

και το προαύλιο. 

 

σοσ αρέσει ο τώρος τοσ στολείοσ μας;

λίγο

αρκετά

πολύ

000

002

004

006

008

010

012



13 

 

 

 

Οι περισσότεροι συμμαθητές μας πιστεύουν ότι κάποιες αλλαγές είναι απαραίτητες 

για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου μας. 

Αν ναι, τι θα ήθελες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι περισσότεροι θα ήθελαν έναν καλύτερο χώρο για τη γυμναστική, όπως 

γυμναστήριο,  γήπεδο, κολυμβητήριο. Επίσης πιο πολύ πράσινο καθώς και κάποιο 

προσωπικό χώρο για τα πράγματά τους. 

  

πιστεύεις ότι λείπει κάτι από το στολείο μας;

ναι

ότι

000

001

002

003

004

005

006

007
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Ποιο μάθημα σου αρέσει περισσότερο; 

 

Σα πιο αγαπημένα μαθήματα είναι τα μαθηματικά και η γυμναστική. 

 

Ποιο μάθημα σου αρέσει λιγότερο; 

 

Σα λιγότερο αγαπημένα μαθήματα είναι η ιστορία και η γλώσσα. Ένας μεγάλος 

αριθμός παιδιών είπε ότι αγαπά εξίσου όλα τα μαθήματα. 

 

 

  

000
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Σι νιώθεις όταν είσαι στο σχολείο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χεδόν όλα τα παιδιά νιώθουν χαρά όταν βρίσκονται στον χώρο του σχολείου αν και 

μερικές φορές αισθάνονται και κάποιο φόβο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

000
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020

025

030

035

040

χαρά άγχος χαρά και άγχος φόβο λύπη
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Σην Σρίτη 12 Μαρτίου πήγαμε στην Ακρόπολη, 

να δούμε από κοντά όλα όσα είχαμε μάθει στην 

Ιστορία. Κατά την διαδρομή ο ξεναγός μας ο 

κύριος Δημήτρης μάς μίλησε για την Ακρόπολη 

και μας είπε ένα σωρό ιστορίες με μοναδικό 

τρόπο. Ούτε που καταλάβαμε πότε φτάσαμε! 

Σο λεωφορείο μάς άφησε λίγο πιο μακριά και 

έπρεπε να περπατήσουμε σ’ έναν δρόμο με πολύ 

παλιά αλλά όμορφα σπίτια για να πάμε στην 

Ακρόπολη. 

Υτάνοντας κάτω από την Ακρόπολη 

σταματήσαμε στο θέατρο Διονύσου, όπου 

καθίσαμε στα μαρμάρινα καθίσματα. Μας 

έκαναν μεγάλη εντύπωση οι μαρμάρινοι θρόνοι 

καθώς και τα γλυπτά που υπήρχαν. Νιώσαμε σαν 

αρχαίοι Έλληνες! 

υνεχίζοντας το δρόμο μας ανεβήκαμε  ένα πολύ 

στενό δρομάκι όπου είδαμε το θέατρο του 

Ηρώδου του Αττικού. Εκεί γίνονται πολλές 

παραστάσεις το καλοκαίρι. 

Από εκεί μπήκαμε στα Προπύλαια όπως 

έμπαιναν και οι αρχαίοι!!! Καθίσαμε στα 

μάρμαρα και ακούσαμε το πώς φτιάχτηκαν τα 

Προπύλαια, αλλά και ο ναός της Απτέρου Νίκης 

και η Πινακοθήκη (κάτι σαν σημερινή γκαλερί) 

όπου οι αρχαίοι ζωγράφοι παρουσίαζαν τα έργα 

τους. Ακούσαμε για το πώς έφερναν τις πέτρες 

και τα μάρμαρα από την Πεντέλη. 

Περνώντας τα Προπύλαια είδαμε τον 

Παρθενώνα και το Ερέχθειο αλλά και πολλούς 

τουρίστες που θαύμαζαν όπως κι εμείς όλα όσα 

έφτιαξαν οι αρχαίοι Έλληνες.  Πρώτα 

σταματήσαμε στον Παρθενώνα. Δεν μπορούσαμε 

να πιστέψουμε ότι καμία του γραμμή δεν είναι 

ευθεία και ότι καμία του πέτρα δεν είναι ακριβώς 

ίδια με κάποια άλλη!!! 
Οι δημοσιογράφοι: 
Ανίρντα, Άντζελα, 
Λουκάς, Μαρία, 

Ορέστης 
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το Ερέχθειο μας εντυπωσίασαν οι κίονές του που 

ήταν οι Καρυάτιδες. Ήταν πολύ όμορφες με τα 

μακριά τους τα μαλλιά και το καλάθι στο κεφάλι.  

Είδαμε πάρα πολλά πράγματα και μάθαμε πολλά 

που δε χωράνε σε ένα κομμάτι χαρτί. Θα σας 

πούμε όμως τώρα και για κάτι άλλο που μας έκανε 

πολύ μεγάλη εντύπωση.  

Είδαμε την ελληνική σημαία να κυματίζει 

περήφανα και θυμηθήκαμε τον Κουκκίδη που 

τυλίχθηκε με την σημαία μας και έπεσε από το 

βράχο για να μην την παραδώσει στους 

Γερμανούς. 

Από εκεί θαυμάσαμε και την θέα. Είδαμε τον 

Λυκαβηττό, τη Βουλή, το Παναθηναϊκό τάδιο 

και όλη την Αθήνα. Ήταν καταπληκτικά! 

Πριν φύγουμε από την Ακρόπολη καθίσαμε για 

λίγο σε μια σκιά και καθένας από εμάς ζωγράφισε 

κάτι που θα ήθελε να θυμάται φεύγοντας από εκεί. 

Η επίσκεψή μας στην Ακρόπολη θα μας μείνει 

αξέχαστη γιατί αν και κάποιοι από εμάς είχαμε 

ξαναπάει, αυτή τη φορά πήγαμε με τους 

συμμαθητές μας και μάλιστα μας ξενάγησε ο 

πατέρας ενός συμμαθητή μας.  

Είναι καταπληκτική εμπειρία να ανεβαίνεις στους 

ιερούς βράχους της Ακρόπολης που έχει τόσο 

μεγάλη ιστορία!!! 
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Φωτογραφίζοντας τον 
Παρθενώνα… 
Γιάννης Αν. 

