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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  

ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΕΤΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 2                                ΜΑΡΤΙΟΣ 2010                                         ΤΙΜΗ  1 ΕΥΡΩ  

Η αναζήτηση και η εξερεύνηση είναι βασικά χαρακτηριστικά του 

ανθρώπου. Ο άνθρωπος από τότε που εμφανίστηκε στη γη δεν έπαψε να 

εξερευνά τον κόσμο γύρω  του . Αυτήν την αγάπη για αναζήτηση και 

εξερεύνηση μπορεί να τη διακρίνει κανείς εύκολα και σε εμάς τα παιδιά 

της ΣΤ  ́του δημοτικού σχολείου Αετού που αποφασίσαμε να εκδώσουμε 

αυτήν την εφημερίδα για να μοιραστούμε μαζί σας τις εξερευνήσεις μας 

και άλλα πολλά. Καλή διασκέδαση!  

Συντελεστές της εφημερίδας (με αλφαβητική σειρά) 

Άτσκα Γκλέντις 

Άτσκα Τζοριάνα 

Βολιώτη Αγγελική 

Δρίλε Ιωάννα 

Δρίλη Αφροδίτη 

Ζέζιου Χριστίνα 

Καϊσίδου Ερμιόνη 

Κωνσταντινίδης Αντώνης 

Μάντση Μαριάννα 

Μηνά Αθηνά 

Μίχου Ελένη 

Νεβολιάνη Χριστίνα 

Σέρα Εμιλιάν 

Σκήπα Ραφαέλα 

Σουμπάλη Ευδοξία 

Τσαχειρίδου Ανδρομάχη 

Φουρκιώτης Αναστάσης 
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Τα νέα του σχολείου μας 
 

Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΒΕΥΗΣ 

 

Στις 10 Δεκεμβρίου του 2009 οι Ε΄ και  

ΣΤ΄ τάξεις πήγαμε εκδρομή στο ΚΠΕ 

Βεύης. Εκεί μάθαμε για τη ζωή στη γη , 

για τα ορυκτά, για την ηλιακή ενέργεια 

και είδαμε έναν αληθινό λιγνίτη. Παίξαμε 

παιχνίδια, κάναμε διάφορα πειράματα,  

μάθαμε για την οικολογία και πώς να 

φροντίζουμε το περιβάλλον καλύτερα. 

Επίσης μας έδωσαν βάζα με χώμα στα 

οποία ρίξαμε φύλλα, ξυλαράκια και νερό, 

τα κλείσαμε καλά και τα πήραμε μαζί μας 

στο σχολείο. Όπως μας είπαν, αν τα 

αφήσουμε για αρκετό καιρό σε ζεστό μέρος θα δημιουργηθεί κάρβουνο.  Στο τέλος 

της επίσκεψης μας έδωσαν σάντουιτς, χυμούς και καπέλα του κέντρου. Στην 

επιστροφή περάσαμε και από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, που λειτουργεί με λιγνίτη, 

αλλά δεν έχει καμινάδες όπως τα παλιά εργοστάσια και είναι φιλικότερο προς το 

περιβάλλον. Το εργοστάσιο ήταν τεράστιο και ο υπεύθυνος του κέντρου μας 

εξηγούσε τη λειτουργία του κάθε  τμήματος . Θα πηγαίναμε και στα ορυχεία, όπου 

βγάζουν το λιγνίτη αλλά δυστυχώς είχε πολύ χιόνι και λάσπη και έτσι δεν μπορέσαμε 

να τα επισκεφθούμε. 

                                           

 

Διδακτική επίσκεψη στο κέντρο πληροφόρησης των 

λιμνών Χειμαδίτιδας και Ζάζαρης.  

 Το σχολείο μας για να γιορτάσει την παγκόσμια ημέρα των υγροτόπων  επισκέφτηκε 

το κέντρο ενημέρωσης για τα πουλιά και τα ψάρια της λίμνης, του Δήμου μας που 

βρίσκεται στη Χειμαδίτιδα. Όταν φτάσαμε είχαμε μεγάλη χαρά γιατί θα γνωρίζαμε 

όλα τα πουλιά, τα ψάρια, τα αμφίβια, τις πάπιες και άλλα πολλά ζώα της λίμνης. 

