
Αρ. Φύλλου:  1                                                                                                                                                                           Δεκέμβριος   2014                                                      

ΙΙχχννεευυττέέςς  
                         Μαθητική   εφημερίδα  της  Ε΄ τάξης  του 19ου  Δημοτικού  Σχολείου Ιωαννίνων                            
 
 
   
Τα έσοδα από τη διάθεση της εφημερίδας μας 
θα δοθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.   

 
 
Μπορείτε να δείτε την εφημερίδα μας και σε 
ηλεκτρονική μορφή (pdf) στην ιστοσελίδα του 
Σχολείου: http://19dim-ioann.ioa.sch.gr/ 
 

 
 
Γιορτές του δεκαπενθημέρου  

                 των Χριστουγέννων 
 
25 Δεκεμβρίου : Η γέννηση του Χριστού 
27 Δεκεμβρίου : Αγίου Στεφάνου   
1 Ιανουαρίου: Αγίου Βασιλείου του   
                      Μεγάλου   
6 Ιανουαρίου: Τα Θεοφάνεια (Βάπτιση του  
                      Χριστού) 
7 Ιανουαρίου: Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου 
   
                                       Κων/να Ηλία 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  Το σχολείο μας  
 
 
 
 
 
 

 

  

       

 

 

 

 
  
   
 
  
  Το σχολείο μας, το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, βρίσκεται στην περιοχή Πεντέλη  Δροσιάς.  
  Το Σχολείο  λειτούργησε  για πρώτη φορά  το 1971 και στεγαζόταν σε «τολ». Το  1979   εγκαινιάστηκε το σημερινό 
κτήριο, στο οποίο για πολλά χρόνια  λειτουργούσε τριθέσιο σχολείο.  
   Σήμερα το Σχολείο μας είναι  6/θέσιο  και λειτουργεί με επτά τμήματα. Έχει  εκατόν είκοσι  περίπου μαθητές  και  
δεκατρείς εκπαιδευτικούς.  Ένα τμήμα φιλοξενείται στο κτήριο του Νηπιαγωγείου, καθώς οι αίθουσες του Σχολείου μας 
δεν φτάνουν για όλα τα τμήματα.   
  Παρόλο που το κτήριο είναι σχετικά παλιό, βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση.  
 Έχει μια μεγάλη αυλή με  γήπεδο μπάσκετ και γήπεδο βόλεϊ. Αυτή την αυλή χρησιμοποιούμε για να παίζουμε στα 
διαλείμματα, για το μάθημα της Γυμναστικής και για διάφορες εκδηλώσεις.  
 Μας αρέσει το Σχολείο μας, όμως είναι ανάγκη να  γίνουν  άλλες δύο αίθουσες, ώστε να χωράει όλους τους μαθητές 
της περιοχής. 
                            Κλειώ Γρηγορίου - Άσπα Κατσιώτα - Ναταλία Λαγού 
 

   Η τάξη μας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
  Στην τάξη μας, την Ε΄ τάξη, είμαστε δεκαοκτώ παιδιά, εννιά κορίτσια και εννιά αγόρια.  Όλοι είμαστε διαφορετικοί, 
αλλά όλοι είμαστε ίσοι. Καθένας έχει τα χαρίσματά του αλλά και τις αδυναμίες του.  Είμαστε μέλη μιας ομάδας, 
συνεργαζόμαστε μεταξύ μας και σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Καμιά φορά  υπάρχουν και μικροσυγκρούσεις, οι οποίες 
γρήγορα ξεπερνιούνται. Είμαστε πολλά χρόνια μαζί και ίσως κάποιοι από μας θα είναι φίλοι για  πάντα!    
 
                                                                                                                                 Ελένη Χαρίτου 
 
 
 

Τάσος 
Π. 

Τάσος Παπαδιάς 



 
Σελίδα 2 ΠΠΠΕΕΕΡΡΡΙΙΙΒΒΒΑΑΑΛΛΛ ΛΛΛΟΟΟΝΝΝ
 

 ΤΟ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΔΑΣΟΣ   
      ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
    Ελάχιστοι είναι αυτοί που γνωρίζουν ότι τα δασύλλια 
της πόλης μας είναι τεχνητά, καθώς οι περισσότεροι 
θεωρούν ότι ανέκαθεν βρίσκονταν εκεί.  
    Στην αρχή του 20ου αιώνα, στη θέση όπου βρίσκεται 
σήμερα το περιαστικό δάσος, υπήρχαν τρεις γυμνοί 
λόφοι. Το 1932 με βασιλικό διάταγμα φυτεύτηκαν από το 
Δασαρχείο  πεύκα  σε  αυτές  τις  εκτάσεις.      
    Σε αυτή την αναδάσωση συμμετείχε                                                                                                                        
πολύς  κόσμος  μαζί  με  μαθητές   γυμνασίου,   οι οποίοι           ΑΠΟΨΙΣ  ΤΩΝ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  ΑΠΟ  ΤΗΝ  ΛΙΜΝΗΝ                              Σημερινή άποψη των Ιωαννίνων 
πληρώθηκαν γι’ αυτή τη δουλειά.                                                            εκδ. Γ. Δημητριάδης, Ιωάννινα (1899)                          
Διαλέχτηκαν  να   φυτευτούν  πεύκα  επειδή  αυτά    είναι 
ανθεκτικά δέντρα και μεγαλώνουν γρήγορα. Παρ’ όλα αυτά έχουν φυτευτεί και λίγα πλατύφυλλα δέντρα όπως συκιές, καστανιές και άλλα. 
   Τα δέντρα έχουν σήμερα ηλικία 50 - 70 χρόνων γι’ αυτό πολλές φορές πέφτουν επειδή είναι πολύ γέρικα. Το δασαρχείο έχει αναλάβει την φροντίδα του περιαστικού δάσους 
και κάνει δημόσιους καθαρισμούς, για να κόβει τα ξερά κλαδιά και τα δέντρα που είναι έτοιμα να πέσουν. Αν κάποιο δέντρο πέσει, δεν ξαναφυτεύεται αλλά το δασαρχείο απλά το 
απομακρύνει.  
   Οι περισσότερες πυρκαγιές που ξεσπούν στο δασύλλια προκαλούνται από ανθρώπους. Αν υπάρχουν στο χώμα πολλές πευκοβελόνες και δεν ειδοποιηθεί γρήγορα η 
Πυροσβεστική η φωτιά μπορεί να εξαπλωθεί εύκολα και να προκαλέσει πολλές καταστροφές. 
   Στο περιαστικό δάσος ζουν πολλά πουλιά και σκιουράκια. Δεν ζουν άγρια ζώα, γιατί το δάσος βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Παλιότερα στο τμήμα του δάσους 
που είναι δίπλα στο Φρόντζο υπήρχαν μερικά μικρά ζαρκάδια. 
   Ο χώρος του περιαστικού δάσους είναι συγκεκριμένος και δεν μπορεί ούτε να μεγαλώσει αλλά ούτε και να μικρύνει. Περιμετρικά του περιαστικού δάσους έχει κατασκευασθεί 
μόνιμη περίφραξη. Ο σημερινός δασάρχης που είναι υπεύθυνος για το περιαστικό δάσος ονομάζεται Χρήστος Λαγός. Το περιαστικό δάσος ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. 
 