Όταν ο Παρθενώνας ήταν εκκλησία 
αφιερωμένη στην Παναγία 
Ανδρέας  
 

 

 

Παρθενώνας 
Ανίρντα 
 

 

 

Παρθενώνας 
Νίκος 
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Κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, ημέρα γέννησης του παραμυθά Φανς Κρίστιαν 

Άντερσεν, γιορτάζουμε την παγκόσμια μέρα παιδικού βιβλίου.  

Σο σχολείο μας, όπως όλοι ξέρουμε, αγαπά πολύ τα βιβλία. Εμείς όμως δεν 

περιορίζουμε τη γιορτή του βιβλίου σε μία και μόνο μέρα.  λο το χρόνο ασχολούμαστε με 

τα λογοτεχνικά βιβλία. Διαβάζουμε, κρίνουμε, κάνουμε διάφορες δραστηριότητες. Κάθε 

φορά είναι για εμάς και μια γιορτή! 

Η βιβλιοθήκη του σχολείου μας, άλλωστε, είναι ένας πολύ ζεστός χώρος όπου 

μπορούμε να βρούμε κάποιο βιβλίο που μας ενδιαφέρει, να το δανειστούμε ή να το 

διαβάσουμε στο διάλειμμα. 

Μπορούμε ακόμη, να συζητήσουμε για βιβλία που έχουμε διαβάσει και μας άρεσαν 

και να τα προτείνουμε στους συμμαθητές μας.  Είναι ο χώρος, όπου τον χειμώνα που κάνει 

κρύο και βρέχει, αλλά και το καλοκαίρι που κάνει πολλή ζέστη, μπορούμε απλά να 

καθίσουμε. 

Και φέτος, λοιπόν, ετοιμάζουμε μια ξεχωριστή γιορτή για το βιβλίο. Με αφορμή μια 

εργασία στο βιβλίο της Γλώσσας γράψαμε τη δική μας εκδοχή για το παραμύθι η 

«Κοκκινοσκουφίτσα και ο κακός λύκος», ένα ανάποδο παραμύθι. Γράψαμε για τη… 

«Μαυροσκουφίτσα και τον καλό λύκο». Ενώσαμε τα παραμύθια μας και τελικά 

καταφέραμε να φτιάξουμε ένα μικρό θεατρικό έργο. 

Δουλεύουμε με πολύ κέφι και φυσικά είστε όλοι καλεσμένοι στην παράσταση που 

θα δώσουμε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου μας. Για περισσότερες λεπτομέρειες θα 

σας ενημερώσουμε σύντομα. 
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Οι μαθητές του Ε1 και Ε2, επισκέφθηκαν τη Μονή Καισαριανής, 

αφού πρώτα είχαν προετοιμαστεί και διαβάσει για την ιστορία του 

χώρου που θα επισκέπτονταν.  Μας μεταφέρουν εδώ τις εντυπώσεις 

τους από την εκπαιδευτική επίσκεψη αλλά και τις γνώσεις που 

απέκτησαν καθώς ξεναγήθηκαν στον χώρο από τους δασκάλους 

τους.   
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                 Μονή Καισαριανής 
Η Μονή Καισαριανής είναι μεσαιωνική εκκλησία στην Αττική. Βρίσκεται στον 

Τμηττό, στην πεδιάδα σχεδόν στο μέσο του μήκους της δυτικής πλαγιάς. Παλιά το 

τοπίο ήταν δενδρόφυτο γεμάτο ελιές, ενώ κοντά στην Μονή ανάβλυζε πηγή με 

άφθονο και κρύο νερό.  Η πηγή αυτή είναι μάλλον η από τους αρχαίους Έλληνες και 

Ρωμαίους ποιητές αποκαλούμενη «Καλλία». 

Λίγο πιο πάνω από το σημείο αυτό η τοποθεσία στην αρχαιότητα ήταν 

αφιερωμένη στην Αφροδίτη και ονομαζόταν «Κυλλού Πήρα», σήμερα κοινώς 

«Καλλοπούλα». τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες ιδρύθηκε Φριστιανικός ναός 

κοντά στην πηγή, του οποίου τα δομικά υλικά αργότερα χρησιμοποιήθηκαν στα 

μεταγενέστερα γύρω κτήρια. Ο σημερινός ναός κτίστηκε τον 11ο αιώνα, και είναι 

αφιερωμένος στα Εισόδια της Θεοτόκου. Γύρω από το ναό αυτό αναπτύχθηκε η 

περιοχή, η οποία σήμερα ονομάζεται Καισαριανή. 

Για πρώτη φορά η Καισαριανή αναφέρεται σε επιστολή του μητροπολίτη 

Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτου στις αρχές του 13ου αιώνα. 

Βυζαντινά χρόνια : το μοναστήρι ζούσαν μοναχοί και πάντα υπήρχαν τείχη 

για να τους προστατεύουν. Σο μοναστήρι σταμάτησε να λειτουργεί ως μοναστήρι το 

1833. 

Εξωτερικοί χώροι: Η μικρή πλατεία που υπάρχει δίπλα από την μονή είναι 

καταπράσινη. Έχει τρείς πλατάνους και χώρους για να κάθεσαι. Η πλατεία 

αποτελείται από 3 επίπεδα το πρώτο το δεύτερο και το τρίτο. λα τα κτίσματα της 

είναι πέτρινα ακόμα και το πάτωμα.  

Πηγή: Δυστυχώς το νερό της δεν είναι πόσιμο. Εκεί παλιά πήγαιναν οι έγκυες 

γυναίκες για να αγιαστούν ώστε να έχουν καλό τοκετό. 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A5%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%84%CF%8C%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B9%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%86%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%84%CE%B7_%28%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%AF%CE%B1%29
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%8C%CE%B4%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%98%CE%B5%CE%BF%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CF%85&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%91%CE%BA%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%82
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Η μονή Καισαριανής: 

Αποτελείται από 4 κτήρια ο καθολικός τα κελιά ο λουτρώνας και η τράπεζα.  

Λουτρώνας: Ο λουτρώνας της Καισαριανής, μαζί με τους λουτρώνες που 

σώζονται στο Δαφνί και στο Δερβενοσάλεσι του Κιθαιρώνα αποτελούν δείγματα της 

περιόδου του 11ου αιώνα και επαληθεύουν τα τυπικά των μονών που προβλέπουν τη 

συχνή χρήση λουτρών.  Πρόκειται για τρίκογχο κτήριο πού βρίσκεται αριστερά από 

την ανατολική είσοδο, απέναντι από τη νότια πλευρά του καθολικού και περικλείει 

μια φυσική πηγή. τεγάζεται με ημισφαιρικό τρούλο που στηρίζεται χωρίς τη 

μεσολάβηση τυμπάνου πάνω σε τέσσερα λοφία. 

