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Σχολική επικαιρότητα 

Το Δ.Σ. Κυνοπιαστών συμμετείχε στο 

πρωτάθλημα βόλεϊ που διοργάνωσε το 4ο Δ.Σ. 

στις 26/05/16 και κατάφερε με αρκετή δυσκολία 

και προσπάθεια να βγει στην τριάδα φέρνοντας 

στο σχολείο το κύπελλο της τρίτης θέσης. Πήραν 

μέρος πέντε σχολεία τα οποία ήταν: το 4ο, το 6ο, 

το σχολείο μας, το 12ο και το 14ο. Τα αγόρια και 

τα κορίτσια κατάφεραν να νικήσουν το 14ο και το 

12ο, αλλά έχασαν απ’ το 6ο και το 4ο. Η συμμετοχή των παιδιών ήταν 

απ’την Πέμπτη και την Έκτη τάξη. Τα παιδιά του σχολείου που 

συμμετείχαν ήταν: ο Λαέρτης, η Μάρα, η Λυδία, η Γεωργία, η Μαριάννα, ο 

Σταμάτης (που ήταν αρχηγός της ομάδας των αγοριών) ο Στάθης, ο 

Βιωνέλ, ο Βαγγέλης, ο Βασίλης, ο Σεμπάστιαν, ο Σπύρος, ο Τάσος, η 

Μαργαρίτα, η Κατερίνα (που ήταν η αρχηγός της ομάδας των κοριτσιών) 

και η Μαρία. 

Των Μάριου Πελοπίδα και Κωνσταντίνου Μυρισκλάβου 

 

Ένα ταξίδι στην όμορφη Ρόδο! 

Πανηγύρια και Έθιμα 

Η σούστα, ο πιο αγαπημένος χορός των Ροδιτών, κατάγεται από την 

Κρήτη. Κάθε χωριό έχει τη δική του σούστα με διαφορετικά βήματα απ’ 

ότι στα αλλα χωριά: άλλη στον Αρχάγγελο, άλλη στα Λαέρμα, άλλη στα 

Σιάνα, άλλη στον Έμπωνα… Χορεύεται πλαγίως προς τα δεξιά, από μια 

μεγάλη σειρά χορευτών, ανδρών και γυναικών, που την σέρνει με 

αυτοσχεδιασμούς και τσαλίμια ο μπροστάρης. Η καλύτερη ευκαιρία να 

παρακολουθήσει κανείς τους Ροδίτες να χορεύουν τον παραδοσιακό τους 

χορό είναι τα πανηγύρια, τα περισσότερα από τα οποία διοργανώνονται 

το καλοκαίρι και κυρίως τον Δεκαπενταύγουστο.  
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Γιορτές και Φεστιβάλ  

Δεκαπενταύγουστος. 14 και 15 Αυγούστου στο χωριό της Κρεμαστής, σε 

μια από τις ωραιότερες εκκλησίες που γιορτάζει την κοίμηση της 

Θεοτόκου και τα Εννεάμερα, συγκεντρώνονται πιστοί και επισκέπτες από 

την Ρόδο και ολόκληρη την Δωδεκάνησο. Το πανηγύρι φιλοξενεί, επίσης, 

πανελλήνια έκθεση χειροτεχνίας και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις.  

Γιορτή καρπουζιού. 17 Ιουλίου οργανώνεται στην Απολακιά. Με 

επίκεντρο το καρπούζι οι επισκέπτες δοκιμάζουν ποτά και εδέσματα και 

συμμετέχουν σε διασκεδαστικά παιχνίδια. 

Αποκριάτικη φιέστα στην Παλιά Πόλη. Στη διάρκεια της αποκριάς η Παλιά 

Πόλη φιλοξενεί πολιτιστικές και μουσικές εκδηλώσεις. 

Αξιοθέατα στη Ρόδο 

Τι αξίζει να δείτε στη Ρόδο 

Η Ρόδος το νησί των Ιπποτών, έχει μια μακρόχρονη ιστορία και έχει 

αναπτύξει με το πέρασμα των χρόνων, σπουδαίο πολιτισμό. Στο παρελθόν 

η κυριαρχία των ξένων κατακτητών, επηρέασε τον πολιτισμό της Ρόδου 

αλλά τη ζωή των κατοίκων. Η Ρόδος ήταν η πρωτεύουσα της 

Μεσαιωνικής αριστοκρατίας και υπάρχουν πολλά εντυπωσιακά ιστορικά 

και σύγχρονα μνημεία, που αξίζει να τα επισκεφτείτε. 