Πηγές: Διαδίκτυο, κα  Νένα Καριπίδου, Δασολόγος                                                                         Μαρία Ντούρου 
 

 

ΖΖΖΩΩΩΟΟΟΦΦΦΙΙΙΛΛΛΙΙΙΑΑΑ            ΗΗΗ         ΓΓΓΕΕΕΙΙΙΤΤΤΟΟΟΝΝΝΙΙΙΑΑΑ         ΜΜΜΟΟΟΥΥΥ   
 
 

ΠΠΠρρροοοβββλλλήήήμμμααατττααα   τττηηηςςς   γγγεεειιιτττοοονννιιιάάάςςς   μμμοοουυυ      
 
  Ένα από τα προβλήματα της γειτονιάς  μου είναι η έλλειψη πεζοδρομίων. Αυτό 
έχει σαν  αποτέλεσμα  η κίνηση των παιδιών, αλλά και όλων των πεζών  να είναι 
εξαιρετικά επικίνδυνη.  
  Ακόμη στην γειτονιά μου δεν υπάρχουν αρκετοί κοινόχρηστοι χώροι, 
προκειμένου τα παιδιά να παίζουν και να αθλούνται με ασφάλεια. 
  Μαζί με αυτά η έλλειψη συχνής αστικής συγκοινωνίας, ιδιαίτερα τις 
απογευματινές ώρες, κάνουν την γειτονιά μου να μοιάζει αρκετά απομονωμένη 
από την υπόλοιπη πόλη.  
  Αγαπώ πολύ την γειτονιά μου και ελπίζω μεγαλώνοντας να δω κάποια από τα 
προβλήματα αυτά, που τόσα χρόνια κουράζουν τους κατοίκους αυτής της 
όμορφης γειτονίας, επιτέλους να λυθούν.    
                                                                                          Εύη Ντούλια 
 
 

ΗΗΗ      λλλαααϊϊϊκκκήήή   τττηηηςςς   γγγεεειιιτττοοονννιιιάάάςςς   μμμαααςςς      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Δίπλα στο σχολείο μας λειτουργεί εδώ και λίγα χρόνια λαϊκή αγορά. Κάθε 
Πέμπτη πρωί παραγωγοί και έμποροι, πολύ νωρίς, στήνουνε τους πάγκους  
τους και τακτοποιούν τα προϊόντα τους. Αφού τα τακτοποιήσουν, περιμένουν να 
φτάσει η ώρα που θα φανούν οι πρώτοι πελάτες. Πουλάνε λαχανικά, φρούτα, 
ψάρια και άλλα είδη.  Όταν οι πελάτες φτάσουν στη λαϊκή, οι έμποροι 
φωνάζοντας προσπαθούν να μαζέψουν κόσμο με σκοπό να  πουλήσουν τα 
προϊόντα τους. Η λαϊκή λειτουργεί ως τις 4:00 το απόγευμα. Οι πελάτες  
βρίσκουν φρέσκα προϊόντα και σε καλές τιμές. Έτσι δικαιολογείται το γεγονός  
ότι  πολύς κόσμος έρχεται στη λαϊκή της γειτονιάς μας.  
 
 Κων/νος Κιτσάκης 

 
 

ΤΤΤααα   αααδδδέέέσσσππποοοτττααα   σσστττηηηννν   πππόόόλλληηη   μμμαααςςς   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν πολλά αδέσποτα σκυλιά στις γειτονιές της πόλης μας. 
    Αυτό συμβαίνει,  γιατί πολλοί άνθρωποι παίρνουν κατοικίδια σκυλιά και μετά από λίγο 
καιρό τα βαριούνται και τα αφήνουν στους δρόμους ελεύθερα. Αυτά δε βρίσκουν τροφή, 
αρρωσταίνουν και έτσι μεταφέρουν ασθένειες. Ακόμη, είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, 
κάνουν πολλά κουτάβια και το πρόβλημα μεγαλώνει. 
   Ευτυχώς υπάρχουν φιλόζωοι που τα φροντίζουν. Αλλά, καλό θα ήταν  όταν βλέπουμε ένα 
αδέσποτο,  να το ταΐζουμε, να μην το χτυπάμε και να το φροντίζουμε όσο μπορούμε. 
   Επίσης, όσοι επιθυμούν να πάρουν ένα σκυλάκι στο σπίτι τους μπορούν να υιοθετήσουν 
ένα από το Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων  της πόλης μας. Όμως θα πρέπει να διαθέτουν 
χρόνο και χρήματα για να το φροντίζουν, για να μην γίνει κι αυτό αδέσποτο. Άλλωστε κι 
εκείνο θα τους το ανταποδώσει, αφού είναι πολύ καλός πιστός φίλος.  
   Μακάρι, σύντομα, τα αδέσποτα να βρουν ένα ζεστό σπίτι και συντροφιά.                                                                             
 
 
 
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:  
 
ΑΝΙΜΑ, Σύλλογος για την Ηθική Μεταχείριση των Ζώων (Ιωάννινα)  www.anima.org.gr 
 
 
Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων Ιωαννίνων (ΚΑΖΙ) - Δουρούτη Ιωαννίνων  
                                      Τηλ.: 2651361380- 6946333001 
 
https://el-gr.facebook.com/kazigr 
 

                                                               
                                                              Φίλιππος Χρήστου 

  



                               ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ                                Σελίδα 3  
    ΕΕΕκκκδδδρρροοομμμήήή   σσστττηηη   ΘΘΘεεεσσσσσσαααλλλοοονννίίίκκκηηη         
                                                               

   Την Κυριακή 3 Νοεμβρίου ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων διοργάνωσε 
εκδρομή στη Θεσσαλονίκη. 
   Εκεί είχαμε την ευκαιρία να δούμε τον Λευκό Πύργο και να ανέβουμε στην 
κορυφή του.  Επίσης πήγαμε στο μεγάλο εμπορικό κέντρο  «cosmos», για να 
ψωνίσουμε. Ύστερα, πήγαμε στο πλανητάριο «noises» όπου 
παρακολουθήσαμε το πλανητάριο, τον προσομοιωτή και το μουσείο 
τεχνολογίας.  
   Το μουσείο τεχνολογίας ήταν χωρισμένο σε τρία μέρη. Το ένα μέρος ήταν 
γεμάτο με αυτοκίνητα της παλιάς εποχής αλλά και της καινούριας. Το δεύτερο 
μέρος είχε παλιά πράγματα, που χρησιμοποιούσαν οι παλιοί πολεμιστές και οι 
άνθρωποι που ασχολούνταν με τα σπίτια τους και τη γεωργία. Το τρίτο μέρος  
είχε  παιχνίδια.  
   Περάσαμε πολύ ωραία όλοι και ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και 
Κηδεμόνων.                                           
                                                                                              Εύη Ντούλια 
                                                      

ΤΤΤοοο   σσσιιινννεεεμμμάάά   τττηηηςςς   γγγεεειιιτττοοονννιιιάάάςςς   μμμοοουυυ   
   Από πρόπερσι, κάθε δεύτερη Κυριακή στις 6:00 μ.μ., στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του σχολείου μας προβάλλεται και από μία ταινία. Με τη βοήθεια 
της κυρίας Λαμπρινής και της κυρίας Μαρίας όλοι τις απολαμβάνουμε 
ΔΩΡΕΑΝ. Οι τελευταίες ταινίες ήταν : «ΤΟ ΣΠΑΘΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΑ ΑΡΘΟΥΡΟΥ», 
«ΠΙΤΕΡ-ΠΑΝ», « ΟΙ  5 ΘΡΥΛΟΙ».                        
                                              Κυριακή Γκουργκούλη  
 