Αφού μπήκαμε σε μία αίθουσα μας κέρασαν από ένα χυμό. Μετά ανά τμήματα 

πήγαμε σε μία άλλη αίθουσα όπου εκεί είχε μία τηλεόραση . Είδαμε πάπιες  ψάρια 

και πουλιά με κάθε λεπτομέρεια. Όταν τελειώσαμε από εκεί πήγαμε στην απέναντι 

αίθουσα όπου εκεί ο κος Πασχάλης μας μίλησε για τα αμφίβια, τα διάφορα πουλιά, τα 

ψάρια ακόμα μας μίλησε για τις λίμνες πώς ήταν παλιά και πώς είναι τώρα. Ακόμα 

για το πώς θα εξοικονομούμε νερό. Περάσαμε ωραία γιατί μάθαμε κάτι χρήσιμο. 
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Η θεατρική παράσταση στην Κοζάνη 
Στις 19 Φεβρουαρίου όλοι οι μαθητές του σχολείου μας πήγαμε στην Κοζάνη για να 

παρακολουθήσουμε τη θεατρική παράσταση « Οδύσσεια»   

Ξεκινήσαμε νωρίς από το Σχολείο για να πάμε στο θέατρο. Μετά από μία ώρα 

φτάσαμε στην αίθουσα τέχνης. Καθίσαμε γρήγορα στις θέσεις μας. Ακούστηκε  ένας 

ήχος τρομακτικός. Η παράσταση αρχίζει… 

Μας μίλησε ένας άνθρωπος που μάλλον ήταν ο σκηνοθέτης. Άρχισε να τραγουδάει 

και στη συνέχεια μαζί του και όλοι οι ηθοποιοί. Ο καημένος ο Οδυσσέας 

περιπλανιότανε και περιπλανιόταν ώρες,  μέρες, νύχτες και χρόνια. Μετά από 20 

χρόνια θλίψης, συγκίνησης και θαυμασμού όπου τύφλωσε τον Κύκλωπα, όπου η 

Κίρκη μεταμόρφωσε τους συντρόφους του σε γουρούνια, μετά από τους 

Λωτοφάγους, τη Σκύλα και τη Χάρυβδη, το βασιλιά Αντίνοο με την κόρη του τη 

Ναυσικά και άλλα πολλά φτάνει επιτέλους ταλαιπωρημένος στην Ιθάκη. Αλλά μη 

νομίζετε ότι τελείωσαν οι περιπέτειές του. Εκεί τον περίμεναν οι μνηστήρες. Η 

Αθηνά του είπε ότι οι μνηστήρες είχαν καταλάβει το παλάτι για να παντρευτούν τη 

γυναίκα του την Πηνελόπη και να πάρουν το θρόνο του. Μάλιστα η Αθηνά τον έκανε 

παππού για να μην τον γνωρίσει κανείς. Μπαίνει στο παλάτι και όλοι οι μνηστήρες 

αρχίζουν να τον κοροϊδεύουν, τον φτύνουν, τον ρίχνουν κάτω αλλά η καλή Πηνελόπη 

τους λέει να τον αφήσουν κι αυτόν να καθίσει στο παλάτι. Ο Οδυσσέας φανερώνεται 

στο γιο του τον Τηλέμαχο αλλά του λέει να μην το πει σε κανέναν. Θα πρέπει πρώτα 

να σκοτώσουν τους μνηστήρες και να ελευθερώσουν το παλάτι. Ύστερα η Πηνελόπη  

βάζει μια δοκιμασία « Όποιος μπορέσει να περάσει τη χορδή στο τόξο του Οδυσσέα 

εκείνος θα γίνει βασιλιάς και άντρας μου». Ξεκινάνε, μα κανείς δε μπορεί να περάσει 

τη χορδή . Τότε ζητάει και ο ζητιάνος και τα καταφέρνει. Όλοι μένουν με ανοιχτό το 

στόμα. Φανερώνεται, σκοτώνει τους μνηστήρες και παίρνει πάλι το θρόνο του και τη 

γυναίκα του.  

