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ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ!!! 

25η Μαρτίου και 
Εθνική Επέτειος 

 

   Κάθε χρόνο στις 25 Μαρτίου τιμούμε 

και γιορτάζουμε τον ξεσηκωμό των 

υπόδουλων Ελλήνων κατά των Τούρκων.             

Η επέτειος να γιορτάζουμε τον εθνικό 

ξεσηκωμό στις 25 Μαρτίου καθιερώθηκε 

στις 15 Μαρτίου 1838 από τον βασιλιά 

Όθωνα, προκειμένου να συνδεθεί με το 

εκκλησιαστικό γεγονός του Ευαγγελισμού 

της Θεοτόκου. Ήταν και επιθυμία του 

Αλέξανδρου Υψηλάντη και της Φιλικής 

Εταιρείας να συνδεθεί η έναρξη της  

επανάστασης με μια μεγάλη 

εκκλησιαστική εορτή για να τονωθεί το 

φρόνημα των υπόδουλων Ελλήνων. 

       Στην πραγματικότητα, η Επανάσταση 

ξεκίνησε λίγες μέρες νωρίτερα Στις 23 

Μαρτίου οι Μανιάτες υπό την αρχηγία 

του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη και τη 

βοήθεια του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη 

καταλαμβάνουν την Καλαμάτα και με 

διακήρυξή τους κάνουν γνωστό στη 

διεθνή κοινότητα τον ξεσηκωμό των 

Ελλήνων. 

 

 

Την Παρασκευή 22-03-2013 κάναμε 

στο σχολείο μας γιορτή για να 

τιμήσουμε τους ήρωες της 

επανάστασης. Συγκεκριμένα 

παρακολουθήσαμε τα δύο τμήματα της 

έκτης δημοτικού που έπαιξαν 

θεατρικά δρώμενα και τα παιδιά της 

χορωδίας τραγούδησαν επετειακά 

τραγούδια. Όλοι οι μαθητές και οι 

μαθήτριες φορούσαν παραδοσιακές 

φορεσιές που ήταν πολύ εντυπωσιακές 

ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα 

Το 1771 στις 

φυλακές της 

Κωνσταντινούπολης 

γεννήθηκε η πολύ 

γνωστή ηρωίδα του 

1821 η Μπουμπουλίνα Λασκαρίνα. Στα 

17 της χρόνια παντρεύτηκε τον 

Σπετσιώτη πλοίαρχο Δημήτρη 

Γιάνουζα .Το 1797 ο άντρας της έφυγε 

από την ζωή του από αλγερινούς 

πειρατές τότε η Λασκαρίνα έμεινε 

χήρα με 3 παιδιά. Το 1801 

παντρεύτηκε τον Δημήτριο 



Μπούμπουλη όπου από αυτόν πήρε το 

όνομα και έγινε γνωστή. Το 1811 

σκοτώθηκε και ο άλλος της σύζυγος 

.Το 1822 και το 1824 εκδιώχθηκε από 

την κυβέρνηση διότι πήρε το μέρος 

του φυλακισμένου Κολοκοτρώνη. 

Πικραμένη γύρισε στις Σπέτσες. Το 

Μάιο του 1825 ο γιος της ο Γιώργος 

κλέφτηκε με την Ευγενεία Κουτση. 

Στην λομομαχία κάποιος τη 

πυροβόλησε στο μέτωπο. Έτσι αυτή η 

γυναίκα ηρωίδα της επανάστασης 

βρήκε άδοξο θάνατο.    

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΒΥΖΑΡΕΛΗ  

ΡΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ 

 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ 

Στην  Ελλάδα  έχουμε  

λεωφόρους  και  

βουνά   από… 

σκουπίδια. Αν  

τοποθετούσαμε στην  οδό  τα   

σκουπίδια  κάθε  χρόνο,  θα 

καλύπταμε με  αυτά  την απόσταση  

Αθήνα-Αλεξανδρούπολη,  περίπου700 

χιλιομέτρων. Η χώρα  μας  διαθέτει 

χιλιάδες σκουπιδότοπους, χωματερές  

και πραγματικά… βουνά  από  

σκουπίδια. Το  περιβάλλον  και  η  

υγεία  μας  υποφέρει. Όμορφες 

περιοχές, δάση, ρέματα, χαράδρες, 

υγρότοποι, ποτάμια, λίμνες και ακτές 

αλλοιώνονται από τα σκουπίδια μας. 

Πολλά  ζώα  τραυματίζονται, αρκετές 

πυρκαγιές ξεκινάνε από σκουπίδια. Τα 

νερά και ο αέρας μολύνονται και έτσι 

κινδυνεύει η υγεία μας. Ας σκεφτούμε 

όλοι πόσο άσχημο είναι να κολυμπάμε 

μέσα στα σκουπίδια το καλοκαίρι. Και 

όμως υπάρχει λύση για να 

απαλλαχθούμε από όλα αυτά τα 

σκουπίδια με σεβασμό προς το 

περιβάλλον. Είναι απλό: 

Τίποτε δεν πάει χαμένο!!! 