ΞΞΞέέέρρρεεετττεεε   τττοοο      ooo rrr iii ggg aaa mmm iii ;;;    
   Το origami (οριγκάμι) είναι η 
τεχνική διπλώματος χαρτιού για 
κατασκευές. 
   Τον 1ο  αιώνα, όταν το χαρτί 
εμφανίστηκε στην Κίνα, οι 
άνθρωποι άρχισαν να του δίνουν 
διάφορα σχήματα. 
   Αργότερα, τον 6ο αιώνα  μ.Χ., 
βουδιστές μοναχοί μετέφεραν  το 
χαρτί στην Ιαπωνία. Εκεί,  οι 
Ιάπωνες δίπλωναν το χαρτί, 
δίνοντάς του  διάφορα σχέδια  και φτιάχνοντας κατασκευές για δώρα  και για να 
παίζουν τα παιδιά.  Έτσι γεννήθηκε το origami  που είναι σύνθετη λέξη  και 
βγαίνει από τις λέξεις   oru = διπλώνω και kami = χαρτί. 
   Το origami έφτασε στη Βόρεια Αφρική από τους Άραβες και από εκεί 
διαδόθηκε στην Ευρώπη. Στη συνέχεια οι Ισπανοί μετέφεραν  το origami  στη 
Λατινική Αμερική και έτσι έγινε γνωστό σχεδόν σε όλο τον κόσμο. 
   Το origami δεν χρησιμοποιείται μόνο ως  τέχνη, αλλά έχει εφαρμογές και σε 
τομείς όπως τα μαθηματικά , η αρχιτεκτονική κ.α..  
   Στο σχολείο μας, στην αίθουσα της Δ΄ τάξης, μια γωνιά έχει διακοσμηθεί με 
πουλιά, φτιαγμένα με την τεχνική origami από μέλη του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων.  
   Αν θέλετε να μάθετε λεπτομέρειες για το origami, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 
www.origami.gr 
                                                                         Κων/νος Σάββας 
 
   
   ΒΙΒΛΙΟ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  
 
◆ Οι δίδυμες στο Σεντ Κλερ (1) Enid Blyton 
Oι Πατ και η Ιζαμπέλ ήταν αρχηγοί στο παλιό τους σχολείο. Τώρα όμως 
αναγκάζονται να πάνε στο Σεντ Κλερ. Τι περιπέτειες θα ζήσουν εκεί;.............    
                                                                     Κυριακή Γκουργκούλη  
   
◆  Το αίνιγμα του πύργου,  Kίρα Σίνου 
◆  Το συμβόλαιο του πύργου,  Kίρα Σίνου 

◆  Ο αιχμάλωτος του πύργου,  Kίρα Σίνου 
Τα τρία βιβλία αποτελούν μια τριλογία που λύνει το Μυστήριο του πύργου. Ένα 
παλιό αρχοντικό με αραχνιασμένα δωμάτια  δεν μπορεί παρά να κρύβει κάποιο 
φοβερό μυστικό. Ποιο να’ ναι αυτό; 
 
◆  Περιπέτεια θαμμένη στην άμμο, Γιώργος Τούρος 
Τέσσερις μικροί φίλοι ξεκινούν ένα ταξίδι στην περιπέτεια, για να ανακαλύψουν 
έναν  κρυμμένο θησαυρό… 
                                                                     Αντιγόνη Χριστογιάννη 
 
◆ Η Τελευταία μαύρη γάτα, Ευγένιου  Τριβιζά 
Μυθιστόρημα για παιδιά (και όχι μόνο) κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και 
της δεισιδαιμονίας.                                                                    
                                                                          
◆  Ο αόρατος Πολ,  Γιώτα Φώτου 
Ένα θαυμάσιο μυθιστόρημα για τη διαφορετικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. 
 
 

 
«  ΤΟ ΥΡΑΝΤΟ »  
 
  Οι μαθητές του 
σχολείου μας, στις 
26/11, παρακολούθη-
σαν στο Καμπέρειο 
Θέατρο  το έργο 
«Τουραντό», από το 
ΔΗΠΕΘΙ. Η παράσταση 
ήταν πολύ όμορφη. 
      Η υπόθεση διαδρα-
ματίζεται στην Κίνα. Η 
Τουραντό, η πανέμορ-
φη αλλά σκληρόκαρδη 
κόρη του βασιλιά Αλτούμ, δεν δέχεται να παντρευτεί. Γι’ αυτό βάζει στους μνηστήρες 
3 αινίγματα. Αν δεν τα λύσουν, χάνουν το κεφάλι τους. Όλοι αποτυγχάνουν μέχρι 
που έρχεται ο νέος Καλάφ, ο οποίος όχι μονό λύνει τα αινίγματα, αλλά κερδίζει και 
την καρδιά της Τουραντό. Στο έργο παίζουν επίσης δύο χαρακτήρες της comedia  
dell’ arte, o Πανταλόνε και ο Ταρτάλια.   
                                                                           Κυριακή Γκουργκούλη 
 

 
ΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ      ΣΣΧΧΟΟΛΛΙΙΚΚΟΟΥΥ      
ΑΑΘΘΛΛΗΗΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  
 
    Η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου 
καθιερώθηκε  ως Πανελλήνια Ημέρα 
Σχολικού Αθλητισμού.   Φέτος το κεντρικό 
μήνυμα ήταν «Όλοι διαφορετικοί - Όλοι 
ίσοι» 
   Στο σχολείο μας  έγιναν δράσεις την 
Παρασκευή 10-10-2014. Διαβάσαμε 
κείμενα, ζωγραφίσαμε, παίξαμε παιχνίδια 
στην αυλή του σχολείου και 
παρακολουθήσαμε βίντεο σχετικά με τον 
ρατσισμό και  τη διαφορετικότητα.  
 
                            Κυριακή Γκουργκούλη 

 
     ΑΝΕΚΔΟΤΑ 
 
‣‣ Δάσκαλος: Κωστάκη, πες μας τους χρόνους του ρήματος  τρέχω. 
   Κωστάκης: Τρέχω, έτρεχα, σκόνταψα, έπεσα, χτύπησα, έκλαψα, σηκώθηκα και 
έφυγα. 
 
‣‣ Τι είπε το 0 στο 8; 
– Μπα, μπα βάλαμε και ζωνούλα;        
 
‣‣ Πάει ένας Ινδιάνος στον αρχηγό του και του λέει: 
– Αρχηγέ, θέλω να αλλάξω το όνομά μου.  
– Πώς σε λένε; ρωτάει ο αρχηγός. 
– Βότσαλο - που - κατρακυλάει - από - γκρεμό - και - τελικά - πέφτει - στο - ρέμα, 
απαντά ο Ινδιάνος. 
– Και πώς θέλεις να το κάνεις; 
– Πλιτς!!! 
 
‣‣ Στο μάθημα της Γεωγραφίας: 
– Τάκη, δείξε μας στον χάρτη την Αμερική. 
– Εδώ. 
– Τώρα, εσύ Νατάσσα.  Ποιος ανακάλυψε την Αμερική;  
– Ο Τάκης. 
 