Μετά το θέατρο πήγαμε μέχρι τη γέφυρα του Αλιάκμονα, όπου είδαμε το φράγμα και 

την τεχνητή λίμνη που έχει σχηματιστεί Η γέφυρα τεράστια λίγο πάνω από 1300 

μέτρα Έπειτα γυρίσαμε στο σχολείο και ο καθένας έφυγε στο σπίτι του 

ευχαριστημένος. 

                                                                     

                     Η τριήμερη εκδρομή στην Αθήνα 

Η επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων 
Την Τετάρτη το απόγευμα αφού τακτοποιηθήκαμε στο ξενοδοχείο, πήραμε το μετρό 

και φτάσαμε στο Σύνταγμα. Εκεί βρίσκεται η Βουλή των Ελλήνων. Πρώτα 

επισκεφθήκαμε το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, όπου είδαμε τους τσολιάδες να 

στέκουν ακίνητοι και καμαρωτοί δίπλα στο μνημείο. Μπροστά μας ήταν το κτίριο της 

Βουλής τεράστιο και επιβλητικό. Αφού βγάλαμε τις καθιερωμένες φωτογραφίες 

πήγαμε στην είσοδο της Βουλής όπου μας περίμεναν οι υπεύθυνοι και αφού μας 

έκαναν μία ενημέρωση για την ιστορία του κτιρίου, την ιστορία και τη λειτουργία του 

κοινοβουλίου μας ξενάγησαν στο χώρο, μας έδειξαν την έκθεση με τα προσωπικά 

αντικείμενα παλαιών  Πρωθυπουργών και τελευταία μας οδήγησαν στην αίθουσα του 

κοινοβουλίου, όπου καθημερινά οι βουλευτές νομοθετούν και ασκούν κριτική στην 

κυβέρνηση. 
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Καθίσαμε στα έδρανα της Βουλής και ακούσαμε 

την ευχή από δασκάλους και γονείς  όταν 

μεγαλώσουμε να αξιωθούμε κι εμείς να γίνουμε 

βουλευτές και να υπηρετήσουμε την πατρίδα μας 

και τη δημοκρατία. 

Φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις από αυτή 

μας την επίσκεψη.  

 

 

 

Η επίσκεψη στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης 
Φέτος πραγματοποιήθηκε η τριήμερη εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου Αετού στην 

Αθήνα από μαθητές των Ε΄και ΣΤ΄τάξεων, από τις 3 έως τις 5 Μαρτίου. Στα πλαίσια 

της εκδρομής αυτής είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε και το Νέο Μουσείο της 

Ακρόπολης, γεγονός που μας χαροποίησε ιδιαίτερα. Το Μουσείο αυτό, όπως είδαμε, 

είναι αρχαιολογικό μουσείο επικεντρωμένο στα ευρήματα του αρχαιολογικού χώρου 

της ακροπόλεως των Αθηνών. Το μουσείο κτίσθηκε για να στεγάσει κάθε αντικείμενο 

που έχει βρεθεί πάνω στον ιερό βράχο της Ακροπόλεως και στους πρόποδές του 

καλύπτοντας μία ευρεία χρονική περίοδο από την Μυκηναϊκή περίοδο έως την 

Ρωμαϊκή και Παλαιοχριστιανική Αθήνα ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται πάνω στον 

