
Καλή μας αρχή !!!

Η εφημερίδα αυτή είναι το 1ο τεύχος 
από τα 5 που ετοιμάζουμε. Εμείς τα 
παιδιά της Δ́  την δημιουργήσαμε μό-
νοι μας από την αρχή ως το 
τέλος. Έτσι έχει μεγαλύτερη 
αξία γιατί:
-  Μάθαμε να συνεργαζόμα-
στε.
- Μάθαμε να είμαστε δημι-
ουργικοί και ευρηματικοί. 
- Μάθαμε να ανταλλάσσου-
με απόψεις με επιχειρήματα.
- Μάθαμε να σεβόμαστε την άποψη 

του άλλου.
- Μάθαμε να είμαστε οργανωτικοί και 
αποτελεσματικοί.
- Μάθαμε να κρίνουμε χωρίς να προ-

σβάλουμε αλλά και να 
κάνουμε αυτοκριτική.
- Γνωρίσαμε τη χαρά της 
δημιουργίας.
Ελπίζουμε να σας αρέσει, 
όσο και σε εμάς όταν τη 
φτιάχναμε! 

Τα παιδιά της Δ’ τάξης

Δεκέμβριος 2015 - 1 €
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Εύχομαι ειρήνη και αγάπη σε όλο 
τον κόσμο.

Βίσο Ναταλία

ΕΥΧΗ 1

  

Οι Eυχές μας 
(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ́ τάξης κάνουν μία 
ευχή στο άστρο που οδήγησε τους  
μάγους στη σπηλιά του νεογέννη-

του μικρού Χριστού. 

Χρόνια Πολλά, καλά Χριστούγεννα, 
Ευτυχία

Ιγνατιάδου Χριστίνα

ΕΥΧΗ 2

Όσοι τρώνε 100 γρ. σοκολάτα καθημερινά 
αντιμετωπίζουν  μικρότερο κίνδυνο για 
καρδιαγγειακό επεισόδιο όπως έμφραγμα 
και εγκεφαλικό σύμφωνα με μία Βρετανική 
επιστημονική έρευνα. Η μελέτη δεν δια-
πίστωσε ότι αν κόψει κανείς τη σοκολάτα 

διατρέχει μικρότερο κίνδυνο καρδιαγγεια-
κής πάθησης, μάλλον το αντίθετο συμβαί-
νει, πράγμα που αποτελεί ευχάριστα νέα για 
τους ουκ ολίγους  φίλους της σοκολάτας. 
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

            Σοφία Καρβούνη

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ  ... Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Γ Ε Ν Ν Α  &  Π Ρ Ω Τ Ο Χ Ρ Ο Ν Ι Α  !

Υγεία & Οικολογία

Η Σοκολάτα κάνει καλό!

Είναι ένας νησιώτικος μεζές. Συνήθως το σερβίρουνε στο 
τραπέζι με ούζο. Αυτό το φαγητό είναι πολύ καλό άμα 
νηστεύουμε. Τώρα θα σας πω τα υλικά.
150 γρ. ταραμάς , 200 γρ, τριμμένο ψωμί, 3 κουταλιές της 

σούπας αλεύρι , Μισό ματσάκι άνηθο, 
μισό ματσάκι μαϊντανό και λίγο δυόσμο, 3 
φρέσκα κρεμμύδια και ελαιόλαδο. Τελευ-
ταία την εκτέλεση. 
Αφού ψιλοκόψουμε όλα τα χορταρικά, τα 

ζυμώνουμε με όλα τα υπόλοιπα υλικά μέχρι να προκύψει 
ένα σχετικά σφιχτό μίγμα. Μετά πλάθουμε τα κεφτεδάκια, 
τα αλευρώνουμε και τα τηγανίζουμε σε καυτό λάδι. 

Πηγή: Θησαυρός Λεσβιακών Συ-
νταγών, lesvoskithen.gr

 Νίκος Λιμάκης

Παραδοσιακή Συνταγή: Ταραμοκεφτέδες
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Υγεία, Αγάπη, Ελπίδα. Τρείς μόνο 
λέξεις, τρεις βασικές αξίες για 
όλους. Πολλές, πολλές ευχές. Καλά 
Χριστούγεννα.