τον λουτρώνα υπήρχαν 3 χώροι ο κρύος, ο χλιαρός και ο ζεστός. 

Σράπεζα: Η τράπεζα λειτουργούσε και σαν ελαιοτριβείο  

Η εκκλησία :Είναι σταυροειδής .Τπάρχουν τρείς κόγχες στην μεσαία κόγχη 

βρίσκεται το ιερό βήμα. Ήταν φτιαγμένη από τούβλα ,λαξεμένες πέτρες ,μάρμαρα 

από τον αρχαίο ναό που βρισκόταν σε εκείνο το σημείο. Αυτός ο τρόπος τοιχοδομίας 

ονομάζεται πληνθοπερίκλειστο. Πάνω από τα παράθυρα υπάρχει μία ταινία όπου 

λέγεται οδοντωτή.  

Εσωτερικό: Τπάρχει παρεκκλήσι του Αγίου Αντωνίου και κίονες ιωνικού 

ρυθμό. Ο παππάς  έβγαινε από το ιερό. Κάνει το γύρο του τετραγώνου και 

ξαναμπαίνει στο ιερό. Πάνω από το ιερό υπάρχει ένα τέμπλο. Αυτό χωρίζει το ιερό 

από τον κύριο ναό. Σους ναούς τους έκαναν για να οργανώσουν τη λατρεία τους. Ο 

Λέων ο Ίσαυρος απαγόρεψε της εικόνες στους ναούς.  

Σι συμβολίζουν τα μέρη της εκκλησίας:  Ο θόλος συμβολίζει τον ουρανό ενώ 

η γη είναι το πάτωμα. Αυτές οι δύο κόγχες ενώνονται από την εικόνα της Παναγίας, 

όπου βρίσκετε στο τέμπλο του ιερού. 

Η Μονή Καισαριανής είναι ένα από τα μοναστήρια που σώζονται στον 

Τμηττό. 

     

 

Πατώντας εδώ μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από τη Μονή Καισαριανής!  

http://petfros.pbworks.com/w/file/fetch/65145775/Book%20Title.swf
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Πώς ήταν για εμάς  

Ήταν Σρίτη 12 Μαρτίου του 2013 όταν οι τάξεις Ε΄1 και Ε΄2 πήγαν εκδρομή 

στη Μονή Καισαριανής.  

Μόλις φτάσαμε μια κουβέντα ακούστηκε από όλα τα παιδιά «Σι ωραίο μέρος». 

Ήταν καταπράσινο, τα πούλια κελαηδούσαν και το μέρος στο οποίο ήταν χτισμένη η 

Μονή είχε πολύ ωραία θέα.  Επίσης μείναμε έκπληκτοι διότι η Μονή είχε διατηρηθεί 

σε πολύ καλή κατάσταση παρόλο που ήταν πανάρχαια.   

ταν μπήκαμε μέσα στο ναό αντικρίσαμε της αγιογραφίες. Ποιο μέσα είδαμε 

κίονες ιωνικού ρυθμού που μας άρεσαν πάρα πολύ. Μόλις βγήκαμε έξω μυρίσαμε τα 

όμορφα λουλούδια. Ήμασταν έτοιμοι να ρωτήσουμε τον κύριο αν μπορούμε να 

καθίσουμε λίγο να παίξουμε κάτω από τον ήλιο αλλά μας πρόλαβε λέγοντας μας ότι 

φεύγουμε διότι ο οδηγός από το πούλμαν βιαζόταν. Σότε στεναχωρηθήκαμε πολύ. 

κεφτήκαμε ότι δεν πειράζει. ταν φτάσαμε στο σχολείο νιώθαμε διαφορετικά διότι 

εκεί είχε πολλά δένδρα και δεν μας χτύπαγε ο ήλιος ενώ στο σχολείο μας χτύπαγε 

κατακέφαλα!!!!!!  
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ΕΠΙΚΕΧΗ ΣΗ ΜΟΝΗ  ΚΑΙΑΡΙΑΝΗ  

Ήταν Σρίτη 12  Μαρτίου  8:10,  η  ημέρα  που  θα  πηγαίναμε, εμείς οι μαθητές 

της Ε΄ τάξης, στην  Μονή  Καισαριανής.   λοι  ήμασταν   πολύ   χαρούμενοι. τις  

9:00 π.μ.  αποχωρήσαμε απ’ το  σχολείο  μας. Κατά τη διάρκεια  της  διαδρομής 

ήμαστε πολύ χαρούμενοι που θα επισκεπτόμαστε ένα βυζαντινό μοναστήρι. ταν 

φτάσαμε, πρώτα φάγαμε και μετά μας ξενάγησαν οι δάσκαλοί μας και μας είπαν για 

τον τρόπο με τον οποίο είναι  φτιαγμένος ο ναός. Εμείς παρακολουθούσαμε με 

μεγάλο ενδιαφέρον και τα περισσότερα παιδιά κρατούσαν σημειώσεις.  ταν 

γυρνάγαμε  απ’ την  Μονή  Καισαριανής, όλοι ήμασταν  πολύ  χαρούμενοι  από όλα 

αυτά που  μάθαμε και είδαμε. ταν φτάσαμε στο σχολείο συζητήσαμε για  αυτά  που  

είδαμε στη  Μονή.  Ήταν μια αξέχαστη εμπειρία.  Μακάρι να ξαναπάμε.  

Παρακάτω θα μοιραστούμε μαζί σας όσα μάθαμε από την επίσκεψή μας στη 

Μονή, αλλά και από βιβλία που μας έδωσε ο δάσκαλός μας και διαβάσαμε.  

Οι μαθητές του Ε2 

Φώτης, Γιάννης, 

Ειρήνη, Νικολέττα, Βίκυ 

Η ΙΣΟΡΙΑ ΣΗ ΜΟΝΗ 

Η Μονή Καισαριανής είναι βυζαντινό μοναστήρι στην Αττική. Βρίσκεται στον 

Τμηττό, στην πεδιάδα σχεδόν στο μέσο του μήκους της δυτικής πλαγιάς. Παλιά το 

τοπίο ήταν δενδρόφυτο γεμάτο ελιές, ενώ κοντά στην Μονή ανάβλυζε πηγή με 

άφθονο και κρύο νερό.  