αρχαιολογικό χώρο Μακρυγιάννη, κατάλοιπο των Ρωμαϊκών και πρώιμων 

βυζαντινών Αθηνών.Η εξωτερική 

όψη του Μουσείου είναι 

επιβλητική. Το σχέδιο του 

Μπερνάρ Τσουμί εμπλέκει τρεις 

αρχιτεκτονικές συλλήψεις: το 

φως, την κίνηση και ένα 

τεκτονικό προγραμματισμό. Οι 

συλλογές του μουσείου 

εκτίθενται σε τρία επίπεδα ενώ 

ένα τρίτο μεσαίο επίπεδο 

στεγάζει τους βοηθητικούς 

χώρους όπως το εστιατόριο, το 

πωλητήριο και τα γραφεία. Στο 

πρώτο επίπεδο του μουσείου 

παρουσιάζονται τα ευρήματα των 

κλιτύων της Ακροπόλεως ενώ η 

μακριά ορθογώνια αίθουσα και το επικλινές δάπεδο παραπέμπουν στην ανάβαση 

στον βράχο. Έπειτα ο επισκέπτης βρίσκεται σε μία μεγάλη τραπεζοειδή αίθουσα όπου 

στεγάζονται τα εκθέματα της αρχαϊκής εποχής. Στον ίδιο όροφο εκτίθενται ακόμη 

αντικείμενα και γλυπτά από άλλα κτίρια της Ακροπόλεως όπως τα Προπύλαια, το 

Ερεχθείο και ο Ναός της Αθηνάς Νίκης όπως επίσης και ευρήματα της Ρωμαϊκής και 

Πρώιμης Βυζαντινής Αθήνας. Ο επισκέπτης όμως βλέπει τα τελευταία κατά την 

κάθοδο καθώς θα οδηγηθεί πρώτα στην αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα ώστε 

να τηρηθεί η χρονολογική σειρά. Η αίθουσα των γλυπτών του Παρθενώνα έχει τον 

ίδιο προσανατολισμό με τον ναό στον βράχο και η χρήση γυαλιού επιτρέπει το 

φυσικό φωτισμό του χώρου. Καθώς το μουσείο έχει κτιστεί σε έναν εκτενή 

αρχαιολογικό χώρο, το δάπεδο, εσωτερικά και εξωτερικά, είναι συχνά διαφανές 

χρησιμοποιώντας γυαλί και έτσι ο επισκέπτης βλέπει τις ανασκαφές του χώρου. Το 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%BD%CE%AC%CF%81_%CE%A4%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%80%CF%8D%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%AD%CF%87%CE%B8%CE%B5%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9D%CE%B1%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC%CF%82_%CE%9D%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
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μουσείο παρέχει ακόμη ένα αμφιθέατρο, θέατρο εικονικής πραγματικότητας, χώρο 

επισήμων και αίθουσα περιοδικών εκθέσεων. Τα πιο εντυπωσιακά εκθέματα είναι οι 

Καρυάτιδες και τα κομμάτια της ζωφόρου του Παρθενώνα. Οι Καρυάτιδες, οι οποίες 

παρ’ όλες τις δύσκολες συνθήκες που έχουν υποστεί κατά καιρούς, διατηρούνται 

αρκετά καλά. Στο Μουσείο βρίσκονται οι πέντε από τις έξι, διότι η μία εκτίθεται στο 

Βρετανικό Μουσείο. 

Αξιοθαύμαστη πάντως είναι και η προσέλευση του κοινού. Καθημερινά εκατοντάδες 

άνθρωποι όλων των ηλικιών και απ΄όλο τον κόσμο επισκέπτονται το Μουσείο της 

Ακρόπολης. Σημαντικό επίσης είναι και ότι τα παιδιά και των δύο τάξεων του 

σχολείου μας ενδιαφέρθηκαν ιδιαίτερα για τα εκθέματα του Μουσείου και 

παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή την κ. Τζώτζη Μαρία την   ξεναγό μας η οποία 

μας    έκανε καταπληκτική ξενάγηση. Οι εντυπώσεις των παιδιών ήταν πολύ καλές. 

Πραγματικά κανένας μας δεν μπορούσε να πιστέψει όσα έβλεπε. Όλα τους ήταν 

τέλεια έως την παραμικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και τα σπασίματά τους τα έκαναν 

ξεχωριστά. 

Κατά τη γνώμη μου το μουσείο είναι μία κιβωτός η οποία σώζει τα ευρήματα και 

προσπαθεί με κάθε τρόπο να τα διαφυλάξει ώστε να μπορέσουν να τα δουν και οι 

επόμενες γενιές. 

Επίσκεψη στην Ακρόπολη 

Βγαίνοντας από το Μουσείο ανηφορίσαμε 

προς το βράχο της Ακρόπολης,  όπου είδαμε 

το Ερέχθειο με τις περίφημες Καρυάτιδες οι 

οποίες είναι αντίγραφα γιατί οι αυθεντικές 

βρίσκονται στο μουσείο , τα Προπύλαια, το 

ναό της Αθηνάς Νίκης  και βέβαια τον 

Παρθενώνα.  