Κάθε μέρα στο σχολείο «παίζουν» 

πολλά υλικά από χαρτί, μέταλλο ή 

πλαστικό. Αυτά μπορούμε να τα 

οδηγήσουμε στον μπλε κάδο που 

βρίσκεται  στο προαύλιο. Ό, τι  δεν 

χρειαζόμαστε πια από αυτά που 

χρησιμοποιούμε στο σχολείο, τα… 

χρειάζεται ο μπλε κάδος! Έτσι, 

χαρτικά, χαρτόνια, μεταλλικά κουτιά 

αναψυκτικών, μπουκάλια, πλαστικά και 

τόσες  άλλες συσκευασίες από αυτά 

που τρώμε ή πίνουμε, τα ρίχνουμε σε 

εκείνον. Προσέχουμε, όμως, να τα 

ρίχνουμε χωρίς τροφές ή υπολείμματα 

τροφών, γιατί τότε δεν 

ανακυκλώνουμε σωστά!!!                  

Ηλίας Αγγέλης  Πάνος Μανιάδης 

Όχι  άλλα  σκουπίδια   στο   

περιβάλλον.Ώρα   

για   

ανακύκλωση!  

Τώρα  μπορούμε  

να  κάνουμε  κάτι  

για το μεγάλο πρόβλημα των 

σκουπιδιών: ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ. 

Με την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, μειώνουμε  

τα σκουπίδια μας κατά 25-30%. Έτσι 

φροντίζουμε το περιβάλλον, 

προστατεύουμε τα ζώα, τη  φύση και 

την υγεία μας, ζούμε καλύτερα. 

Aν πέσω σε ανοιχτά μυαλά, θα 

έχω σπουδαίο μέλλον!  

Τα παλιά μας  χαρτιά μπορούν να 

συνεχίσουν την καινούρια  τους   ζω ή  

ως  νέα, ανακυκλωμένα χαρτιά. Τα  



γυάλινα μπουκάλια μπορούν να 

χρησιμοποιούμε πολλές φορές ή να 

γίνουν π.χ.  βάζα . Το πλαστικό και  το 

μέταλλο  από  τα κουτάκια, τις  

κονσέρβες, τα δοχεία μπορούν να 

μετατραπούν σε χρήσιμα αντικείμενα, 

π.χ. ένα ανοιχτήρι. Γιατί ό,τι πετάμε, 

δεν είναι σκουπίδι!  

        Χρήστος Κων/νος Ανδρονικίδης 

 

SLAVAS SNOW SHOW 

 

Την  Κυριακή 17 Μαρτίου πήγα στο 

Μέγαρο Μουσικής με το φίλο μου 

Μάριο, την Κυρία Ράνια και άλλα 

παιδιά και παρακολούθησα μια 

παράσταση από ρώσους καλλιτέχνες. 

Εκείνο που με εντυπωσίασε ήταν η 

χιονοθύελλα επειδή σκορπίστηκε χιόνι 

σε όλο το θέατρο. Πολύ μου άρεσαν 

και οι μπάλες από τα παρασκήνια που 

οι ηθοποιοί τις πετούσαν προς εμάς. 

Όταν τις πιάναμε τις πετούσαμε με τη 

σειρά μας σε κάποιον άλλο σαν 

τραμπολίνο. Στη συνέχεια 

εμφανίστηκαν στη σκηνή οι κλόουν  

μέσα σε μια θάλασσα από καπνό. Ένας 

παρίστανε τον καρχαρία αφού είχε ένα 

πτερύγιο, άλλος έχοντας στα χέρια 

του μια σκούπα περίμενε να χτυπήσει 

με αυτήν τον καρχαρία. Όλο έκαναν 

γκάφες και αστεία και γελούσαμε πολύ. 

Κάποια στιγμή απλώθηκε ένας ιστός 

πάνω από τα κεφάλια μας που σιγά 

σιγά απλώθηκε σε όλο το θέατρο. 

Ήταν εντυπωσιακό. Νιώθω πολύ 

χαρούμενος που παρακολούθησα αυτή 

την παράσταση και θα ήθελα να την 

προτείνω και σε εσάς. 