                                                           Πέτρος Μπάσιος - Κωνσταντίνα Ηλία 
 
 
     ΜΗΝ ΤΟ ΧΑΣΕΤΕ                                                      
 
«Δόξα εν υψίστοις…» 
Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Ιωαννιτών 
Παιδική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου 
Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Cantus 
Χριστουγεννιάτικοι ύμνοι και τραγούδια 
Έργα Γιόχαν Στράους 
 

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, στις 8:30 μ.μ., στην αίθουσα «Β. Πυρσινέλλας» 
Είσοδος ελεύθερη 
 
Για το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου μας ενημερω-
θείτε στην ιστοσελίδα του Πνευματικού Κέντρου:  http://www.pkdi.gr 
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ΠΠααιιδδιικκήή  
ππααχχυυσσααρρκκίίαα  
 
 
 
 
      
 Πολλοί ειδικοί θεωρούν ότι η 
αύξηση της παχυσαρκίας στις 
μέρες μας οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής και στις μικρές αλλά επικίνδυνες 
καθημερινές μας συνήθειες. 
  Τα αίτια εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας είναι πολλά και διαφορετικά. Δύο 
από αυτά είναι τα πιο σημαντικά: 
1. Λανθασμένη διατροφή 
 Το παιδί λαμβάνει μεγαλύτερη ποσότητα τροφής 
από αυτή που χρειάζεται ο οργανισμός του. Τα 
διάφορα σνακ που καταναλώνουν τα παιδιά στα 
ενδιάμεσα γεύματα και η υπερκατανάλωση Fast 
food συνδέονται άμεσα με την αύξηση του 
σωματικού βάρους. 
2. Η έλλειψη φυσικής άσκησης 
  Σήμερα, δυστυχώς, παρατηρείται μία έντονη 
τάση προς τον καθιστικό και παθητικό τρόπο ζωής. Το παιδί προτιμά να περνάει 
το χρόνο του μπροστά από μια οθόνη (τηλεόρασης, ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
βιντεοπαιχνίδια κτλ.). 
   Πρόσφατες μελέτες μάλιστα αποκαλύπτουν την άμεση σχέση ωρών τηλεθέασης 
και εμφάνισης της παιδικής παχυσαρκίας. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η 
τηλεθέαση άνω των δύο ωρών ημερησίως αυξάνει σημαντικά το βάρος των 
παιδιών. 
  Η πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, λοιπόν, πρέπει επικεντρωθεί στην 
αλλαγή του καθημερινού τρόπου ζωής του παιδιού.  
 
                                                                                          Άγγελος Παγούνης 
 
 
 

 
                             ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Η «μεσογειακή διατροφή» χαρακτηρίζεται από τις διατροφικές συνήθεις που 
βρέθηκε ότι είχαν οι κάτοικοι της Κρήτης και της νότιας Ιταλίας στις αρχές της 
δεκαετίας του 1960.  
   Έκανε διάσημη την Ελλάδα οδηγώντας τους ειδικούς ανά τον κόσμο να στρέφουν 
το ενδιαφέρον τους στο «φαινόμενο της Κρήτης» όπως ονομάστηκε χάρις στη 
μακροζωία του πληθυσμού του νησιού. Η κύρια μελέτη όσον αφορά τον μεσογειακό 
τρόπο διατροφής είναι η περίφημη έρευνα των επτά χωρών. Η μεσογειακή διατροφή 
αποτελείται από πολλούς υδατάνθρακες και φυτικές ίνες (δημητριακά, λαχανικά, 
όσπρια και φρούτα), καθώς και ελαιόλαδο. 
   Η πυραμίδα μας δείχνει στη βάση τις τροφές που πρέπει να καταναλώνονται 
καθημερινά, ενώ η κορυφή της τα τρόφιμα που πρέπει να καταναλώνονται σπάνια, 
με όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα να βρίσκονται σε ενδιάμεσες θέσεις. 
   Για να έχουμε μια ισορροπημένη διατροφή πρέπει να έχουμε ποικιλία στα τρόφιμά 
που καταναλώνουμε και να διαλέγουμε την σωστή ποσότητα, για να είμαστε υγιείς.  
        
                                                                                         Δημήτρης Ζούνης 
 
 

 
Tα σπάργανα 
Παραδοσιακές γιαννιώτικες τηγανίτες  
   Στην Ήπειρο, τα Χριστούγεννα έφτιαχναν τα  «Σπάργανα», 
τα οποία συμβόλιζαν τα σπάργανα του Χριστού στη Φάτνη. Τα 
ετοίμαζαν την παραμονή των Χριστουγέννων,  και  τα έτρωγαν 
ανήμερα  τα Χριστούγεννα στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Πρόκειται για τηγανίτες 
ψημένες στο τζάκι, σε πυρωμένη πέτρα. Αν δεν έχετε τζάκι, δοκιμάστε να τα 
φτιάξετε σε αντικολλητικό τηγάνι. 

Υλικά 
• 1 κιλό αλεύρι                   • 1 κιλό ζάχαρη  
• 1 κανάτα χλιαρό νερό     • 1/2 κιλό καρύδια τριμμένα          • Μέλι 
                                              
Εκτέλεση 
▶  Κοσκινίζουμε το αλεύρι και το ανακατεύουμε με λίγο αλάτι 
▶  Το βάζουμε σε μια  λεκάνη και προσθέτουμε σιγά-σιγά χλιαρό νερό 
▶  Χτυπάμε πολύ καλά το μίγμα με ένα πιρούνι μέχρι να γίνει κουρκούτι, 
προσέχοντας να μη σβολιάσει 
▶  Παίρνουμε μια μαύρη πέτρα (πλάκα), την τοποθετούμε στη φωτιά πάνω σε 
πυροστιά  και την αφήνουμε να καεί καλά. 
▶  Αφού καεί η πλάκα, ρίχνουμε λίγη στάχτη και την σκουπίζουμε 
▶  Με μια  κουτάλα ρίχνουμε κουρκούτι  πάνω στην πλάκα και την απλώνουμε με 
έναν πλάστη 
▶  Όταν ψηθεί η τηγανίτα από τη μια πλευρά, τη γυρίζουμε και από την άλλη 
▶  Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει το μείγμα 
▶  Καθαρίζουμε τα καρύδια και τα χτυπάμε σε  γουδί 
▶  Στρώνουμε σε  ταψί λίγα τριμμένα καρύδια και  από πάνω βάζουμε μια σειρά 
τηγανίτες. Ξαναστρώνουμε καρύδια και από πάνω τηγανίτες. Αυτό γίνεται μέχρι να 
τελειώσουν οι τηγανίτες.  
▶  Κόβουμε τις τηγανίτες  με ένα μαχαίρι σε τετραγωνάκια 
▶  Περιχύνουμε τις τηγανίτες με  καυτό σιρόπι,  που έχουμε ετοιμάσει με τη ζάχαρη 
και αφήνουμε να. κρυώσουν.  
▶  Αν θέλουμε, περιχύνουμε και με  μέλι. 

ΚΑΛΗ ΟΡΕΞΗ!!! 
                                                                                                   Αντιγόνη Χριστογιάννη 

                                                 
 

                      ΦΙΛΟΙ - ΦΙΛΕΣ 
 
 

Γράμμα σε  ένα παιδί  
                       από άλλη χώρα 
 
 

                                               Ιωάννινα 27-11-2014 
 

 

Αγαπητέ John, 

   Με λένε Γιώργο και είμαι από την Ελλάδα. Είμαι έντεκα χρονών και πάω 

στην Πέμπτη τάξη στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων. Έχω μια 

αδερφή, τη Δήμητρα, που είναι έξι χρονών. 

  Μου αρέσει το ποδόσφαιρο και παίζω με τους φίλους μου. Επίσης μου 

αρέσει να βλέπω τηλεόραση και να πηγαίνω εκδρομές.  

  Η πόλη μου, τα Ιωάννινα, είναι μεγάλη και έχει μια λίμνη που έχει 

νησάκι. 

  Ελπίζω να  απαντήσεις στο γράμμα μου και να γίνουμε φίλοι. 

 

                      Σε φιλώ 

      

                  Γιώργος 
 

                                           Γιώργος Καλέση 
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Συνέντευξη με την 
 
κυρία  Ελένη Βασιλείου* 
 
 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ  5-12-2014 
 
 
 
  Κυρία Βασιλείου, είστε πολλά  χρόνια Πρόεδρος του 

Πολιτιστικού  Συλλόγου Δροσιάς - Πεντέλης  ; 
    Επτά χρόνια. 