 

Ο Παρθενώνας είναι το μεγαλύτερο και 

επισημότερο οικοδόμημα της Ακρόπολης και 

συγκεντρώνει το θαυμασμό όλου του κόσμου αιώνες τώρα. Οι εργασίες για την 

ανέγερση του ολομάρμαρου αυτού ναού της Αθηνάς άρχισαν το 447 π.Χ. κάτω από 

τη διεύθυνση των αρχιτεκτόνων Ικτίνου και Καλλικράτη. Ο ναός τελείωσε το 438 και 

κατά τα Παναθήναια του επόμενου χρόνου αφιερώθηκε στην πολιούχο θεά. Παρ' όλα 

αυτά οι εργασίες συνεχίστηκαν μέχρι το 432.  

Είναι ναός δωρικού ρυθμού περίπτερος με 8 κίονες στις στενές και 17 στις πλατιές 

πλευρές. Ο κυρίως ναός στο εσωτερικό του χωριζόταν σε τρία μέρη· αυτό γινόταν με 

δύο κάθετες δωρικές κιονοστοιχίες. Το μεσαίο από τα τρία μέρη ήταν το πλατύτερο 

και σ' αυτό ήταν στημένο πάνω σε βάθρο το περίφημο χρυσελεφάντινο άγαλμα της 

Παρθένου Αθηνάς, που ο Φειδίας είχε ολοκληρώσει και τοποθετήσει το 338 π.Χ. στη 

θέση του. Οι 92 μετόπες εσωτερικά ήταν ανάγλυφες και παρίσταναν διάφορα 

μυθολογικά θέματα: Γιγαντομαχίες, Αμαζονομαχίες, Κενταυρομαχίες και επεισόδια 

από την άλωση της Τροίας. 

Η θέα από το βράχο της Ακρόπολης είναι εκπληκτική. Από εκεί βλέπεις όλη την 

Αθήνα, τους λόφους που την περιβάλλουν  Πνύκα, Αιγάλεω, Λυκαβηττό, 

Φιλοπάππου, Υμηττό,  τον Πειραιά, τη Σαλαμίνα.   

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CF%8E%CE%BD%CE%B1%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/447_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%99%CE%BA%CF%84%CE%AF%CE%BD%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/438_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/432_%CF%80.%CE%A7.
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%AC
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CF%81%CE%BF%CE%AF%CE%B1
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Επίσκεψη στο Σούνιο 

 

                                                  

Οδηγώντας κατά μήκος του 

όμορφου παραλιακού δρόμου 

της Αττικής φτάνουμε στο 

νοτιότερο άκρο ,όπου υπάρχει 

ένας ακόμα θαυμαστός 

αρχαιολογικός χώρος, το ιερό 

του Ποσειδώνα του αρχαίου 

θεού της θάλασσας με το 

θαυμάσιο ναό του. Ψηλά στο 

λόφο, αγναντεύοντας με 

μεγαλοπρέπεια το Αιγαίο, 

στέκονται όρθιοι αρκετοί κίονες του αρχαίου ναού. Η θέα από εδώ σου 

κόβει την ανάσα. Σε μέρα καθαρή μπορούμε να διακρίνουμε πολλά 

νησιά. 

Υπάρχει εδώ ιερό από την εποχή του Ομήρου. Ο Μενέλαος σταμάτησε 

εδώ να προσκυνήσει και να θάψει τον τιμονιέρη του πλοίου του, τον 

Φρόντι, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Οι Πέρσες το 

κατέλαβαν και το κατέστρεψαν και οι Αθηναίοι, αμέσως μετά τη νίκη 

των Ελλήνων στη Σαλαμίνα, το ξαναέχτισαν με μεγαλύτερη 

μεγαλοπρέπεια. 

Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, στο Σούνιο  αυτοκτόνησε ο 

βασιλιάς της Αθήνας Αιγαίας. Ο γιος του ο Θησέας πήγε στην Κρήτη, για 

να σκοτώσει το Μινώταυρο και υποσχέθηκε στον πατέρα του πως, αν 

γυρίσει νικητής, θα αλλάξει τα πανιά του πλοίου του από μαύρα σε 

άσπρα. Ο Θησέας σκότωσε το Μινώταυρο αλλά στο γυρισμό ξέχασε να 

αλλάξει τα πανιά. Ο πατέρας του, που τον περίμενε στο ακρωτήριο 

Σούνιο, μόλις είδε το καράβι με τα μαύρα πανιά, από την απελπισία του 

έπεσε στο πέλαγος και πνίγηκε. Από τότε το πέλαγος ονομάστηκε 

Αιγαίο.  

Επίσκεψη στο πλανητάριο 
Την   Πέμπτη  4  Μαρτίου  πήγαμε  στο  Πλανητάριο. Εκεί  ζήσαμε  την  

μεγάλη  περιπέτεια. Μας  ταξίδεψαν  στην  ζωή  των  αστροναυτών  και  

στους  πλανήτες. Μάθαμε  πολλά! Τελικά  η  ζωή  τους  είναι  πολύ  

δύσκολη  και  αναγκάζονται  να  κάνουν  πολλά  δύσκολα  πράγματα. 

Όμως αυτοί έχουν την τύχη να δουν από κοντά τους πλανήτες . Είναι 

απίστευτο πως μπορούν να ζήσουν την βαρύτητα από κοντά από πολύ 

κοντά. Μας έδειξαν πώς περνούν την ώρα τους οι αστροναύτες στο 

διαστημόπλοιο. Τέλος πληρώσαμε 3 ευρώ και φύγαμε. Περάσαμε 

ΤΕΛΕΙΑ! 
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Μαραθώνας 
Στο δρόμο της επιστροφής περάσαμε από το Μαραθώνα , όπου είδαμε 

τον τόπο που έγινε η περίφημη μάχη του Μαραθώνα το 490 π.Χ. 

ανάμεσα στους Έλληνες Αθηναίους και Πλαταιείς  με αρχηγό το 

Μιλτιάδη και τους Πέρσες με αρχηγούς το Δάτη και τον Αρταφέρνη. Ο 

Μιλτιάδης εφαρμόζοντας ένα στρατηγικό σχέδιο  

κατόρθωσε να νικήσει τους Πέρσες. Οι νεκροί Πέρσες υπολογίζονται 

από τον Ηρόδοτο γύρω στους 6.400 ενώ οι Έλληνες είχαν χάσει μόνο 

192. 

  

Σύμφωνα με το θρύλο, μετά το τέλος της μάχης ένας από τους Έλληνες  

πολεμιστές, άρχισε να τρέχει ενθουσιώδης και πάνοπλος με κατεύθυνση 

την πόλη της Αθήνας, καλύπτοντας σε μερικές ώρες την απόσταση των 

40 χιλιομέτρων. Όταν έφτασε στο κέντρο της πόλης, όπου περίμεναν με 

αγωνία τα γυναικόπαιδα, φώναξε «Χαίρετε! Νενικήκαμεν!» και έπεσε 

νεκρός από την εξάντληση. Από τη λαϊκή αυτή αφήγηση προέκυψε το 

1896, με την αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων η πρόταση να 

καθιερωθεί ως επίσημο ολυμπιακό αγώνισμα ο μαραθώνιος δρόμος, που 

από τότε καλύπτει απόσταση 42 χιλιομέτρων και 195 μέτρων.  

Είδαμε τον τύμβο του Μαραθώνα το σημαντικότερο σωζόμενο μνημείο 

της πεδιάδας του Μαραθώνα, ο Σωρός, όπως τον ονομάζει ακόμη η 

λαϊκή παράδοση, ύψους 9 μ. και διαμέτρου 50 μ., που σκεπάζει τα οστά 

των 192 Αθηναίων, που έπεσαν στη μάχη του Μαραθώνα. Σύμφωνα με 

τα έθιμα, οι νικητές περισυνέλεξαν τους νεκρούς από το πεδίο της μάχης, 

τους έκαψαν  και τους έθαψαν στον τύμβο. 