Παλιά Πόλη 
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Η Παλιά Πόλη της Ρόδου είναι η μεγαλύτερη μεσαιωνική πόλη στην 

Ευρώπη. Θεωρείται από τα πιο σημαντικά μνημεία της παγκόσμιας 

πολιτιστικής κληρονομίας. Είναι πολύ γραφική πόλη, με στενά σοκάκια 

και κτίρια παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Κάντε μια βόλτα και μπορείτε 

να θαυμάσετε το μεσαιωνικό κάστρο, τις πύλες, τους πύργους, τις 

πλατείες, τις μεσαιωνικές 

εκκλησίες και τις γέφυρες. 

Βέβαια μην παραλείψετε 

να επισκεφτείτε το 

Κάστρο των Ιπποτών, το 

Παλιό Ρολόι και τη 

Ακρόπολη στην οποία θα 

δείτε τα μνημεία του Ναού 

του Δία και της Αθηνάς.  

Των Δημήτρη Χρυσοστόμου και Λαέρτη Ντούκο 

 

Eurovision 2016 στη Σουηδία 

Η Ευρώπη ψήφισε και αποφάσισε ποιο είναι το ωραιότερο τραγούδι για 

την φετινή χρονιά! Η ψηφοφορία τελείωσε, τα αποτελέσματα έβγαλαν 

την πρώτη χώρα που ανέδειξαν το κοινό και οι κριτικές επιτροπές  και 

έγινε… χαμός στο Golden Arena. Σε μια μάχη που κράτησε στην κυριολεξία 

ως την τελευταία στιγμή η Ουκρανία, ένα από τα μεγάλα φοβερή  πήρε τη 

νίκη! Αν και η Αυστραλία ήταν η μεγάλη νικήτρια στην βαθμολογία των 

επιτροπών, το televoting  έβγαλε άλλα αποτελέσματα. Σύμφωνα με αυτά η 

Αυστραλία έλαβε την τέταρτη θέση της ψηφοφορίας του κοινού και 191 

βαθμούς, ενώ η Ουκρανία την δεύτερη θέση στην ψηφοφορία αυτή και 

323 βαθμούς που την έφεραν τελικά στην πρώτη θέση. Για την ιστορία να 

πούμε ότι την πρώτη θέση στο televoting  κατέκτησε η Ρωσία και πήρε  

361 βαθμούς που δεν ήταν αρκετοί για να την ανεβάσουν στην κορυφή, 

αφού οι  επιτροπές δεν στάθηκαν ιδιαίτερα γενναιόδωρες μαζί της. Αξίζει 
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επίσης να σημειωθεί πως 

η Πολωνία που είχε 

συγκεντρώσει μόλις 7 

βαθμούς από τις 

επιτροπές πήρε την 

τρίτη θέση στο 

televoting και 

πριμοδοτήθηκε με 222 βαθμούς. Σε ένα ενθουσιώδεις  κλίμα η νικήτρια 

χώρα όπως συμβαίνει κατά παράδοση, ερμήνευσε το κομμάτι που 

ανέδειξε η Ευρώπη ως  το καλύτερο τραγούδι της φετινής χρονιάς. 

Αυτή είναι η πρώτη πεντάδα: 

Ουκρανία:534 βαθμούς 

Αυστραλία:511  βαθμούς 

Ρωσία: 492 βαθμούς 

Βουλγαρία: 307 βαθμούς 

Σουηδία :264 βαθμούς 

Των Έλενα Ρόντου και Γεωργίας Ραρρή 

 

Οι  Θρησκείες του κόσμου 

Oι άνθρωποι πιστεύουν σε πολλές θρήσκειες. Οι μεγαλύτερες και πιο 

διαδεδομένες θρησκείες είναι ο χριστιανισμός και το ισλάμ 

(μουσουλμανισμός). Οι χριστιανοί 

πιστεύουν στην Αγία Τριάδα (Θεός, 

Χριστός, Άγιο Πνεύμα), οι 

μουσουλμάνοι λατρεύουν τον Αλλάχ 

και το προφήτη τους Μωάμεθ, οι   

βουδιστές πιστεύουν στον Βούδα, ενώ 

οι Ινδουιστές αναγνωρίζουν ως ύψιστο 

θεό τους τον Μπάραχμα,  αν και δεν 

υπάρχει κοινή πιστη για όλους. 
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Θρησκεία πληθυσμός 

Χριστιανισμός  2.256.070.000 

Ισλαμισμός  1.661.662.000 

Ινδουισμός 1.074.318.000 

Βουδισμός 508.510.000 

 Του Αχιλλέα Μπίκα 

 

Η Ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα 

Τα Επτάνησα παραχωρήθηκαν από τη Βρετανία στην Ελλάδα την 

21η Μαΐου του 1864.  Αργότερα 84 επτανήσιοι αντιπρόσωποι παίρνουν 

μέρος στην Εθνοσυνέλευση και πρώτος μεταξύ τους ο πρωτεργάτης της 

ένωσης, ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. 

Στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, παρότι με τη Συνθήκη του Λονδίνου το 

(1914) τα Επτάνησα είχαν κηρυχθεί ουδέτερα, χρησιμοποιήθηκαν σαν 

βάση από τα 

συμμαχικά Βρετανικά, 

Γαλλικά και Ιταλικά 

στρατεύματα, κι εδώ 

κατέφυγε  η ηττημένη 

κυβέρνηση της 

Σερβίας. Ταυτόχρονα 

οι Γαλλικές και οι 

Ιταλικές δυνάμεις 

παραμένουν στο νησί 

απ’ τον Οκτώβριο του 1919.  

Στον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο η Κέρκυρα πλήρωσε κι αυτή τον βαρύ 

φόρο του αίματος. Μάλιστα στην Ιόνιο Βουλή κυριαρχούσε το κόμμα των 

Ριζοσπαστών, που αγωνίζονταν για την εκδίωξη των Άγγλων και την 

ένωση με την Ελλάδα. Έτσι όταν στον ελληνικό θρόνο ανέβηκε ο Γεώργιος 

ο Α΄ η Αγγλία του έδωσε ως δώρο τα Επτάνησα τα οποία βέβαια 
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ενώθηκαν με την Ελλάδα. Βομβαρδίστηκε εκ νέου από τους Ιταλούς που 

το 1941 την καταλάμβαναν με σκοπό να ιδρύσουν το νέο Ιόνιο Κράτος 

φυσικά υπό την ΄΄προστασία΄΄ τους. Η καταστροφή ολοκληρώνεται από 

τους Γερμανούς. Αφάνισαν πολλά ιστορικά κτήρια όπως, η Ιόνιος 

Ακαδημία, το Βουλευτήριο, η Δημόσια Βιβλιοθήκη, η Οικία του Δ. 

Σολωμού, το θέατρο κ.α. Με την συνθηκολόγηση οι Γερμανοί 

καταλαμβάνουν το νησί. 

Αποχωρούν το 1944 όταν την Κέρκυρα καταλάμβαναν Ελληνικές 

αντιστασιακές ομάδες και την οδηγούν πλέον, στον δρόμο της 

πραγματικής της ελευθερίας! 

Των Μαριάννας Πανάρετου και Λυδίας Ρώσσιου 

 

Καλοκαιρινά πανηγύρια και έθιμα 

Στις 24 Ιουνίου του Ιωάννου του Προδρόμου.  

Κατά την παράδοση, την παραμονή στις 23 Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι 

γιορτάζανε το κάψιμο των πρωτομαγιάτικων στεφανιών, αλλά στην 

πραγματικότητα μαζεύανε ότι παλιό είχαν καρέκλες, χαλασμένα τραπέζια, 

καφάσια, κοφίνια ακόμα και χαρτικά και τα καίγανε με μεγάλες φωτιές 

στις γειτονιές. Οι μεγαλύτεροι είχαν τον έλεγχο της φωτιάς, την 

περιλούζαμε με οινόπνευμα, πάνω βάζαμε τα στεφάνια και οι πιο 

τολμηροί ξεκίναγαν να πηδάνε, έστω και αν τσουρουφλίζονταν. Στις 

Κυκλάδες, παίρνουν στάχτη από τις φωτιές και την ρίχνουν στις ρίζες των 

δένδρων για να έχουν καλή καρποφορία. Τα παλιά χρόνια, οι άρρωστοι 

συνήθιζαν να κάνουν μπάνιο αυτή την ημέρα, για να γιατρευτούν. Στην 

Πελοπόννησο, τα ανύπαντρα κορίτσια έφτιαχναν στεφάνι από λουλούδια 

και το έβαζαν κάτω από το μαξιλάρι τους για να δουν ποιόν θα 

παντρευτούν. 