Τώρα που είστε και Δημοτική Σύμβουλος πώς νιώθετε; 
   Νιώθω εξίσου καλά, γιατί πιστεύω ότι ο εθελοντισμός όπου και να τον 

προσφέρεις είναι το ίδιο πράγμα. Το μόνο που αλλάζει είναι η εμβέλεια που 

προσφέρεις, δηλαδή μέχρι τώρα ήμουνα μόνο στην περιοχή μου Πρόεδρος 

και έκανα εθελοντισμό μόνο για την περιοχή μου, ενώ τώρα για ολόκληρη την 

πόλη και ολόκληρο το λεκανοπέδιο. 

 Πώς νιώσατε όταν μάθατε ότι εκλεγήκατε Δημοτική 

Σύμβουλος; 
   Χάρηκα πάρα πολύ, αλλά αισθάνθηκα και μια πολύ μεγάλη ευθύνη η οποία 

με έκανε να προβληματίζομαι κιόλας για την εκλογή μου, με την έννοια ότι 

καταλάβαινα ότι πλέον έχω να αναλάβω κάποιες επιπλέον ευθύνες απέναντι 

στους ανθρώπους όχι μόνο που με εξέλεξαν, αλλά και σε όλους τους 

ανθρώπους του Δήμου, σε όλους τους συμπολίτες μου· αυτό κατά κάποιο 

τρόπο με προβλημάτισε αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες 

τους. 

 Το περιμένατε να  εκλεγείτε Δημοτική Σύμβουλος; 
   Δεν περίμενα να βγω Δημοτική Σύμβουλος, αλλά ο κόσμος με εμπιστεύτηκε 

τελικά και τα κατάφερα. 

 Μπορείτε να μας πείτε τι κάνει ένας Δημοτικός Σύμβουλος; 
   Ένας Δημοτικός ή μια Δημοτική Σύμβουλος – γιατί υπάρχουν και άντρες και 

γυναίκες οι οποίοι εκπροσωπούνε τους συμπολίτες αυτού του Δήμου – 

έχουνε κάποιους ρόλους. Οι ρόλοι τους είναι να παίρνουν κάποιες αποφάσεις 

για τον Δήμο. Αυτές αφορούν πάρα πολλά πράγματα όπως : το πώς χτίζεται 

μια πόλη, τις χρήσεις γης, αφορούν την καθημερινότητα των ανθρώπων 

σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, την αποκομιδή των σκουπιδιών· π.χ. αν 

είναι φωτισμένη μια πόλη, αν υπάρχουν πεζοδρόμια, η συντήρηση των 

σχολείων (φροντίζουνε αν λείψει κάτι, αν έχουν θέρμανση κλπ). Επίσης 

υπάρχουν οι οικονομικές υπηρεσίες που διαχειρίζονται τα χρήματα του 

Δήμου, τα χρήματα των συμπολιτών μας και......υπάρχουνε και διάφοροι 

άλλοι τομείς οι οποίοι είναι πολύ μεγάλο το εύρος τους για να τους αναλύσω 

όλους. 

 
 Πώς σας φαίνεται η δουλειά στο Δημαρχείο; 
   Η δουλειά μου στο Δημαρχείο δεν είναι πάρα πολλές ώρες με την έννοια ότι 

έχω και τη δουλειά μου την κανονική από την οποία πληρώνομαι. 

Ασχολούμαι όμως τις ελεύθερές μου ώρες, έχω αναλάβει κάποιους τομείς 

όπως την ποιότητα ζωής των ανθρώπων του Δήμου, των συμπολιτών μου, 

έχω αναλάβει τον τουρισμό και είμαι και σε διάφορες άλλες επιτροπές. 

 
 Η γειτονιά μας έχει πολλά προβλήματα. Ποιο από αυτά θα 
θέλατε να λυθεί άμεσα; 
   Το βασικό πρόβλημα που θέλω να λυθεί είναι αυτό που αφορά το σχέδιο 

πόλης. Αν μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα τότε θα μπορέσουν να 

λυθούν και  πολλά άλλα, όπως το να υπάρχουν πεζοδρόμια, το  να  μπορείτε  
εσείς να πηγαίνετε με μεγαλύτερη ασφάλεια στο σχολείο σας, να 

κυκλοφορείτε. Αυτό που επίσης με ενδιαφέρει πάρα πολύ είναι να 

δημιουργηθούν κοινόχρηστοι χώροι π.χ.  παιδική χαρά,  πλατεία,  γήπεδα,  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να λύσουμε  είναι το  

αποχετευτικό, για να μην πλημμυρίζουμε  και πατάτε μέσα στα νερά όταν θα πηγαίνετε 

σχολείο και τέλος να μπορούν να έχουν καλύτερη πρόσβαση και διακίνηση τα 

αυτοκίνητα στους δρόμους. Αυτά νομίζω ότι είναι τα πιο βασικά. 

   Συνεργάζεστε με τον κύριο Μπέγκα; 
   Ναι, συνεργαζόμαστε πολύ στενά για θέματα που αφορούν τον Δήμο. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Δυσκολεύεστε τώρα που είστε και Δημοτική Σύμβουλος και 

Πρόεδρος του Συλλόγου Δροσιάς - Πεντέλης και νηπιαγωγός; 
   Δυσκολεύομαι αρκετά, αλλά δεν με πειράζει, γιατί μου αρέσει να προσφέρω και 

γενικώς αν μπορώ να κάνω πράγματα για την καλυτέρευση της ζωής των πολιτών, 

αυτό μου δίνει χαρά και έτσι μπορώ και τα αντιμετωπίζω όλα. 

  Όταν κάνετε εκδηλώσεις με τον Σύλλογο πώς αισθάνεστε; 
   Αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενη, ιδιαίτερα όταν αυτές οι εκδηλώσεις έχουν 

ανταπόκριση από τον κόσμο και βλέπω ότι χαίρονται παρά πολύ για αυτό που γίνεται 

και αυτό μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε σαν Σύλλογος να κάνουμε και 

άλλες εκδηλώσεις. Απλά θέλουμε και προτάσεις· δηλαδή και εσείς οι ίδιοι μπορείτε να 

μας προτείνετε τις εκδηλώσεις που θα θέλατε να κάνουμε. 

  Σε ποιες εκδηλώσεις έρχεται πιο πολύ ο κόσμος; 
   Οι εκδηλώσεις που έχουμε πιο πολύ κόσμο είναι εκείνες που αφορούν κάποιες 

συζητήσεις που γίνονται για την περιοχή και οι εκδηλώσεις που γίνονται για τα παιδιά. 

 Σας ευχαριστούμε πολύ για την συνέντευξη.   
 
 
 
 
 
Τη συνέντευξη πήραν οι «δημοσιογράφοι»:    Κυριακή Γκουργκούλη 
                                                                        Εύη Ντούλια   
                                                                        Ορφέας Παππάς 
Απομαγνητοφώνηση:  Κυριακή Γκουργκούλη - Μαρία Ντούρου - Άσπα Κατσιώτα 
                                                                  

*Η κυρία Ελένη Βασιλείου είναι Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Ιωαννιτών, Πρόεδρος  
του  Πολιτιστικού  Συλλόγου  Δροσιάς - Πεντέλης  και  Νηπιαγωγός  στο 23ο 
Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων. 
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  ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ 

                       
1. Κατοικίδιο ζώο 
2. Φρούτο  
3. Το βάζουμε στη σαλάτα 
4. Σύντομος χαιρετισμός 
5. Αντίθετο του κοριτσιού 
6. Το ρίχνουμε για να ξινίσουν τα φαγητά 
7. Αιγύπτιος θεός του ήλιου 

 

  
4   2  6 

 1       

        

        

   3     

    
7    

5        

        

 

            Good 
 

G Z M I G F G O O D 
O Y I Q O A A O D L 
O F N J O F S M O L 
D E F J D M W Y G D 
D T H S F G G O O D 
G O O D N W Q Z B V 

 
 ΙΣΤΟΡΙΑ 
Ένωσε την πόλη με τον ιδρυτή της. 
 