Ο κύριος ναός, το καθολικό της Μονής, οικοδομήθηκε στα θεμέλια του 

παλαιοχριστιανικού ναού του 5ου 

– 6ου αι. μ.Φ., τον 11ο αιώνα μ.Φ.  ή 

στις αρχές του 12ου αι. Για πρώτη 

φορά η Καισαριανή αναφέρεται 

σε επιστολή του μητροπολίτη 

 

Αθηνών Μιχαήλ Ακομινάτου στις αρχές του 13ου αιώνα. Ο νάρθηκας του ναού  

προστέθηκε, την  περίοδο  της Σουρκοκρατίας, όπως  και το παρεκκλήσι του Αγίου 

Χειροποίητο σχέδιο της Μονής Καισαριανής το 1745 
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Κάτοψη του Καθολικού 

Αντωνίου, στη νότια πλευρά του ναού. Σο μοναστήρι της Καισαριανής είχε 

πλουσιότατη βιβλιοθήκη και αποτέλεσε σημαντικό κέντρο φιλοσοφίας. Η Μονή 

υπήρξε οικονομικά ισχυρή, χάρη στα μεγάλα κομμάτια γης που κατείχε, την 

παραγωγή του φημισμένου μελιού και την απαλλαγή της από τη φορολογία. λα 

αυτά τα πλεονεκτήματα τελείωσαν, όταν σταμάτησε η λειτουργία της το 1832 με 

απόφαση της αντιβασιλείας του θωνα. Σο 1921 ανακηρύχθηκε αρχαιολογικός 

χώρος.  

 

Η ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΣΗ ΜΟΝΗ 

Η Μονή προστατεύεται με οχυρώματα.  Ένας ψηλός τοίχος περιβάλλει τα 

κτίρια: την εκκλησία (Καθολικό) την τράπεζα, τον 

λουτρώνα και τα κελιά, για να τα προφυλάσσει, έτσι 

ώστε ακόμα και σήμερα το μοναστήρι να μοιάζει καλά 

οχυρωμένο. Τπάρχουν 2 πύλες εισόδου, ανατολικά και 

δυτικά. 

Σο καθολικό της Μονής  Καισαριανής είναι 

βυζαντινού ρυθμού ή εγγεγραμμένου σταυροειδούς «με τρούλο», που είναι 

αντιπροσωπευτικός τύπος αρχιτεκτονικής χριστιανικών ναών. Ο ναός αυτού του 

ρυθμού χτίζεται σε σχήμα σταυρού.  Κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο αυτού του ρυθμού 

είναι ο σχηματισμός σταυρού 

εσωτερικά και εξωτερικά στο σχεδόν 

τετράγωνο κτίσμα, που στεγάζεται με 

τρούλο.  Ο τρούλος στηρίζεται σε 4 

κίονες και συμβολίζει τον ουρανό.  Σο 

που δημιουργείται κάτω συμβολίζει 

τη γη.  Ενδιάμεσα στον τρούλο και 

στο κάτω μέρος βρίσκεται η κόγχη του 

ιερού όπου βρίσκεται η Παναγία, 

αφού αυτή μεσολάβησε για να 

ενσαρκωθεί ο Φριστός κι από τον 

ουρανό να βρεθεί στη γη.  

Το καθολικό της Μονής.  Εξωτερικά κάτω απ’ τον 

τρούλο σχηματίζεται  σταυρός, χαρακτηριστικό του 

ρυθμού κατασκευής του.  
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Απέναντι από το καθολικό, στη δυτική πλευρά του τείχους, βρίσκονται η 

τράπεζα και το μαγειρείο που χρονολογούνται πιθανότατα τον 16ο ή τον 17ο αιώνα. 

Η τράπεζα ήταν είδος εστιατορίου, όπου όλοι οι μοναχοί έτρωγαν σε κοινό γεύμα. 

Είναι μακρόστενη ορθογώνια θολωτή αίθουσα που χωρίζεται σε δύο χώρους.  Σο 

μαγειρείο βρίσκεται στη νότια πλευρά της τράπεζας, είναι τετράγωνο με θολωτή 

οροφή απ' όπου υψώνεται η καπνοδόχος.  

Ο λουτρώνας βρίσκεται αριστερά από την ανατολική είσοδο, απέναντι από τη 

νότια πλευρά του καθολικού και περικλείει μια φυσική πηγή. τεγάζεται με 

ημισφαιρικό τρούλο.  Εκεί έκαναν το λουτρό τους οι μοναχοί. 

Σέλος, τα κελιά, χώροι στους οποίους κατοικούσαν οι μοναχοί, μαζί με τον 

πύργο του Μπενιζέλου καταλαμβάνουν σχεδόν όλη τη νότια πλευρά του περιβόλου. 

Σα κελιά είναι μικρά δωμάτια που στεγάζονται με καμάρα και έχουν πόρτα, 

παράθυρο και μικρή κόγχη-εικονοστάσιο. 

 

Η ΑΓΙΟΓΡΑΥΗΗ 

Η παλαιότερη τοιχογραφία 

βρισκόταν στον εξωτερικό νότιο τοίχο 

του καθολικού πού σήμερα 

περιλαμβάνεται μέσα στο παρεκκλήσι 

του Αγίου Αντωνίου.  Είναι μία μορφή 

Παναγίας, δεομένης προς αριστερά, του 

14ου αιώνα. Ο ναός και ο νάρθηκας 

διακοσμούνται από τοιχογραφίες της 

εποχής της τουρκοκρατίας. Οι 

τοιχογραφίες του νάρθηκα έγιναν από 

τον Ιωάννη Όπατο από την 

Πελοπόννησο, το 1682 και με δαπάνες του Μπενιζέλου, σύμφωνα με επιγραφή που 

υπάρχει στον δυτικό τοίχο. τον τρούλο παριστάνεται ο Φριστός Παντοκράτωρ. το 

τύμπανο του τρούλου, που χωρίζεται σε δύο ζώνες εικονίζονται η Ετοιμασία του 

θρόνου, η Παναγία, ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, οι άγγελοι καθώς και οι τέσσερις 

Ευαγγελιστές. την κόγχη του ιερού παριστάνεται η Θεοτόκος Πλατυτέρα, καθισμένη 

σε θρόνο και πλαισιωμένη από δύο αγγέλους. 
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Η μικρή Κόκκι!!! 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα κοριτσάκι που το έλεγαν Κόκκι. Η Κόκκι 

ετοιμαζόταν να εκτελέσει την αποστολή που της είχε αναθέσει η μαμά της: να πάει 

λίγο φαΐ στην γιαγιά της που ήταν πολύ άρρωστη. ΑΛΛΑ ΜΕ ΠΟΛΤ ΠΡΟΟΦΗ 

ΣΟΝ ΠΑΝ ΠΟΝΗΡΟ ΣΟΝ ΛΤΚΟ.  