Καρβούνη Σοφία

ΕΥΧΗ 3

Εύχομαι όλα τα παιδιά να πάρουν 
ότι θέλουν για τα Χριστούγεννα.

Λιμάκης Νίκος

ΕΥΧΗ 4
Έχω την ευχή αυτή για τα άπορα 
παιδιά σε άλλες χώρες. Πολλές 
και φτωχές χώρες να έχουν την 
ευτυχία τους τα Χριστούγεννα.

Μέμουσι Ντάνις

ΕΥΧΗ 5

j                              jΗ επέτειος του ΟΧΙ

Με κάθε επισημότητα γιορτά-
στηκε και φέτος η επέτειος του 
Πολυτεχνείου, όπως γίνεται 
κάθε 17η Νοέμβρη από την 
πολιτική ηγεσία και πλήθος 
κόσμου, που επισκέφθηκε το 
Πολυτεχνείο.

Τα παιδιά της Δ΄τάξης

Εδώ ... 
Πολυτεχνείο

Αξίζει να υπενθυμίσουμε 
μία ρήση των τότε συμ-
μάχων μας για τα ηρωικό 
ΟΧΙ των Ελλήνων απένα-
ντι στον Γερμανο-ιταλικό 
στρατό : 
 

«Ως τώρα λέγαμε ότι οι Έλ-
ληνες πολεμούν σαν ήρωες, 
από εδώ και πέρα πρέπει 
να λέμε ότι οι ήρωες πολε-
μούν σαν τους Έλληνες.»  

Τα παιδιά της Δ΄τάξης

Η τρύπα του όζοντος είναι πλέον μεγα-
λύτερη σε έκταση από τη Βόρεια Αμερι-
κή και πλησιάζει το ρεκόρ μεγέθους που 
είχε φτάσει το 2006. 
Οι νομοθεσίες και οι περιορισμοί έχουν 
μειώσει τις εκπομπές  χημικών ουσιών 
που καταστρέφουν το όζον στην ατμό-
σφαιρα. Έτσι έχουν δώσει στο όζον την 
ευκαιρία και τον απαραίτητο χρόνο που 
χρειάζεται για να επουλώσει τις πληγές του σιγά-σιγά. 

Ωστόσο, αυτές οι βλαβερές 
χημικές ουσίες εξακολου-

θούν να συγκεντρώνονται γύρω από τους πό-
λους κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του κα-
λοκαιριού. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται 
μία εποχική τρύπα στο στρώμα του όζοντος 
κάθε χρόνο. Τον Οκτώβριο, η τρύπα του όζο-
ντος πάνω από την Ανταρκτική ήταν περίπου 
10 εκ.τετρ. μίλια. Αυτό το μέγεθος είναι λίγο 
μικρότερο από αυτό που είχε πριν από εννέα 
χρόνια.

Πηγή: Επιστήμη και Τεχνολογία  

Νίκος Λιμάκης

 Η τρύπα του όζοντος μεγαλώνει ξανά...
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Εύχομαι να μείνουν τα παιδιά ευτυ-
χισμένα για πάντα.

Μισαηλίδης Χριστόφορος

ΕΥΧΗ 6

  

Οι Eυχές μας 
(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ́ τάξης κάνουν μία 
ευχή στο άστρο που οδήγησε τους  
μάγους στη σπηλιά του νεογέννη-

του μικρού Χριστού. 

Αγάπη, Ειρήνη, Ευτυχία, Υγεία.

Νικάκη Εριέτα

ΕΥΧΗ 7

Αθλητικά Επίκαιρα

Μαραθώνιος
Από το 1983, ο ΣΕΓΑΣ αναλαμ-
βάνει και πάλι τη διοργάνωση 
του διεθνούς Μαραθωνίου και 
από τη χρονιά αυτή ξεκινά και 
η αρίθμηση του αγώνα. Την αφι-
έρωσε στη μνήμη του Έλληνα 
βαλκανιονίκη και ειρηνιστή  πο-

λιτικού Γρηγορίου Λαμπράκη. 
Η διοργάνωση έχει μικτό χαρα-
κτήρα τόσο για πρωταθλητές 
όσο και για μη 
ανταγωνιστι-
κούς δρομείς 
και έχει καθι-
ερωθεί να διε-
ξάγεται την 2η 
Κυριακή του 
Νοεμβρίου.