Αθήνα                                Κωνσταντίνος 
Αλεξάνδρεια                       Βύζαντας 
Αδριανούπολη                    Ρωμύλος 
Φιλιππούπολη                    Μ.Αλέξανδρος 
Ρώμη                                 Φίλιππος 
Βυζάντιο                           Αδριανός 
Κωνσταντινούπολη            Αθηνά 
 
ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 
Ι _ _ _ _               Αιγύπτια θεά 

Χ _ _ _ _ _           Αργοκίνητο ζώο. 

Ν _ _ _ _              Μέρα - ......... 
Ε _ _ _ _              Μoνός αριθμός. 

Υ _ _ _ _              Το κάνουμε από τις 21:30μ.μ.ως 7:30π.μ. 
Τ _ _ _ _ _ _        Σε αυτό τρώμε. 

Ε _ _ _ _ _ _ _ _ Κλάσματα που δεν έχουν ίδιο παρονομαστή. 
Σ _ _ _ _              ..... μου......., φτωχό καλυβάκι μου! 

 

ΚΡΥΠΤΟΛΕΞΟ 
 

 

 ΣΧΟΛΕΙΟ 
 ΚΟΚΚΙΝΟ 
 ΘΑΛΑΣΣΑ 
 ΤΕΝΝΙΣ 
 ΒΙΒΛΙΟ 
 ΔΕΝΤΡΟ 
 ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
 ΜΠΑΣΚΕΤ 
 ΜΟΛΥΒΙ 
 ΣΤΥΛΟ 
 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 
 ΦΥΣΙΚΗ 

 
 
 
 

Α Μ Π Α Σ Κ Ε Τ Λ Μ Γ Σ Τ Υ Λ Ο Κ 
Ε Ρ Β Τ Σ Υ Θ Ι Π Ξ Α Τ Ε Ν Ν Ι Σ 
Σ Δ Ι Φ Γ Χ Η Ξ Κ Ι Λ Θ Κ Ζ Χ Ψ Μ 
Ω Β Β Ν Μ Ε Ο Ρ Τ Λ Υ Α Ο Θ Ι Ο Α 
Μ Ο Λ Υ Β Ι Γ Λ Φ Ο Υ Λ Κ Υ Μ Ρ Θ 
Π Α Ι Σ Δ Φ Η Γ Ε Σ Η Α Κ Ξ Κ Λ Η 
Ε Ρ Ο Τ Υ Κ Θ Ι Ο Ι Π Σ Ι Α Σ Δ Μ 
Φ Γ Η Ξ Ι Κ Λ Ζ Χ Ψ Ο Σ Ν Ω Β Ν Α 
Μ Ε Ρ Σ Τ Υ Θ Δ Ε Ν Τ Α Ο Ι Η Χ Τ 
Δ Χ Υ Γ Ξ Γ Ε Α Δ Ε Ν Τ Ρ Ο Ζ Χ Ι 
Χ Φ Χ Β Α Λ Τ Ε Ω Η Γ Ξ Τ Γ Ο Ο Κ 
Λ Ο Υ Λ Ο Υ Δ Ι Ι Ψ Ω Μ Π Θ Γ Χ Α 

ΒΡΕΣ ΤΙΣ   8 ΔΙΑΦΟΡΕΣ 
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ΤΤΤοοο   σσσχχχοοολλλεεείίίοοο      
μμμαααςςς   γγγίίίνννεεεττταααιιι      
πππιιιοοο   όόόμμμοοορρρφφφοοο   !!!!!!!!!   
   Τα τελευταία χρόνια ο Σύλλογος Γονέων και 
Κηδεμόνων του Σχολείου μας  προσπαθεί να 
ανακαινίσει τους χώρους του σχολείου, για να γίνει 
πιο όμορφο!!! 
  Αρχικά ο Σύλλογος Γονέων προσπάθησε να βελτιώσει 
τον κεντρικό χώρο του σχολείου όπου μαζευόμαστε όλα 
τα παιδιά στα διαλείμματα.   
  Στην αίθουσα της  Δ΄ Τάξης σχεδιάστηκαν σε έναν 
τοίχο λουλούδια και πρασινάδα και στον ουρανό 
σύννεφα και πεταλούδες ORIGAMI. 
  Οι γονείς, στην αίθουσα της Ε΄ Τάξης, σχεδίασαν 
στους τοίχους τα περιγράμματα - αποτυπώματα των 
παιδιών της τάξης, τα οποία είχαν πάρει διάφορες 
στάσεις. Κάθε παιδί βάφτηκε με διαφορετικό χρώμα και 
επιπλέον πάνω από τα παιδιά τοποθετήθηκαν σύννεφα 
με συνθήματα των παιδιών για την διαφορετικότητα, την 
φιλία και την αλληλεγγύη. 
  Επίσης  ανακαινίστηκε η πινακίδα του σχολείου, άρχισαν να βάφονται τα κάγκελα  και στην αυλή  έχει φτιαχτεί ένα ηλιακό ρολόι, το οποίο μας δείχνει την 
ώρα με δείκτη ένα παιδί. 
  Ο κ. Όμηρος,  δάσκαλος του ολοήμερου, βοήθησε πολύ στην διακόσμηση του σχολείου.  
  Στους τοίχους του παλιού κυλικείου ζωγράφισε μια παράσταση που απεικονίζει πέντε παιδιά που παίζουν μουσικά όργανα και έναν σκύλο που τους ακολουθεί . Από πάνω 
τους περνούν ρεύματα αέρα, ενώ τα σύννεφα είναι αρκετά πυκνά και αναγράφεται η φράση “Ο ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΣ”. 
  Στην  αίθουσα της  Γ΄ Τάξης ζωγράφισε το ρολόι των Ιωαννίνων και τον νερουλά, ενώ στην αίθουσα της  ΣΤ΄ τάξης έχει φτιάξει ένα μεγάλο λεωφορείο με επιβάτες παιδιά.  
Στην είσοδο του Σχολείου έφτιαξε το πρόσωπο ενός παιδιού που είναι στενοχωρημένο με την επιγραφή “ΔΩΣΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ” 
  Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων  και τον κ. Όμηρο για τον χρόνο που έχουν αφιερώσει  για να γίνει  το σχολείο μας πιο ωραίο!!!!! 
                                                                                                                                                                                     Εύη  Ντούλια - Μαρία  Ντούρου 

 