Λοιπόν η Κόκκι ξεκίνησε με το καλάθι της και πήγαινε στη γιαγιά της.  μως 

αυτή την φορά η Κόκκι είχε ξεχάσει να φορέσει την ειδική κόκκινη στολή της που την 

έκανε αόρατη στον λύκο και ο λύκος την εντόπισε μονομιάς (το καλάθι ιδιαίτερα). 

Όστερα την πλησίασε και τη ρώτησε: 

- Πού πας κοκκινούλα με τέτοιον καιρό και καλάθι στα χέρια με πολύ φαγητό; 

- Πάω λίγο φαΐ στην καημένη την γιαγιά μου που είναι βαριά άρρωστη και 

πεινάει. 

-  Α! Εντάξει. Και πού είπαμε ότι μένει η γιαγιά σου; 

- Μα, δεν είπαμε. 

- Ας πούμε τώρα λοιπόν. Πες μου  που μένει; 

- Μένει άνω Ρικοκό 722. 

Ο λύκος έφυγε με την εξής σκέψη: 

καλάθι= λεφτά, λεφτά= φαγητό, φαγητό= γεμάτη κοιλιά, γεμάτη κοιλιά=  

μως ήταν ήδη πολύ αργά. Ο λύκος ήταν ένας από τους διάσημους 

κακοποιούς της παραμυθοχώρας και έτσι το FBI είχε τοποθετήσει πομπό πάνω του για 

να ξέρουν που ακριβώς βρίσκεται και τι κάνει. Σότε ο λύκος όχι και ο πιο έξυπνος αν 

και διάσημος κακοποιός έφυγε  προς το σπίτι της γιαγιάς.  Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι 

τα παράθυρα έσπασαν και οι άντρες με τα μαύρα (το FBI) εμφανίστηκε με μια 3bit στο 

χέρι και του την έβαλαν στο στόμα. Σότε εμφανίστηκε ο κυνηγός και με 3 χτυπήματα 

τον έστειλε στο νοσοκομείο!! 

ΣΕΛΟ 
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Μία  πλούσια αγάπη 

  Οι περισσότερες ιστορίες με πριγκίπισσες πάντα τελειώνουν με την 

πρωταγωνίστρια να παίρνει έναν πρίγκιπα.  Γιατί  να μην παίρνει κάποιον φτωχό; Ε; 

Ας το αλλάξουμε! Με την ιστορία της ταχτοπούτας. Πριν πάει στο χορό. 

  Ένα πρωί όπως τα συνηθισμένα η κακιά μητριά και οι δύο κακιασμένες κόρες 

της, ανάγκαζαν την καημένη- φτωχιά ταχτοπούτα να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. 

Μόνο που δεν τις έκανε μόνη της ή είχε βοηθούς ποντικούς. Αλλά έναν φτωχό 

καθαριστή που δούλευε στο κάστρο, τον Σέρεντς. Ο οποίος είχε αληθινά 

συναισθήματα για την ταχτοπούτα.  Εκείνη όμως δεν το έβλεπε.  Είχε αγάπη όπως 

και εκατοντάδες κορίτσια για τον πρίγκιπα. 

  Μα καλά τι του έβρισκαν; Χωνισμένος ήταν μόνο αυτό. Επειδή ήταν 

πλούσιος έπαιρνε όλες τις κακομαθημένες. Αύριο είναι τα γενέθλιά του και έχει 

ετοιμάσει ένα πάρτι μασκέ. Είναι καλεσμένοι όλοι οι πλούσιοι και φτωχοί. Είχα 

καλέσει τους φτωχούς για να φαίνεται καλός όπως συνήθως!  Η κλασική ιστορία λέει 

ότι τα αφεντικά της δεν την αφήνουν να πάει στο χορό και έτσι γίνεται. 

   Μόνο που δεν τη βοηθάει μια νεράιδα αλλά ο Σέρεντς.  Η αδερφή του της 

είχε ράψει ένα υπέροχο φόρεμα και είχε φτιάξει μια μάσκα. ταν μπήκε μέσα στο 

χορό η ταχτοπούτα ήταν πανέμορφη.  λοι είχαν μαγευτεί. Έμοιαζε σαν 

αρχόντισσα και επειδή έμοιαζε σαν αρχόντισσα ο πρίγκιπας της ζήτησε να 

χορέψουνε.   

  Ο καημένος ο Σέρεντς είχε πέσει από τα σύννεφα. Πίστευε πως η 

ταχτοπούτα θα άρχιζε να νιώθει κάτι γι’ αυτόν. Αφού της είχε δώσει βοήθεια από 

τότε που γνωρίζονται. Σότε ο Σέρεντς πήγε πίσω στη δουλειά του με ραγισμένη 

καρδιά.   

   Η ταχτοπούτα είδε τ’ αφεντικά της να φεύγουν, έτσι όπως καταλαβαίνουμε 

έπρεπε να φύγει και η ίδια.  Η κοπελιά άρχιζε να τρέχει και από πίσω της ο πρίγκιπας 

που βρήκε τη γόβα, την πήρε και άρχισε να την ψάχνει παντού.  Η μόνη διαφορά 

είναι ότι έψαχνε όλες τις αρχόντισσες.  Μετά από δύο βδομάδες βρήκε μια κοπέλα 

που της έκανε η γόβα και παντρεύτηκαν. 

  Από μια η ταχτοπούτα έλεγε: 

-Γιατί να μην ήμουν και εγώ μια πριγκίπισσα;  Κλαψούριζε. 

Από την άλλη ο Σέρεντς της είπε ότι για αυτόν ήταν από πάντα μια 

πριγκίπισσα. Έτσι η καρδιά της άρχισε να χτυπάει δυνατά.  Μετά από δύο χρόνια ο 
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Σέρεντς και η ταχτοπούτα παντρεύτηκαν με αληθινή αγάπη. Και έζησαν αυτοί καλά 

αλλά ο πρίγκιπας με τα λεφτά. 