Χρυσό στους  

κρίκους στο παγκόσμιο
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απέστειλε συγχαρητήριο τηλε-
γράφημα στον Λευτέρη Πετρού-

νια για την «αναρρίχησή» του στο 
πρώτο σκαλί του βάθρου στους κρί-
κους στο παγκόσμιο πρωτάθλημα 
ενόργανης γυμναστικής της Γλα-
σκόβης. «Οι διαδοχικές, πάντοτε 
κορυφαίες επιτυχίες σας μ’ επιστέ-
γασμα τη σημερινή που σας έφε-
ρε στην κορυφή του παγκοσμίου 
πρωταθλήματος ενόργανης γυμνα-
στικής στους κρίκους αποτελούν 
αμάχητο τεκμήριο επιβεβαίωσης 
της λαμπρής αθλη-
τικής σταδιοδρομίας 
σας», ανέφερε αρχικά 
ο κος Παυλόπουλος 
και συνέχισε. «Πέραν 
τούτου όμως οι επι-
δόσεις σας συνιστούν 
πραγματική τιμή για 
την Ελλάδα  και υψη-
λό παράδειγμα ήθους 
και δύναμης για τους 
συναθλητές σας και 
όχι μόνο. Θερμά συγ-
χαρητήρια».
 Κοντονής: «Θερ-

μά συγχαρητήρια για το χρυσό και 
την πρόκριση στους Ολυμπιακούς 
αγώνες». Ο υφυπουργός αθλητι-
σμού και πολιτισμού προέβη στην 
ακόλουθη δήλωση για την κατά-
κτηση του χρυσού μεταλλίου στους 
κρίκους στα πλαίσια του παγκο-
σμίου πρωταθλήματος ενόργανης 
γυμναστικής στη Γλασκόβη. «Μία 
ακόμη παγκόσμια διάκριση χάρισε 
στη χώρα μας ο Λευτέρης Πετρού-

Αθλητική επικαιρότητα



5

Σχολική Εφημερίδα της Δ΄τάξης - Τεύχος 1 

Εύχομαι όλοι να περάσουν καλά 
Χριστούγεννα.

Νικάκης Στέφανος 

ΕΥΧΗ 8

Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον 
κόσμο.

Νικήτα Μαρία 

ΕΥΧΗ 9
Υγεία, αγάπη, ελπίδα, τροφή. 
Να είναι όλοι ευτυχισμένοι και 
αγαπητοί.

Παμπουρίδου Κυριακή 

ΕΥΧΗ 10

νιας, ο οποίος ανέβηκε στο υψη-
λότερο σκαλοπάτι του βάθρου στο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα της Γλα-
σκόβης αποδεικνύοντας έτσι την 
τεράστια κλάση του. Ο παγκόσμιος 
πρωταθλητής μας απέδειξε ότι όταν 
το ταλέντο συνδυάζεται με τη συ-
στηματική δουλειά  τότε η επιτυχία 
είναι δεδομένη. Του αξίζουν θερμά 
συγχαρητήρια για την κατάκτηση 
του χρυσού μεταλλίου και την πρό-
κριση στους Ολυμπιακούς αγώνες 
του Ρίο αλλά και συνολικά για την 
εξαιρετικά πετυχημένη πορεία του». 

Πηγή: ert.gr
Κυριακή Παμπουρίδου 

                 Αθλητική Δικαιοσύνη 

                     Πως, τι και γιατί...
Σύμφωνα με το άρθρο 16, Παρ.9 
του Συντάγματος ο Αθλητισμός 
τελεί υπό την προστασία και την 
ανώτατη εποπτεία του κράτους. 
Το αθλητικό δίκαιο, το οποίο δι-
έπεται από κανόνες τόσο του δη-
μοσίου όσο και του ιδιωτικού δι-
καίου περιλαμβάνει όλους τους 
κανονισμούς που έχουν ως σκοπό 
την οργάνωση και διοίκηση όλων 
των αθλητικών δραστηριοτήτων 
αλλά και τη ρύθμιση των σχέσεων 
των μελών της αθλητικής κοινό-
τητας. 
Πηγές του αθλη-
τικού δικαίου εί-
ναι το Σύνταγμα, 
οι διεθνείς συμ-
βάσεις για τον 
αθλητισμό που 
έχουν κυρωθεί με 
νόμο, οι κανόνες 