Επίσης είδαμε και την επιτύμβια στήλη που έστησαν με το επίγραμμα 

του Σιμωνίδη του Κείου: «Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι 

χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν» («Πρόμαχοι των Ελλήνων οι 

Αθηναίοι στον Μαραθώνα ταπείνωσαν τη δύναμη των χρυσοφορεμένων 

Μήδων»). 

Μετά επισκεφθήκαμε το Μουσείο με τα εκθέματα, όχι μόνο της εποχής 

της μάχης του Μαραθώνα αλλά και παλαιότερων εποχών.  

Στην επιστροφή περάσαμε και από τη λίμνη του Μαραθώνα, όπου είδαμε 

και το ομώνυμο φράγμα. Από την τεχνητή αυτή λίμνη υδροδοτείται 

ολόκληρη η Αθήνα.  

Τέλος επισκεφθήκαμε την ιερά Μονή του Οσίου Εφραίμ στη Νέα Μάκρη 

 

 
  

     

                                                         



 8 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΠΕΤΑΛΩΤΗ 

Ερώτηση: Ποιο είναι το επάγγελμά σας; 

Απάντηση: Το επάγγελμά μου είναι πεταλωτής. 

Ερώτηση: Πόσα χρόνια κάνετε αυτό το επάγγελμα 

Απάντηση: Το επάγγελμα αυτό το κάνω 20 χρόνια. 

Ερώτηση: Γιατί διαλέξατε αυτό το επάγγελμα; 

Απάντηση: Το διάλεξα γιατί το έκανε η οικογένεια μου. 

Ερώτηση: Ποια  εργαλεία και ποια υλικά χρησιμοποιούσατε; 

Απάντηση: Στο πετάλωμα  χρειάζονται 6 εργαλεία ντανάλια, 

σφυρί, ράσπα, λύμα, σφυχτήρας, καρφιά, πέταλα. 

  Ερώτηση: Πώς ακριβώς γίνεται το πετάλωμα;  

Απάντηση: Σηκώνουμε το πόδι του αλόγου και αρχίζουμε να καθαρίζουμε το πέλμα 

του αλόγου. Αρχίζουμε να κόβουμε το νύχι που έχει πιάσει μέρμηγκα και μετά 

λιμάρουμε το νύχι και τοποθετούμε το πέταλο. Το πέταλο πρέπει να πατάει καλά στο 

νύχι . Αρχίζουμε να καρφώνουμε στο εξωτερικό νύχι ώστε να μην πονάει. Σφίγγουμε 

το πέταλο πάνω απ’ το νύχι και μετά ξαναλιμάρουμε το νύχι για να μην προεξέχει και 

τέλος το βάφουμε με κατράνι για να είναι μαλακό το νύχι και να έχει ωραία 

εμφάνιση. Όταν τελειώσουμε και με τα τέσσερα πόδια το άλογο το αφήνουμε μια- 

δυο μέρες να ξεκουραστεί. 

Ερώτηση: Τι ζώα πεταλώνετε; 

Απάντηση: Πεταλώνω άλογα, γαϊδούρια και μουλάρια. 

Ερώτηση: Δεν πονάνε τα ζώα όταν τα πεταλώνετε; 

Απάντηση: Τα ζώα αυτά πονάνε λίγο για αυτό όταν τα πεταλώνουμε τα χαϊδεύουμε. 

Το πετάλωμα όμως χρειάζεται για να μην πονάει το ζώο όταν περπατάει στις πέτρες 

και στην άσφαλτο και να προστατεύουμε τα νύχια του για να μην πονάει και να μη 

σκοντάφτει. 

Ερώτηση: Υπάρχουν πολλά μεγέθη πετάλων;   

Απάντηση: Υπάρχουν πολλά μεγέθη πετάλων  ανάλογα με το ύψος και τη ράτσα του 

ζώου. 

Ερώτηση: Γιατί κινδυνεύει να εξαφανιστεί το επάγγελμά σας; 

Απάντηση: Γιατί είναι δύσκολο επάγγελμα και επειδή κανένας δεν ενδιαφέρεται για 

το επάγγελμα αυτό. Εξάλλου υπάρχουν πολύ λίγα ζώα για πετάλωμα στην εποχή μας. 