Τζέση  Βεσέλι  

 

 

Ο ΠΙΝΟΚΙΟ 

Μια φορά κι έναν καιρό ήτανε ο Πινόκιο. Ζούσε σε ένα μικρό σπιτάκι στην 

Αθήνα.  Ο Πινόκιο, όπως κάθε πρωί, βγήκε τον πρωινό του περίπατο. ε κάθε 

περίπατό του περνούσε από το πάρκο του  παλατιού, εκεί όπου έμενε ο βασιλιάς της 

Αθήνας  ο  Κωνσταντίνος Λόρδος.   Ο Κωνσταντίνος Λόρδος είχε 3 πανέμορφες 

κόρες.  Ση μια απ’αυτές την έλεγαν Λουίζα και με αυτήν ήταν ερωτευμένος ο Πινόκιο!  

Κάθε πρωί στις 9:00 η ώρα ακριβώς, η Λουίζα έβγαινε στο μπαλκόνι της και χάζευε 

τον ουρανό! Ο Πινόκιο κάθε φορά κρυβόταν πίσω από τα δέντρα και τους θάμνους 

και την χάζευε για ώρες.  Πήγε λοιπόν και σήμερα και στάθηκε πίσω από τους 

θάμνους και την περίμενε !……Είχε πάει 9:05 και τον έτρωγε η περιέργεια !…….. 

Πήγε 9:10!  Δεν άντεχε άλλο!  Θα πήγαινε στο παλάτι να ρωτήσει τι έπαθε η 

αγαπημένη του Λουίζα.   Άλλαξε δρόμο λοιπόν και σε 2 λεπτά ακριβώς βρισκόταν 

μπροστά στην πύλη του παλατιού.  Εκεί βρίσκονταν δύο φρουροί του παλατιού. 

υγνώμη….., είπε ο Πινόκιο, μήπως θα μπορούσα να περάσω; 

Οι  φρουροί τον κοίταξαν αγριεμένοι. 

Ποιος είσαι εσύ ; τον ρώτησε ο ένας από τους φρουρούς. 

Είμαι ο Πινόκιο, ζω σε ένα μικρό σπιτάκι απέναντι από τη λίμνη, είπε. 

Και τι ζητάς εδώ; τον ρώτησε ξανά. 

Θα  ήθελα να ρωτήσω το βασιλιά Κωνσταντίνο κάτι. 
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Οι  φρουροί  κοιτάχτηκαν μεταξύ τους.  Θεωρώντας ότι δεν υπήρχε κάποιος 

κίνδυνος, τον άφησαν  να περάσει.  Ο Πινόκιο μπήκε μέσα στο παλάτι και είδε μια 

υπηρέτρια να σφουγγαρίζει. 

υγνώμη, μήπως μπορείς να μου πεις, πού θα βρω τον βασιλιά Κωνσταντίνο; 

Και βέβαια, κάθε πρωί είναι στην βιβλιοθήκη του, κάθεται και σκέφτεται. Εκεί 

θα τον βρεις! 

Ευχαριστώ πολύ! 

      Ο Πινόκιο πήγε στην βιβλιοθήκη, ένα μεγάλο μέρος με πολλά βιβλία και 

εκεί στο βάθος καθόταν ο βασιλιάς στο γραφείο του και σκεφτόταν, όπως ακριβώς του 

είχε πει η υπηρέτρια. 

     Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος γύρισε και τον κοίταξε. 

   - Μα καλά παιδί μου δεν χτυπάς την πόρτα πρώτα ; του είπε. 

  - υγνώμη, απάντησε εκείνος. 

Βγήκε έξω και χτύπησε την πόρτα. 

Πέρασε! του είπε. 

Μπήκε μέσα. 

Παρακαλώ νεαρέ μου, τι θα ήθελες; 

Βλέπετε βασιλιά μου, κάθε πρωί πηγαίνω τον πρωινό μου περίπατο και 

περνάω από το πάρκο σας και χαζεύω την κόρη σας, τη Λουίζα, στο μπαλκόνι! 

 Ο βασιλιάς τον κοίταξε ξαφνιασμένος! 

      - υνέχισε, του είπε. 

     - ήμερα δεν την είδα! Ανησύχησα και ήρθα να σας ρωτήσω πού είναι! 

    - Η Λουίζα έχει πάει να επισκεφτεί το θείο της και θα γυρίσει το μεσημέρι! 

Εσένα όμως, δε σε αφορά! 

   - Βλέπετε.....θα ήθελα να σας πω και κάτι άλλο..... 

   -  Ας το ακούσουμε και αυτό!, είπε ο βασιλιάς. 

   - Εί......ε......εί...... 

   - Προσπαθείς να μου πεις κάτι; 

  - Είμαι ερωτευμένος με την κόρη σας!  Θα ήθελα να την παντρευτώ! 

  - Ορίστε; Πώς τολμάς να μου λες κάτι τέτοιο! Εσύ ένα φτωχόπαιδο θέλεις να 

παντρευτείς την κόρη μου; 

 - Ναι, παρακαλώ! 
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 - Αναιδέστατε! Είσαι φτωχός, δεν μπορείς να την παντρευτείς! Θα έπρεπε να 

ντρέπεσαι που το είπες αυτό! 

 - Μα θα γίνω πλούσιος ! Αλήθεια! 

 - Α, ναι; Και πότε θα γίνει αυτό; 

 - ταν παντρευτώ την κόρη σας!  

 - Σι είπες; 

 - ταν παντρευτώ την κόρη σας, βασιλιά μου. 

 - Φα , χα, χα! ΦΑ, ΦΑ, ΦΑ, ΦΑ, ΦΑ!........... 

 Ο βασιλιάς γέλασε τόσο πολύ, που ακούστηκε σε όλο το παλάτι! 

Αχ νεαρέ μου, καλό το χιούμορ σου αλλά άμα δε γίνεις πλούσιος, δεν 

πρόκειται να την παντρευτείς ποτέ!  Παρ’το απόφαση! 

Ο Πινόκιο βγήκε από τη βιβλιοθήκη σκεφτικός. Έπειτα βγήκε από το παλάτι 

και πήγε σπίτι του. Κάθησε στο γραφείο του και σκεφτόταν, σκεφτόταν.......τι   

μπορούσε να κάνει για να γίνει πλούσιος...... ΜΕΦΡΙ, που του ήρθε μια ιδέα.  Βλέπετε 

αυτό έπρεπε να σας το πω από την αρχή της ιστορίας : Ο Πινόκιο όταν έλεγε ψέματα 

η ξύλινη μύτη του μεγάλωνε! Ανάλογα με το ψέμα που έλεγε.  Άμα ήταν μεγάλο 

ψέμα, μεγάλωνε πολύ η μύτη του, αν ήταν μικρό ψέμα, μεγάλωνε λίγο η μύτη του. 