του κοινοτικού δικαίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και ο Αστικός Κώ-
δικας για θέματα σωματείων.   Ιδι-
αίτερα σημαντική πηγή αποτελεί 
τέλος και ο Διεθνής Καταστατικός 
Χάρτης της Φυσικής Αγωγής και 
του Αθλητισμού που καταρτίστη-
κε το 1978. 

Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Δομή, Τό-
μος 1, σελ. 579

Μαριάννα Τζάνου
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Ευχή για τα Χριστούγεννα: θέλω 
ένα κινητό.

Ροπαΐτης Δημήτρης

ΕΥΧΗ 11

  

Οι Eυχές μας

(με τα ονόματα μας αλφαβητικά)

Τα παιδιά της Δ́ τάξης κάνουν μία 
ευχή στο άστρο που οδήγησε τους  
μάγους στη σπηλιά του νεογέννη-

του μικρού Χριστού. 

Υγεία να έχουν τα παιδιά, ελπίδα, 
τροφή, αγάπη.

Σασαρίδη Βέρα

ΕΥΧΗ 12

Ένα από τα αρχαιότερα αθλήμα-
τα που διεξάγεται με τη συμμετοχή 
αλόγων και ιππέων. 
Το σύγχρονο αγώνισμα της ιππασί-
ας χωρίζεται σε δύο μέρη: τους αγώ-
νες υπερπήδησης εμποδίων και το 
ντρεσάζ.   
Αγώνες υπερπήδησης: Αγώνες κατά 
τους οποίους τα άλογα και οι ανα-
βάτες πρέπει να ακολουθήσουν ορι-
σμένες διαδρομές και να υπερπηδή-
σουν αρκετά τεχνητά εμπόδια. 

Ντρεσάζ: Είναι η γαλλική λέξη για 
την «εκπαίδευση», και έτσι ονομά-
ζεται η διαδικασία κατά την οποία 
ένα άλογο μαθαίνει να υπακούει 
άμεσα και με ακρίβεια στις εντολές 
του αναβάτη του. 

Πηγή: Νέα Εγκυκλοπαίδεια, Τόμος 
9, σελ. 474-475, Εκδόσεις Μαλλιάρη

Κατερίνα 
Χατζηϊωαννίδη   

 Ιππασία

Σπορ & Άθληση

Ο αγώνας σώμα προς σώμα δύο ατόμων που προσπα-
θούν να κάμψουν ο ένας τον άλλον. Μεταφορικά ση-
μαίνει και η μάχη, ή η συμπλοκή δύο μερών, ατόμων ή 
ομάδων. 
Σύμφωνα με τη μυθολογία ιδρυτής της πάλης υπήρξε 
η θυγατέρα του Ερμή Παλαίστρα και την τελειοποίησε 
ο Θησέας. Επομένως πρόκειται όπως καταλαβαίνουμε 
για ένα από τα πιο παλιά αγωνίσματα των Ελλήνων. 
Μαζί με άλλα αγωνίσματα η πάλη αποτελούσε ένα 
αγώνισμα των αρχαίων ολυμπιακών αγώνων. Ο τόπος 
που γίνεται η πάλη (και άλλα παρόμοια αγωνίσματα) 

λέγεται παλαίστρα. 
Οι παλαιστές άλειφαν 
το σώμα τους με λάδι 
και έπειτα το πασπάλι-
ζαν με σκόνη. 

Εγκυκλοπαίδεια Μορ-
φωτική, Τόμος 7, 
σελ.137 

Στέφανος Νικάκης

 Πάλη
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Η ευχή για τα Χριστούγεννα: θα 
ήθελα να είναι όλα τα παιδιά καλά 
και να έχουν την υγεία τους.

Σομπαλα Ειρήνη

ΕΥΧΗ 13
Καλά Χριστούγεννα σε όλα τα 
παιδιά του κόσμου και ο Αϊ Βασίλης 
να σας φέρει πάρα πολλά δώρα. 
Καλά Χριστούγεννα.