Κυκλάδες (Κουφονήσια) – Με τα καΐκια στην Παναγιά 

Τον Δεκαπενταύγουστο γιορτάζει η Παναγία στο εκκλησάκι της στο Κάτω 

Κουφονήσι. Μετά τη λειτουργία προσφέρεται φαγητό από τους 
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κατοίκους και κατόπιν μεταφέρονται με τα καΐκια τα οποία κάνουν 

αγώνες για το ποιος θα περάσει τον άλλο στο Πάνω Κουφονήσι. 

Με την επιστροφή ντόπιοι και ξένοι το γλεντάνε μέχρι πρωίας στα 

μαγαζιά του νησιού, με μουσική, κρασί, ούζο και θαλασσινούς μεζέδες για 

τους οποίους έχουν φροντίσει οι ψαράδες. 

Nίσυρος – Παναγία Σπηλιανή 

Ένας από τους πιο πολυήμερους και ξεχωριστούς εορτασμούς της 

Παναγιάς πραγματοποιείται στο νησί της Νισύρου. Εδώ γιορτάζεται το 

Nιάμερο της Παναγίας, που ξεκινά στις 6 Aυγούστου, γιορτή της 

Mεταμορφώσεως του Σωτήρος. Το έθιμο είναι αφιερωμένο στην γυναίκα, 

καθώς οι μαυροντυμένες Eννιαμερίτισσες (γυναίκες ταγμένες στην 

Παναγία) αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη λατρευτική δράση. 

Eγκαθίστανται στο χώρο του μοναστηριού της Παναγίας της Σπηλιανής 

που βρίσκεται μέσα στο κάστρο των Ιπποτών, προσκυνούν και 

καθαρίζουν τον χώρο και τα ιερά σκεύη. Στην πραγματικότητα, 

διεξάγονται δύο παράλληλες λατρευτικές τελετουργίες, η επίσημη 

Αγιογραφία: Ο Χριστός 

Του Σπύρου Περδικομάτη 
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εκκλησιαστική από τους ιερείς και η ανεπίσημη με ιέρειες τις 

Eννιαμερίτισσες, που ακολουθούν αυστηρή νηστεία, κάνουν 300 

μετάνοιες κάθε εικοσιτετράωρο και ψάλλουν. Την ημέρα του 

Δεκαπενταύγουστου, με τη λήξη της λειτουργίας, οι ιερείς λιτανεύουν την 

εικόνα της Παναγίας έως το χωριό για να ευλογήσει το πανηγύρι. Οι 

Eννιαμερίτισσες, από την άλλη πλευρά, κρατούν τους δίσκους με τα 

κόλλυβα και προπορεύονται, ανοίγοντας το δρόμο για την ιερή εικόνα. Το 

γλέντι ξεκινά τη στιγμή που η εικόνα φτάνει στο χωριό, με τον τοπικό 

χορό της «κούπας», τραγούδια και άφθονο κρασί, ενώ οι Εννιαμερίτισσες 

αποσύρονται.   

Δωδεκάνησα (Λειψοί) – Παναγία του Χάρου 

Στο Μοναστήρι της Παναγίας στους Λειψούς, η Παναγία δεν κρατάει το 

Θείο Βρέφος αλλά τον Εσταυρωμένο Χριστό, σε μια εικόνα μοναδική στην 

χριστιανική παράδοση. Η Παναγία του Χάρου γιορτάζει στις 23 

Αυγούστου, δηλαδή στα εννιάμερα της Παναγίας. Σύμφωνα με το έθιμο, 

που τηρείται από το 1943, τοποθετούνται την άνοιξη κρινάκια γύρω από 

την εικόνα τα οποία στη συνέχεια ξεραίνονται και ανθίζουν ξανά, τον 

Αύγουστο. Πλήθος πιστών συγκεντρώνεται κάθε χρόνο στην αυλή της 

Ιεράς Mονής της Παναγιάς της Φιδούς στην περιοχή Mαρκόπουλου, 

Κεφαλονιάς για να δουν τα «φιδάκια της Παναγίας». Kάθε 15 Aυγούστου 

τα μικρά φιδάκια εμφανίζονται στο καμπαναριό και η εκκλησιαστική 

επιτροπή τα μεταφέρει στο προαύλιο του Ιερού Ναού. Σύμφωνα με την 

παράδοση, τα φιδάκια φέρνουν καλή τύχη στο νησί και αν δεν 

εμφανιστούν, ο οιωνός είναι κακός, όπως έγινε, για παράδειγμα, την 

χρονιά των μεγάλων σεισμών, μερικές δεκαετίες πριν. 