Έτσι σκέφτηκε ότι αν έλεγε ψέματα συνέχεια θα μεγάλωνε η ξύλινη μύτη του συνέχεια  

και έτσι θα είχε μεγάλη παραγωγή ξύλου!  Θα έκοβε κάθε φορά με το πριόνι και θα 

του έφτανε για να το πουλήσει και να βγάλει λεφτά. 

Έτσι κι έκανε λοιπόν! Έκανε εμπόριο ξυλείας. Με αυτό τον τρόπο έγινε πολύ 

πλούσιος.  

 Μια μέρα  πήγε στο βασιλιά και ζήτησε πάλι το χέρι της Λουίζας. Αυτός 

τήρησε την υπόσχεσή του και.......  έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!! 

                                                                                                             Φρύσα Καρύτσα 

ΣΕΛΟ 
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ΣΑ ΣΡΙΑ ΜΙΚΡΑ ΛΤΚΑΚΙΑ 

ΜΑΡΙΟ ΜΗΛΑ 

    Μια φορά κι έναν καιρό ζούσανε τρία μικρά λυκάκια με φουντωτές ουρές 

και μυτερά αυτάκια. Μια μέρα τα φώναξε η μαμά τους και τους είπε: «Καλά μου 

λυκάκια, μεγαλώσατε πια κι έφτασε ο καιρός να χτίσετε το δικό σας σπίτι. μως ένα 

θα σας πω: Να φυλαγόσαστε από το Λόμπεν το κακό γουρούνι».  Σα παιδιά της είπαν 

ότι θα προσέχουν και έφυγαν.  

     Ξεκίνησαν λοιπόν τα τρία λυκάκια για να γνωρίσουν τον κόσμο και να 

ζήσουν μόνα τους. τη διαδρομή άρχισαν να σκέφτονται μέρη και τρόπους για να 

μπορέσουν να ζήσουν ήρεμα μακριά, από το κακό γουρούνι, Λόμπεν, που τα είχε 

βάλει στο μάτι. Σο ένα από αυτά, το μικρότερο που λεγόταν Πίτερ ήταν και το πιο 

αλαζονικό. Δεν φοβόταν καθόλου το κακό γουρούνι και αποφάσισε να ζήσει στο 

δάσος όπου θα μπορούσε να φτιάξει ένα μεγάλο σπίτι με όλες τις ανέσεις. Σα άλλα 

δύο μη μπορώντας να του αλλάξουν γνώμη κατευθύνθηκαν προς την πόλη αφού 

σκέφτηκαν ότι εκεί το κακό γουρούνι δεν θα μπορούσε να πλησιάσει εύκολα. Η ζωή 

εκεί ήταν πού δύσκολη και διαφορετική από αυτή που είχαν συνηθίσει με τη μαμά 

τους. Αγόρασαν ένα μικρό σπιτάκι σε μια πολύβουη γειτονιά και έπιασαν δουλειά 

σένα εργοστάσιο της περιοχής.  Έτσι η ζωή τους κυλούσε βαρετά, αλλά χωρίς κίνδυνο.  

       Από την άλλη πλευρά ο μικρός Πίτερ ζούσε σαν βασιλιάς! Είχε φτιάξει ένα 

μεγάλο ξύλινο σπίτι με έναν πανέμορφο κήπο από κάθε λογής λουλούδια. Σον 

επισκέπτονταν μάλιστα και τα δύο του αδέρφια όμως εκείνος τα κορόιδευε  γιατί 

ζούσαν στη μιζέρια. Μια μέρα όμως καθώς πήγαιναν στο αδερφάκι τους αντίκρισαν 

ένα τρομερό θέαμα. Σο σπίτι είχε γκρεμιστεί ολοσχερώς και μόνο ένας σωρός από 

ξύλα είχε μείνει.  Ο κήπος ήταν ρημαγμένος. Σρομαγμένα τα δύο λυκάκια άρχισαν να 

φωνάζουν τον Πίτερ αλλά τίποτα… Σότε τα ζωάκια μαζεύτηκαν και τους είπαν ότι 

καθώς του έλεγαν ότι ο Λόμπεν είναι κοντά δεν τον ένοιαζε, και μια μέρα ο Λόμπεν, 

γκρέμισε το σπίτι. Σα δύο λυκάκια πήραν το γυρισμό για το σπίτι τους λυπημένα, 

αλλά σκεπτόμενα ότι το πάθημα γίνεται μάθημα σε όποιον δεν προσέχει. 
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Σο ομορφόπαπο 

της Γεωργίας αρακινού 

Κάποτε, σ' ένα μακρινό χωριό, μέσα σ' ένα μεγάλο αγρόκτημα, ζούσε μια 

οικογένεια. Η οικογένεια αυτή είχε πάρα πολλά ζώα. Είχε σκύλους, άλογα, χήνες, 

κότες και τέσσερις πάπιες.  Είχε έρθει ο καιρός να γεννήσουν οι πάπιες, οι χήνες και οι 

κότες τα αυγά τους.  λες περίμεναν εδώ και καιρό τη μέρα αυτή.  μως, όταν η μέρα 

αυτή έφτασε, απ' τα αυγά των χηνών βγήκαν άσχημα χηνόπουλα και απ' τα αυγά των 

κοτών άσχημα κοτόπουλα.  Εκκόλαψαν και οι τρεις απ' τις τέσσερις πάπιες τα αυγά 

τους. Μόνο μία έμεινε ώρες ατέλειωτες να τα κλωσάει.  Δεν έλεγαν να εκκολαφτούν με 

τίποτα. Αλλά και οι άλλες πάπιες, δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένες από την 

εμφάνιση των παιδιών τους. Έλεγαν πως βγήκαν πανάσχημα. Μάλιστα, τα 

κουτσομπόλευαν και στις γειτόνισσες. Σα νέα τα έμαθε και η κίτρινη πάπια, που 

κλώσαγε ακόμα τα αυγά της.  

- Πάρα πολύ άσχημα.  Ούτε πελεκάνοι να 'ταν, λέει η άσπρη πάπια. 

- Θέλω να δω πως θα παντρευτούν όταν μεγαλώσουν. Ποιός θα τα διαλέξει; 

αναρωτιέται η καφέ πάπια. 

- Δεν έχω ξαναδεί τέτοια ασχήμια στη ζωή μου. Απ' τον πατέρα τους θα πήραν. 

Εγώ είμαι μια θεά, τύφλα να 'χει η Angelina Jolie, λέει η πράσινη πάπια. 