Ερώτηση: Έχετε να μας διηγηθείτε καμιά ιστορία, κάποιο απρόοπτο που σας συνέβη 

κατά την εξάσκηση του επαγγέλματός σας; 

Απάντηση: Πετάλωνα το άλογο που λέγεται Μπάλιος , καλά και ωραία, είναι ήσυχο 

άλογο και δίνει το πόδι εύκολα . Άρχισα να πεταλώνω τα πισινά πόδια και ξεκίνησα 

να κόβω το νύχι. Το λίμαρα για να είναι έτοιμο για πετάλωμα. O Mπάλιος άρχισε να 

κλωτσάει και κατά λάθος με χτύπησε στη κοιλιά, ευτυχώς ήταν ελαφρό χτύπημα και 

δεν πόνεσε πολύ. Είναι πολύ επικίνδυνο επάγγελμα γιατί όπως είπα και πριν θα 

μπορούσα  να είχα πάθει κάποιο κακό.  

  Ευχαριστούμε πολύ για τη συνέντευξη που μας έδωσε τον κύριο Κώστα Μπόντε 

κάτοικο του Νυμφαίου Φλώρινας. 
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Η ακροστιχίδα του Πάσχα 
Λουλούδι που σχετίζεται με το Πάσχα 

Το σουβλίζουμε το Πάσχα 

Κλείνουν για τις διακοπές του Πάσχα τα …………….. 

Μόλις μας φέρει η νονά μας τις λαμπάδες έχουμε ……. 

Τη δίδαξε ο Χριστός.  

     Π------- 

Α--- 

Σ------ 

Χ--- 

Α---- 
Βρείτε τις λέξεις που είναι κρυμμένες και έχουν σχέση με το Πάσχα 

 

Ανέκδοτα 

-Γιατί, μαμά, έχεις τόσες άσπρες τρίχες στο κεφάλι σου;  

-Κάθε φορά που κάνεις αταξία ασπρίζει και μία τρίχα μου. 

-Ώστε, μαμά, εσύ θα έκανες πολλές αταξίες, αφού τα μαλλιά της γιαγιάς 

είναι κάτασπρα! 

 

Δύο αυγά τηγανίζονται σε ένα τηγάνι. 

Το ένα αυγό λέει: «Αχ, πολλή ζέστη!»  

Το άλλο λέει: « Θεέ μου, ένα αυγό που μιλάει!» 

Οι μαθητές και οι δάσκαλοι του Δημοτικού σχολείου Αετού σας 

εύχονται καλή Ανάσταση και Χαρούμενο Πάσχα. 

Ψ Κ Ο Π Λ Ο Μ Φ Α Ζ Χ Λ Ψ Ω Β Α 

Μ Α Γ Ε Ι Ρ Ι Τ Σ Α Ψ Α Β Δ Ρ Γ 

Μ Τ Γ Η Ξ Φ Δ Σ Β Ξ Ε Μ Ν Κ Μ Ι 

Α Ρ Ν Ι Φ Ρ Ν Ο Μ Π Λ Π Η Ω Β Ο 

Ν Γ Η Β Ψ Ω Ρ Υ Κ Μ Φ Α Τ Ξ Σ Φ 

Α Ζ Ψ Β Μ Λ Η Ρ Γ Φ Ε Δ Τ Π Α Ω 

Σ Η Υ Ι Β Ν Μ Ε Π Ι Τ Α Φ Ι Ο Σ 

Τ Ε Ρ Τ Θ Ι Ο Κ Σ Δ Φ Γ Η Ξ Κ Λ 

Α Υ Γ Α Ζ Χ Ψ Ι Ω Β Ν Μ Ε Ρ Τ Υ 

Σ Ρ Υ Τ Θ Π Π Α Σ Χ Α Λ Ι Α Ζ Χ 

Η Ζ Χ Ψ Ω Β Ν Μ Φ Γ Η Ξ Κ Ε Ρ Τ 

Π Β Δ Ε Χ Ψ Ω Β Τ Ρ Ο Π Α Ρ Ι Α 

Ε Ρ Σ Τ Α Υ Ρ Ω Σ Η Μ Ν Β Ω Ψ Χ 



 10 

 

 