      ΤΤΤΑΑΑΞΞΞΙΙΙΔΔΔΕΕΕΥΥΥΟΟΟΝΝΝΤΤΤΑΑΑΣΣΣ         ΣΣΣΤΤΤΗΗΗΝΝΝ      ΕΕΕΛΛΛΛΛΛΑΑΑΔΔΔΑΑΑ   
 
ΠΑΤΡΑ 
    Η Πάτρα  είναι  η πρωτεύουσα του  νομού Αχαΐας  και  
της περιφέρειας  Δυτικής  Ελλάδας,  ενώ αποτελεί  και το  
μεγαλύτερο αστικό κέντρο και λιμάνι της Πελοποννήσου.     
   Η πόλη καυχιέται για το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό 
καρναβάλι της, το περίφημο Πατρινό καρναβάλι, τα 
κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του οποίου είναι τα 
σατιρικά και φαντασμαγορικά άρματα, οι θεαματικοί 
χοροί και oι παρελάσεις. Η πόλη της Πάτρας ήταν επίσης 
η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2006.  
 Ιστορία - παρελθόν 
   Η  Πάτρα  πήρε  το  όνομά  της  από   τον  Πατρέα,  ο                                       
οποίος,  μαζί  με  τον  πατέρα  του,  Πρευγένη,  υπήρξε  
επικεφαλής  των  Αχαιών  της  Σπάρτης  που,  μετά την 
εκδίωξή τους από τους Δωριείς, εγκαταστάθηκαν εδώ. 
Η πόλη σχηματίστηκε από τη συνένωση τριών ιωνικών 
πολιχνών (Αρόη, Μεσάτις και Άνθεια). H  ίδρυση της Aχαϊκής Συμπολιτείας έφερε στο προσκήνιο την Πάτρα, η οποία απλώθηκε προς τη θάλασσα και παρουσίασε αξιόλογη 
πολιτική κίνηση. Μετά τη ρωμαϊκή κατάκτηση, το 146 π.X., η πόλη εξασφάλισε την εύνοια πολλών αυτοκρατόρων και γνώρισε περίοδο ακμής, εξελισσόμενη σε 
κοσμοπολίτικο κέντρο. Σε αυτή δίδαξε και μαρτύρησε ο Απόστολος Aνδρέας (68 μ.X.), πολιούχος της Πάτρας. Από τα τέλη του 3ου αι. μ.Χ. η Πάτρα άρχισε να παρακμάζει 
και γνώρισε νέα περίοδο ακμής γύρω στα μέσα του 9ου αι. μ.Χ. Έκτοτε ακολούθησε την τύχη της Βυζαντινής  Αυτοκρατορίας και μετά την απελευθέρωση από τους 
Τούρκους αναπτύχθηκε με ταχύ ρυθμό. 
Αξιοθέατα                                                 
Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ A': Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, με σιντριβάνια και παραδοσιακά κτίρια ολόγυρα. Eδώ κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις τις 
Aποκριές. Tην πλατεία κοσμούν το Δημοτικό Θέατρο "Aπόλλων" που ανεγέρθηκε το 1872 και φέρει χαρακτηριστικά δείγματα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής του 19ου αι.  και το 
κτήριο του Eμπορικού Συλλόγου "Eρμής", σχεδιασμένα από το Γερμανό αρχιτέκτονα Ερνέστο Tσίλερ.  
H ΔHMOTIKH ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Μία από τις μεγαλύτερες της χώρας. Περιλαμβάνει χιλιάδες βιβλία - ορισμένα, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας -, αρχείο πατρινών εφημερίδων, 
ιστορικά έγγραφα, πινακοθήκη, γκραβούρες και φωτογραφικό υλικό.  
Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, με έργα ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, φωτογραφίας κ.ά.  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ 
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
TO PΩMAΪKO ΩΔEIO: Βρίσκεται  στην πλατεία Aγίου Γεωργίου, οικοδομήθηκε λίγο νωρίτερα από το ωδείο Ηρώδου του Αττικού, δηλαδή πριν από το 161 μ.Χ., και είναι 
μικρότερων διαστάσεων από εκείνο. Η ορχήστρα είναι πλακόστρωτη και χωρίζεται με ημικυκλικό θωράκιο από το κοίλο. Mετά το B' Παγκόσμιο Πόλεμο πραγματοποιήθηκαν 
επισκευή και αναμαρμάρωση του θεάτρου. Σήμερα διατίθεται για πολιτιστικές εκδηλώσεις (Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας).  
ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ, οικοδόμημα πιθανώς του τέλους του 1ου αι. μ.Χ. (επί Δομιτιανού), κοντά στο ωδείο. Στο στάδιο, που χρησιμοποιήθηκε και ως 
αμφιθέατρο, φιλοξενήθηκαν τα "Καισάρεια", αθλητικοί αγώνες προς τιμήν ρωμαίων αυτοκρατόρων.  
ΤΟ ΦPOYPIO ΠATPΩN χτίστηκε κατά το β' μισό του 6ου αι. μ.Χ., επάνω στα ερείπια αρχαίας ακρόπολης. Παρέμεινε σε αδιάκοπη χρήση για την άμυνα της πόλης, αλλά και 
ως διοικητικό και στρατιωτικό κέντρο μέχρι το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αποτελείται από έναν τριγωνικό εξωτερικό περίβολο, ενισχυμένο με πύργους και προμαχώνες, που 
προστατευόταν αρχικά από βαθιά τάφρο, και έναν εσωτερικό περίβολο, που επίσης περιβάλλεται από τάφρο. Στο κάστρο διακρίνονται διάφορες οικοδομικές φάσεις - η 
αρχική βυζαντινή οχύρωση είναι σήμερα ορατή κυρίως στο βόρειο τείχος -, αποτέλεσμα των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν από τους εκάστοτε κατακτητές του 
(Φράγκους, Ενετούς, Παλαιολόγους και Τούρκους). Μεταξύ άλλων, υπάρχει  ενσωματωμένο οικοδομικό υλικό από τους ναούς της Άρτεμης (Λαφρίας) και της Aθηνάς 
(Παναχαΐδος), αρχιτεκτονικά λείψανα από προχριστιανικά οικοδομήματα, καθώς και αρχιτεκτονικά μέλη χριστιανικών ναών και κτισμάτων. Aπό το κάστρο έχει κανείς  
θαυμάσια θέα στην πόλη και το λιμάνι της. Στο υπαίθριο θέατρο του φρουρίου Πατρών πραγματοποιούνται, τους καλοκαιρινούς μήνες, θεατρικές - χορευτικές παραστάσεις 
και συναυλίες.  
ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ. Οι Ρωμαίοι κατασκεύασαν μια μεγάλη δεξαμενή νερού στις πηγές του Ρωμανού, όπου  λατρεύονταν οι Νύμφες.  
ΤΟ ΡΩΜΑΪΚΟ ΝΥΜΦΑΙΟ, μνημειώδες κτίσμα του 3ου αι., χώρος αναψυχής με πίδακες νερού και κήπους.  
                                                                                      Αντιγόνη Χριστογιάννη 
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                     ''Run and Out'' 
 

    Το ''Run and Out'' ενθουσιάζει τους μαθητές και τους ''βραβεύει'' για την εφευρετικότητά τους. Το 
άθλημα προέκυψε το 2009, στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, σχεδόν τυχαία, κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος της γυμναστικής. Οι μαθητές μαζί με τον καθηγητή τους, Μιχάλη Μερτζιανίδη, δημιούργησαν 
το ''Run and Out'', παίζοντας ένα συνδυασμό αθλημάτων με κανόνες που διαμορφώθηκαν σταδιακά με 
τις παρεμβάσεις και τις υποδείξεις όσων συμμετείχαν στο παιχνίδι. Το παιχνίδι απέκτησε πολλούς 
θαυμαστές και βραβεύτηκε  από το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο της δράσης ''Αριστεία και Καινοτομία 
στην Εκπαίδευση''. ''Μοιάζει με το σκάκι, αλλά τα παιδιά πρέπει να τρέξουν πολύ και να τοποθετηθούν 
στο χώρο με εξυπνάδα και εγρήγορση'' τονίζει ο δάσκαλος Φυσικής Αγωγής, κ. Μερτζιανίδης. 
 