Σαχτούρης Ηλίας

ΕΥΧΗ 14

Εύχομαι να είναι όλοι καλά τα 
Χριστούγεννα.

Τασιόπουλος Μάριος

ΕΥΧΗ 15

Το Κικ Μπόξινγκ είναι μαχητικό 
άθλημα που συνδυάζει πυγμαχία 
και λακτίσματα. Έλκει την καταγω-
γή του από την ταϊλανδέζικη πυγ-
μαχία και είναι ευρύτατα διαδεδο-
μένο σε όλο τον κόσμο λόγω της 
πρακτικότητάς του. 
Η προέλευσή του είναι από την Ια-
πωνία και τη Βόρεια Αμερική και 
περιλαμβάνει τις τεχνικές από της 
πυγμαχίας και λακτίσματα από το 
καράτε ντο και το τάεκβοντο.
Στη Δεκαετία του 1970 έγιναν οι 
πρώτοι αγώνες  Kickboxing ενώ το 
1977 ιδρύθηκε η παγκόσμια ομο-

σπονδία. 
Η μεγαλύτερη διοργάνωση του 
Kickboxing σε παγκόσμιο επίπεδο 
είναι το Κ-1. Την Ελλάδα στο επαγ-
γελματικό Kickboxing εκπροσωπεί 
ο παγκόσμιος πρωταθλητής Μιχά-
λης Ζαμπίδης, ο οποίος με τις νίκες 
του στο Ιαπωνικό και το Αυστραλι-

ανό Κ-1 έχει ενταχθεί ανάμεσα 
στους κορυφαίους Kick Boxers 
όλου του κόσμου.
Ο εξοπλισμός είναι φόρμα γυ-
μναστικής, γάντια, κράνος, προ-
στατευτική μασέλα και προστα-
τευτικά ποδιών. 
Πηγή: Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Kickboxing, https://el.wikipedia.
org/wiki/κικ_μπόξινγκ
www.kickboxing.gr
Ναταλία Βίσο, Σοφία Καρβού-
νη, Μαρία Νικήτα, Ειρήνη Χύση  
(αλφαβητικά)

 Κίκ Μπόξινγκ (Kickboxing)

Ακοντισμός
Ο ακοντισμός είναι ένα από τα αγωνίσματα ρίψεων 
του στίβου με μεγάλη ιστορία καθώς πρόκειται για ένα 
αγώνισμα που είναι ήδη γνωστό από τους αρχαίους 
χρόνους.  
Ακόντιο λέμε ένα μακρύ ραβδί με μεταλλική αιχμή. 
Το ακόντιο στην αρχαία Ελλάδα το χρησιμοποιούσαν 
στον πόλεμο και στο κυνήγι. O Όμηρος αναφέρει ότι 
όταν οι Έλληνες δεν ήταν απασχολημένοι στον πόλεμο 
διασκέδαζαν ρίχνοντας δίσκο και ακόντιο.  
Σαν αγώνισμα στις Ολυμπιάδες ήταν ένα από τα 5 

αγωνίσματα του Πέ-
νταθλου. Σκοπός του 
αθλήματος είναι η ρίψη 
του ακοντίου σε με-
γάλη απόσταση (100 
μέτρα αναλόγως με το βάρος του ακοντίου). Νικητής 
είναι ο αθλητής που θα ρίξει το ακόντιό του πιο μακριά. 
Πηγή: Βικιπαίδεια, Εγκυκλοπαίδεια Μορφωτική, σελ. 
69, Τόμος Α
Εριέτα Νικάκη - Μάριος Τασιόπουλος (αλφαβητικά)
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Εύχομαι όλα τα παιδιά να περάσουν 
καλά τα Χριστούγεννα και να είναι 
ευτυχισμένα και χαρούμενα.

Τζάνος Χάρης

ΕΥΧΗ 16

Εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου 
να είναι καλά, με υγεία.