                Ανδρονικίδης Κωνσταντίνος 

Όταν η Ελισάβετ ταξιδεύει στην 

Ευρώπη… 

Αγαπητό μου ημερολόγιο: 

Σάββατο 16/03/2013 

Στα Σκόπια είδα μεγάλες πινακίδες 

που μιλούσαν για ένα μέρος το 

ΣΤΟΜΠΙ, εκεί βρήκαν αρχαία από 

την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

Στην Σερβία είδα πολλά τζαμιά-

εκκλησίες των μουσουλμάνων. Είχαν 

ψηλούς μυτερούς πύργους που τους 

λένε μιναρέδες. Είδα και κανονικές 

εκκλησίες σαν τις δικές μας. 

Κυριακή 17/03/2013 

Βελιγράδι- πρωτεύουσα της Σερβίας. 

Το τοπίο είναι χιονισμένο, έχει πολύ 

κρύο. Περνάμε πάνω από ένα ποτάμι, 

καφέ…ο Δούναβης. Στις όχθες του 

βλέπω πολλά μικρά ξύλινα σπιτάκια 

φτιαγμένα σχεδόν πάνω στο νερό. 

Αργά το βράδυ φτάσαμε στην 

Ουγγαρία. Στα σύνορα με ξύπνησε η 

μητέρα μου επειδή περάσαμε από 

έλεγχο διαβατηρίων και ο αστυνομικός 

ήθελε να βεβαιωθεί πως στη 

φωτογραφία ήμουν εγώ. 

Δευτέρα 18/03/2013  

Εξακολουθεί να χιονίζει πάρα πολύ. 

Θα ήθελα να παίξω με το χιόνι αν δεν 

ήταν…καφέ. Συναντήσαμε ξανά το 

Δούναβη που χωρίζει την Βουδαπέστη 

στα δύο. Αργά το μεσημέρι μπήκαμε 

στην Σλοβακία. Κι εκεί χιόνιζε πολύ. 



Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε στην 

Τσεχία. Όμορφη πόλη. Σταματήσαμε 

σε ένα πάρκο με ελαφάκια. Τα τάισα 

ψωμάκι και τα είδα από κοντά. Εκεί ο 

κόσμος δεν πειράζει τα ζώα κι εκείνα 

πηγαίνουν μέσα στις αυλές των 

σπιτιών τους. Τι όμορφα που ήταν! 

Συνεχίζεται…. 

Ελισάβετ Κλάψα 

 

TO TAGRAM.  

Το τάνγκραμ είναι ένα 

παλιό κινέζικο 

παιχνίδι που 

χρονολογείται  πριν το 18ο αιώνα. Οι 

πρώτες δημοσιεύσεις γι’ αυτό γίνονται 

το 1813  και  παρ ότι είναι εξαιρετικά 

εθιστικό  και όχι τόσο εύκολο όσο 

φαίνεται , στην κινέζικη κουλτούρα 

αποτελούσε ένα παιχνίδι για παιδιά και 

γυναίκες . Αργότερα στα τέλη του 18ου 

αιώνα έγινε γνωστό στην Ευρώπη  και 

την Αμερική. Αποτελείται από εφτά 

ξύλινα κομμάτια, που ονομάζονται 

τανς: δύο μεγάλα ίσα ορθογώνια 

τρίγωνα με εμβαδό 4, δύο μικρά ίσα 

ορθογώνια τρίγωνα με εμβαδό 1, ένα 

ενδιάμεσου μεγέθους ορθογώνιο 

τρίγωνο, ένα τετράγωνο κι ένα πλάγιο 

παραλληλόγραμμο όλα τους με εμβαδό 

2. Όλα μαζί κατάλληλα τοποθετημένα 

φτιάχνουν ένα μεγάλο τετράγωνο 

εμβαδού 16. Αυτά τα κομμάτια μπορείς 

να τα συνδυάσεις κατάλληλα και να 

δημιουργήσεις πολλά σχήματα. 

Χρειάζεσαι μόνο…φαντασία. Καλή 

διασκέδαση!!! 

  Λαγουμίδης  Δημήτρης  

Τσιλογιάννογλου Τάσος 

 

ΤΑ ΒΟΤΑΝΑ  

Από την 

αρχαιότητα, τα 

βότανα 

εκτιμήθηκαν γι 

α τις  αναλγητικές και θεραπευτικές 

τους ικανότητες. Σήμερα ένα ποσοστό 

περίπου 75% των φαρμάκων μας 

βασίζονται στις θρεπτικές ιδιότητες 

των φυτών. Οι κοινωνίες μας, διά 

μέσου των αιώνων, ανέπτυξαν τις 

δικές τους παραδόσεις για να 

καταφέρουν να κατανοήσουν τα 

φαρμακευτικά φυτά. Κάποιες από 

αυτές τις παραδόσεις και τις ιατρικές 

πρακτικές μπορεί να μας φαίνονται 

παράδοξες και μαγικές, ενώ  κάποιες 

άλλες λογικές, όλες τους όμως  είναι 

προσπάθειες να ξεπεράσουν οι 

ασθενείς τις αρρώστιες τους και τον 

πόνο και στο τέλος-τέλος να 

βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής. Αυτά 

με λίγα λόγια ορίζουν την 

βοτανοθεραπεία.        

ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

Αρωματικά  βότανα-φυτά στην 

Ελλάδα 

Στην  Ελλάδα  

φυτρώνουν   πολλά   

αρωματικά  βότανα   

και  φυτά.  Τα  

βρίσκουμε  στις  

πλαγιές  των  βουνών  

δίπλα  στη  θάλασσα  

σε  κήπους.  Μερικά  

απ’ αυτά  είναι ο μαϊντανός  που  

νοστιμίζει  τις  σάλτσες , ο  Βασιλικός  

που  βοηθά  στην   πέψη. 

Επίσης  το  δενδρολίβανο  που  είναι  

τονωτικό, ο δυόσμος  καλός  για  το  



στομάχι, η  τσουκνίδα  που  είναι  κατά  

της  κόπωσης  και το θυμάρι  που  

είναι  αντισηπτικό  και  χαρίζει  ωραίο  

άρωμα  στα  φαγητά. 

Όλα  αυτά  τα  βότανα  μας   κάνουν   

καλό   και  νοστιμεύουν  την  τροφή  

μας. 

Καραποστόλης Ηλίας – Φίλιππος 

 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ  

 

 

Καθότανε  το  λιοντάρι  στο δάσος  και 

χάζευε.  Ξαφνικά περνάει το μυρμήγκι 

τρέχοντας! 

 ‘’Για πού το βαλες έτσι βιαστικός;’’ 

ρωτά το λιοντάρι.  

‘’Δεν τα έμαθες; Τράκαρε ο ελέφαντας  

με  τον  ιπποπόταμο’’ 

 «Ε, και εσύ τι τρέχεις;’’ 

 ‘’Πάω να δώσω αίμα!» 

Σοφία  Τσιοντικίδου    

Σαββίνα Ζαφειροπούλου 

Ήταν ένας άνδρας που ήθελε πολλές 

καρφίτσες. Πήγε σε ένα βιβλιοπωλείο 

για να πάρει καρφίτσες. 

 Ρώτησε: έχετε καρφίτσες;  

Και απάντησαν: ναι.  

Πολλές καρφίτσες; Ξαναρώτησε.  

Στο βιβλιοπωλείο απάντησαν όχι. 

Μετά πήγε σε ένα άλλο βιβλιοπωλείο 

και ρώτησε: έχετε καρφίτσες;  

Ναι έχουμε, απάντησαν εκείνοι. 

Πολλές; Ξαναρώτησε.  

Ναι πολλές, απάντησαν.  

Πολλές, πολλές, πολλές; Ξαναρώτησε. 

Ε, τότε θα πρέπει να  πάτε στο 

εργαστήρι καρφιτσών του είπαν στο 

βιβλιοπωλείο.  

Ο άνδρας πήγε στο εργαστήρι  και 

ρώτησε:  έχετε καρφίτσες;  

και βέβαια έχουμε του είπαν και τον 

πήγαν σε ένα δωμάτιο με πολλές 

καρφίτσες. 

 Αααα… Να πάρω μια.  Είπε ο άνδρας!      

ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΧΡΙΣΤΙΝΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  ΟΥΡΑΝΙΑ 

Μπουγάτσα 
στα γρήγορα 

Υλικά: 

250 γρ. βούτυρο 

1 κουτί γάλα ζαχαρούχο 

1 πακέτο φύλλο κρούστας 

ζάχαρη άχνη κανέλα 

Εκτέλεση:   Σε ένα πιρέξ στρώστε τα 

φύλλα. Φροντίστε να είναι 

τσαλακωμένα. Κόψτε το βούτυρο σε 

λεπτά κομμάτια και το μοιράζετε πάνω 

στα φύλλα (ή μπορείτε να το λιώσετε 

και να το περιχύσετε από πάνω). 

Βάλτε το στον φούρνο στους 180 

βαθμούς (σε αέρα) και περιμένετε να 

λιώσει το βούτυρο στα φύλλα και να 

ξεροψηθούν. Βγάλτε τα τότε από τον 

φούρνο και ρίξτε το γάλα αραιωμένο 

με νερό σε αναλογία 1:2 (1 γάλα – 2 

νερό). Ξαναβάλτε το στο φούρνο και 

αφήστε το να ψηθεί μέχρι να 

απορροφηθεί το γάλα τελείως 

(περίπου 10 λεπτά). Βγάλτε την 

μπουγάτσα από το φούρνο και 

πασπαλίστε την με άχνη ζάχαρη και 

κανέλα. 

 

 

 