Οι κανόνες του παιχνιδιού 
   Οι δύο ομάδες κατεβάζουν αρχικά 12 παίκτες στο γήπεδο. Η κάθε μία παίζει μία φορά άμυνα και μία 
επίθεση και αυτό ολοκληρώνει ένα game (σύνολο παιχνιδιού, τρία games). Σκοπός των επιθετικών είναι 
να τρέξουν όλη την απόσταση από τη μία γωνία του γηπέδου στην άλλη (σε τετράγωνο) για να κάνουν 
run, ενώ της άμυνας να τους ''κάψει'' και να τους βγάλει εκτός (out). Σε κάθε γωνία υπάρχουν βάσεις 
(σύνολο τέσσερις), που αποτελούν ασφάλεια για την επίθεση, ενώ η άμυνα προσπαθεί να κάψει τους επιθετικούς είτε ακουμπώντας την μπάλα σε βάση, την ώρα που οι 
επιθετικοί τρέχουν πάνω στις γραμμές, είτε χτυπώντας τους με αυτήν. 
   Η γενική ιδέα είναι αυτή, καθώς η ευρηματικότητα των μαθητών έχει προσθέσει από μόνη της διάφορες στρατηγικές και κόλπα, που το κάνουν ακόμα πιο θεαματικό. 
   Σκοπός όλων είναι να διαδοθεί στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα σε πρώτη φάση και γιατί όχι και στο εξωτερικό. 
   Την προηγούμενη  σχολική χρονιά, η ομάδα του Σχολείου μας αγωνίστηκε στους τελικούς που έγιναν στο κλειστό  γυμναστήριο της Λιμνοπούλας. 
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   Αγαπώ τον Αθλητισμό - Kids’ Athletics 
 
   Το πρόγραμμα «Kids’ Athletic υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και τον ΣΕΓΑΣ και προσφέρεται δωρεάν. 
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την (IAAF) International Association of Athletics Federations, και έχει 
ως στόχο να φέρει τα παιδιά των ευαίσθητων ηλικιών των δημοτικών σχολείων κοντά στον κλασικό 
αθλητισμό, να καλλιεργήσει την ενασχόληση τους με αυτόν, να τονίσει τα πολλαπλά οφέλη που 
προκύπτουν από τον αθλητισμό και ταυτόχρονα να εκπαιδευτούν στην ιστορία, τον πολιτισμό και τις αρχές 
του αθλητισμού μέσω του παιχνιδιού που προσφέρει το Kids’ Athletics. 
   Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να καταστήσει όσο πιο δημοφιλή γίνεται τα αγωνίσματα του Κλασικού 
Αθλητισμού στα παιδιά, μέσα από ένα συνδυασμό ποικίλων αθλητικών δραστηριοτήτων ομαδικού 
χαρακτήρα σε μορφή παιχνιδιού. Συμπεριλαμβάνει τρεις ομάδες αγωνισμάτων:  
α) τα αγωνίσματα δρόμου             β) τις ρίψεις               γ) τα άλματα  
Aπευθύνεται σε τρεις ηλικιακές κατηγορίες: 7-8 ετών , 9-10 ετών και 11-12 ετών. 
   Στο τέλος του προγράμματος επιβραβεύεται τόσο η προσπάθεια όσο και η συμμετοχή όλων των παιδιών 
και τους προσφέρονται αναμνηστικά διπλώματα. 
  Το πρωτοποριακό πρόγραμμα  υλοποιήθηκε και στο σχολείο μας στις 12 και 19 Νοεμβρίου 2014. 
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ΤΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ 
 Στίβο ονομάζουμε το σύνολο των αγωνισμάτων που διεξάγονται σε χώρο σταδίου και είναι τα παρακάτω: 
- Αγώνες τρεξίματος (αγώνες τρεξίματος μικρών αποστάσεων, αγώνες αντοχής, σκυταλοδρομίες)  
- Αθλήματα ρίψεων (δισκοβολία-ακοντισμός-σφυροβολία-σφαιροβολία)  
- Άλματα (εις μήκος, εις ύψος, επί κοντό) 
- Μικτά (δέκαθλο, πένταθλο, έπταθλο κλπ) 
 Τα αθλήματα του στίβου λέγονται αλλιώς και κλασικός αθλητισμός, γιατί κάποια από τα αθλήματα που γίνονται και 
σήμερα υπήρχαν και στην κλασική αρχαιότητα. Τα πιο δημοφιλή είναι το άλμα εις μήκος, το άλμα εις ύψος , το τρέξιμο 
και οι σκυταλοδρομίες 
   
ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΜΗΚΟΣ 
   Το άλμα εις μήκος είναι ατομικό άθλημα. Αποτελείται από δύο μέρη, λίγο τρέξιμο για να πάρουμε φόρα αρχικά και 
ένα άλμα το οποίο πραγματοποιείτε σε σκάμμα με άμμο. Κάθε αθλητής έχει τρεις ή έξι προσπάθειες και μετράει η 
καλύτερή του επίδοση. Νικητής αυτού του αθλήματος είναι αυτός που θα κάνει το μακρύτερο άλμα. Το άλμα εις μήκος 
είναι ολυμπιακό άθλημα και πασίγνωστο….. 
 

ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΙΣ ΥΨΟΣ 
  Το άλμα εις ύψος είναι ατομικό άθλημα. Οι αγωνιζόμενοι πρέπει να πάρουν φόρα και να περάσουν πάνω από τον 
πήχη (μια οριζόντια ράβδο) χωρίς να τη ρίξουν κάτω. Για την προστασία των αθλητών κάτω από τον πήχη έχει 
τοποθετηθεί ένα χοντρό στρώμα πάνω στο οποίο πέφτει ο αγωνιζόμενος μετά το άλμα του. Το άλμα εις ύψος 
πραγματοποιείται σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους και είναι ολυμπιακό άθλημα. 
 
ΤΟ ΤΡΕΞΙΜΟ 
  Το τρέξιμο ή αλλιώς οι ταχύτητες είναι ατομικό άθλημα. Στους αγώνες πολλές φορές ακούμε τη φράση “ΛΑΒΕΤΕ 
ΘΕΣΕΙΣ-ΕΤΟΙΜΟΙ-ΠΑΜΕ!!!“, η οποία λέγεται από τον αφέτη που βρίσκεται στην αφετηρία, για να ξεκινήσουν οι 
αθλητές να τρέχουν. Στους αγώνες μεγαλύτερων παιδιών αντί του “ΠΑΜΕ” ακούγεται μια πιστολιά ή το χτύπημα δύο 
ξύλινων κλακετών. Άμα θες ποτέ να δηλώσεις συμμέτοχη σε αυτό το άθλημα, έχεις πολλές επιλογές. Μπορείς να 
κάνεις 30μ., 40μ., 50μ., 60μ., 80μ., 100μ., 150μ., 200μ., 600μ., 800μ., 1.000μ. κ.ά.. Άμα κάνεις περισσότερα μέτρα, 
από 2.000μ. και μετά, θεωρείται αγώνισμα αντοχής. Είναι το πιο γνωστό άθλημα του στίβου και έχει πολλούς 
πρωταθλητές. 
 

ΟΙ ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ 
   Οι σκυταλοδρομίες είναι ομαδικό άθλημα και συνήθως κάθε ομάδα αποτελείται από 4 ή 5 άτομα. Τις περισσότερες 
φορές τις συναντάμε ως 4 x50 μ., 4 x 60 μ., 5 x 50 μ., 5 x 60 μ., 4 x 100 μ. και  4 x 400 μ..    Οι αθλητές της ίδιας ομάδας τρέχουν στο ίδιο διάδρομο ο ένας μετά τον 
άλλον ανταλλάσοντας μεταξύ τους τη σκυτάλη με σκοπό να την φτάσουν πρώτοι στον τερματισμό. 
* Οι πληροφορίες για τα αθλήματα του στίβου προέρχονται  από κάποιες σελίδες στο διαδίκτυο και από την προσωπική μου εμπειρία,  επειδή ασχολούμαι με το στίβο. 
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