Των Σπύρου Περδικομάτη και Μαρίας Μπόικου 
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Ας γελάσουμε λίγο... 

Ανέκδοτα 

-Πόσο κάνει το σπαθί του Κολοκοτρώνη; 

-1821$  

 

-Γιατί οι Πόντιοι κάνουν μπάνιο με ανοιχτή την πόρτα; 

-Για να μην τους βλέπουμε από την κλειδαρότρυπα. 

 

-Κοιμάμαι με μια τούρτα κάτω από το κρεβάτι μου για να έχω όνειρα 

γλυκά. 

 

-Ήταν 10 Πόντιοι πάνω σε μια βάρκα και 

σταμάτησε η μηχανή. Την άλλη μέρα οι 9 πνίγηκαν, 

γιατί κατέβηκαν να σπρώξουν. 

 

-Ρωτάει ο μπαμπάς τον γιο του πόσο κάνει ένα 

πορτοκάλι + ένα πορτοκάλι;  

-Ο γιος του απαντάει ότι δεν ξέρει επειδή στο σχολείο του έχει μάθει να 

υπολογίζει με μήλα. 

 

-Δυο ξανθιές συζητάνε. Ρε Κατερίνα, που πάει το φως όταν σβήνουμε τα 

φώτα; Δεν ξέρω δύσκολη ερώτηση. Θα το σκεφτώ και θα σε  πάρω 

τηλέφωνο να σου πω. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 ΩΡΕΣ 

Το τηλέφωνο χτυπάει, το σηκώνει η μια και λέει: Έλα Κατερίνα το βρήκα, 

έλα από εδώ να σου δείξω. 

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 30 ΛΕΠΤΑ. 

Λοιπόν, σβήσε τα φώτα, (ανοίγει το ψυγείο) και λέει: να πού κρύφτηκε το 

άτιμο. 

  



12 

Κυριακή 12 Ιουνίου 2016 

-Πώς λένε το κουτί παραπόνων στα Τούρκικα;  

-Σιχτίρ  ντουλάπ. 

 

-Πώς λένε οι ανθρωποφάγοι έναν άνθρωπο που τρέχει; 

-Fast food. 

 

-Πώς λένε στα Τούρκικα το τάνκ; 

-Τσαμπουκά τρακτέρ. 

 

-Πώς λένε την πεταλούδα στα Τούρκικα; 

-Εμπριμέ κουνούπ. 

Του Δημήτρη Χατζηπαρασίδη 

 

Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΜΑΣ ΓΙΟΡΤΗ 

Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε 

με πολλή χαρά στην καλοκαιρινή 

μας γιορτή που θα γίνει την Τρίτη 

14 Ιουνίου του 2016 και ώρα 

11:30 π.μ. στην αίθουσα τελετών 

του σχολείου μας. Στην γιορτή 

αυτή θα πάρουν μέρος τα δύο 

τμήματα της πρώτης τάξης και η έκτη δημοτικού. Τα μικρά 

παιδιά θα τραγουδήσουν, ενώ οι μεγάλοι θα μας 

αποχαιρετήσουν με ένα θεατρικό βασισμένο στον παλιό 

ελληνικό κινηματογράφο. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΜΠΑΝΙΑ!!!!!!

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS7aeYiZPNAhXMCsAKHdHRCBYQjRwIBw&url=http://m.entertv.gr/article/90693/kalokairines-stigmes-ton-eponymon-deite-fotografies&psig=AFQjCNHRmWaY0PnibPcr_k21TRKBrxfTSQ&ust=1465291172706286
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Ας παίξουμε Sudoku! 

 

Οδηγίες 

Οι κανόνες του είναι απλοί: Ο πίνακας Sudoku αποτελείται από 4x4=16 τετράγωνα, 

μοιρασμένα σε 2x2=4 μικρότερα. Μερικά από αυτά είναι ήδη συμπληρωμένα, προσδίδοντας 

έναν βαθμό δυσκολίας στο παιχνίδι (μέτριο, εύκολο, δύσκολο, πολύ δύσκολο). Στόχος είναι 

να συμπληρωθούν τα κενά τετράγωνα, έτσι ώστε κάθε γραμμή, κάθε στήλη και κάθε 

τετράγωνο 2x2 να περιέχει τα ψηφία 1 ως 4 μία μόνο φορά. 

 