- Μην κάνετε έτσι.  Θα ομορφήνουν όταν μεγαλώσουν. Άλλωστε η ομορφιά 

δεν είναι το παν. ημασία έχει να ' ναι καλά παπάκια, υποστήριξε η κίτρινη πάπια. 

Εκείνη τη στιγμή ακούστηκε ένα πολύ δυνατό '' ΚΡΑΚ'', και έσπασαν και τα 10 

αυγά της κίτρινης πάπιας.  Καθώς τα κοίταγε με λαχτάρα, διαπίστωνε πως ήταν όλα 

άσχημα. Ένα μόνο ξεχώριζε. Ήταν πανέμορφο, όμως, όπως αποδείχθηκε στη 

συνέχεια, δεν είχε σωστή συμπεριφορά. Δεν έπαιζε με τα αδέρφια του, γιατί τα 

θεωρούσε ανόητα και μίλαγε με άσχημο τρόπο στη μαμά του και στις άλλες πάπιες. 

λοι σιγά σιγά άρχισαν να μην το συμπαθούν.  Μόνο οι άνθρωποι του αγροκτήματος 

το συμπαθούσαν, γιατί τους έκανε γνωστούς σε όλο τον κόσμο με τις εφευρέσεις του 

και την ομορφιά του. Μάλιστα του έδωσαν και όνομα. Αϊνστάιν το είπαν.  

Έγραφαν γι' αυτό οι εφημερίδες, έγινε θέμα στις ειδήσεις, έρχονταν να του 

πάρουν συνέντευξη οι πιο γνωστοί δημοσιογράφοι κι έφταναν γύρω στα 10- 15 

λεωφορεία την ημέρα μόνο και μόνο για να το δουν.  Σώρα πια, δεν έμενε έξω στον 

κήπο, του έχτισαν ειδικό σπιτάκι με όλες τις ανέσεις.  Μέχρι και τζακούζι είχε μέσα. Ο 
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Αινστάιν έγινε ένας απ' τους πιο διάσημους επιστήμονες στον κόσμο και 

ανακηρύχθηκε το πρώτο παπάκι εφευρέτης.  Βρήκε και ανακάλυψε: 17 εμβόλια, 14 

νόμους της Υυσικής, 10 καινούριες μαθηματικές πράξεις, 8 πλανήτες και 70 συσκευές 

νέας τεχνολογίας.   

μως ο Αινστάιν δεν μπόρεσε ποτέ του να ανακαλύψει ίσως το πιο σημαντικό. 

ε βαθιά γεράματα έφυγε από τη ζωή φορτωμένος με εκατομμύρια εφευρέσεις και 

θαυμαστές σε όλον τον κόσμο.  Αλλά έφυγε μόνος, γιατί δεν έμαθε να δίνει και να 

παίρνει αγάπη.  
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Ένα ηλεκτρονικό παραμύθι 

 

Πατώντας εδώ μπορείτε να ακούσετε και να 

διαβάσετε ένα πασχαλινό παραμύθι:  

«Το Πάσχα του Πασχάλη»!  

Καλή διασκέδαση! 

http://www.mikrosanagnostis.gr/library/pageflip22/Default.html
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Πατήστε εδώ και εδώ για να δείτε πώς χτίζει ένα χελιδονάκι τη φωλιά του!  

http://blogs.sch.gr/12dimperist/?attachment_id=579
http://blogs.sch.gr/12dimperist/?attachment_id=583
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Ποιήματα ελλήνων ποιητών για τον Απρίλη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Με την άμμο στα δάχτυλα έκλεινα τα 

δάχτυλα 

Με την άμμο στα μάτια έσφιγγα τα 

δάχτυλα 

Ήτανε η οδύνη- 

Θυμάμαι ήταν Απρίλης όταν ένιωσα 

πρώτη φορά το ανθρώπινο βάρος σου 

Το ανθρώπινο σώμα σου πηλό κι 

αμαρτία 

Οδυσσέας Ελύτης, Ηλικία της γλαυκής 

θύμησης 

 

Ο Απρίλης με τον Έρωτα χορεύουν καί γελούνε, 

κι όσ’ άνθια βγαίνουν και καρποί τόσ’ άρματα σε 

κλειούνε. 

…………………………………………………………………….. 

Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, 

και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, 

π’ ολονυχτίς εσύσμιξε με τ’ ουρανού τα κάλλη. 

Και μες στης λίμνης τα νερά, όπ’ έφθασε μ’ ασπούδα, 

έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, 

   που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο• 

   το σκουληκάκι βρίσκεται σ’ ώρα γλυκιά κι εκείνο. 

   Μάγεμα η φύσις κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη• 

   η μαύρη πέτρα ολόχρυση και το ξερό χορτάρι. 

   Με χίλιες βρύσες χύνεται, με χίλιες γλώσσες κρένει: 

   «Όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει». 

   Διονύσιος Σολωμός, Ελεύθεροι Πολιορκημένοι 

 

 

ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ το ρόπτρο-σκαραβαίος 

το παράτολμο δόντι μες στο ψύχος του 

ήλιου 

ο Απρίλης που ένιωσε ν’ αλλάζει φύλο 

της πηγής το μπουμπούκι ό,τι που 

ανοίγει 

Οδυσσέας Ελύτης, Το Άξιον Εστί 

 

Δεν μπορώ να μη σε βλέπω το χειμώνα 

Δεν μπορώ να μη σε ιδώ το καλοκαίρι! 

Τί είν’ ο Απρίλης με τα ρόδα του και 

μόνα, 

σαν δεν έλθεις με τριαντάφυλλα στο 

χέρι! 

Δεν μπορώ να φανταστώ και στον αιώνα 

μια στιγμή του που να μη σε ξέρει. 

Κωστής Παλαμάς, Αρραβώνας 

 
Ο Μάης έχει τ’ όνομα κι ο Απρίλης 
τα λουλούδια και 
Ο Μάης ρίχνει τη δροσιά κι ο 
Απρίλης τα λουλούδια 
Του Απρίλη η βροχή κάθε κάμπος 
και φλουρί. 
Τ’ Απριλιού κάθε σταλαγματιά, 
είναι βαρέλι λάδι 
Δημοτικό 

   

 Ο Απρίλης είναι ο μήνας ο 

σκληρός, γεννώντας 

Μες απ’ την πεθαμένη γη τις 

πασχαλιές, σμίγοντας 

Θύμηση κι επιθυμία, ταράζοντας 

Με τη βροχή της άνοιξης ρίζες 

οκνές. 

Τ.Σ.Έλιοτ, Έρημη χώρα, μεταφρ.: 

Γ.Σεφέρη 