Τζάνου Μαριάνα

ΕΥΧΗ 17

Τεχνολογία &  
Επιστήμες

Αν σας αρέσει το ηλιοβασίλεμα, ίσως πρέπει να σκεφτείτε το 
ενδεχόμενο μετακόμισης σε αυτή την προνομιακή γειτονιά. 
Την αποτελούν πέντε άστρα τα οποία γυροφέρνουν το ένα το 
άλλο στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου. 
«Πρόκειται για ένα πραγματικά εξωτικό αστρικό σύστημα», 
σχολιάζει ο Μάρκους Λορ του Βρετανικού Αν.Παν/μίου, συγ-
γραφέας μίας νέας σχετικής μελέτης. Συ-
νεχίζοντας προσθέτει ότι «Θεωρητικά δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να μην υφίστανται 
πλανήτες σε τροχιά γύρω από τα άστρα. Οι 
κάτοικοι θα απολάμβαναν έναν ουρανό που 
θα έκανε τους δημιουργούς του STAR WARS 
να ντρέπονται». 
Κυριακή Παμπουρίδου,  www.ert.gr

αποτελεί τη φυσική μαρτυρία της 
πρώτης  προσεδαφίσεως του ανθρώ-
που στο διάστημα. 
Η προώθηση του πληρώματος των 
αστροναυτών στο διάστημα έγινε με 
μία σειρά από πολλαπλές ελεγχόμε-
νες πυροδοτήσεις. Σειρά πυραύλων 
άλλαξαν την τροχιά των οχημάτων 
τους σε τροχιά γύρω από τη Σελή-
νη και προσεδαφίστηκαν στη «Θά-

λασσα της Ηρεμίας»  απο-
δεικνύοντας έτσι ότι το 

έδαφος της Σελήνης ήταν ικανό να 
αντέξει τόσο το βάρος τους όσο και 
το βάρος του οχήματός τους. 
Το πολύτιμο έπαθλό τους που καλύ-
πτει μία δεκαετία εξερευνήσεως του 
διαστήματος και που κόστισε περί-
που 23.000 εκατ. δολάρια ήταν 48 λί-
βρες  (περίπου 22 χλ. γρ) σεληνιακών 
βράχων.
Πηγή: Επιστημονική Εγκυκλοπαί-
δεια, σελ.9 
Μαρία Νικήτα

 Ο Άνθρωπος στο Διάστημα 

Μία βαθειά πατημασιά σημαδεύ-
ει ανεξίτηλα τη λεπτή σκόνη που 
καλύπτει τη βραχώδη επιφά-
νεια της σελήνης. Αυτή, 

Ηλιοβασίλεμα στη Μεγάλη Άρκτο

Ο Πλανήτης Άρης

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι στο διάστημα υπάρ-
χει ο Άρης που έχει ραγίσει και βγάζει νερά. Οι επι-
στήμονες δεν ξέρουν τι να κάνουν για να τον ξανα-
φτιάξουν και μπορεί να μείνει έτσι για πάντα. 
Ηλίας Σαχτούρης

Οι Πλανήτες
Οι πλανήτες έχουν πάρει τα ονόματα αρχαίων θεών. 
Αυτοί είναι : Ερμής, Αφροδίτη, Γη, Άρης, Δίας, Κρό-
νος, Ουρανός, Ποσειδώνας, Πλούτωνας. 
 Χριστίνα Ιγνατιάδου

Τι πήρε το αυτί μας

  
Οι Eυχές μας

(με τα ονόματα μας αλφαβητικά) 

Τα παιδιά της Δ́ τάξης κάνουν μία 
ευχή στο άστρο που οδήγησε τους  
μάγους στη σπηλιά του νεογέννη-

του μικρού Χριστού. 
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Σχολική Εφημερίδα της Δ΄τάξης - Τεύχος 1 

Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον 
κόσμο.

Τσιούνης Άγγελος 

ΕΥΧΗ 18

Καλά Χριστούγεννα, με υγεία σε 
όλο τον κόσμο.

Χατζηϊωαννίδη Κατερίνα

ΕΥΧΗ 19

Εύχομαι ειρήνη και αγάπη σε όλο 
τον κόσμο.

Χύση Ειρήνη

ΕΥΧΗ 20

ορισμένων αντικειμένων που χρη-
σιμοποιούσαν όπως αγγείων , κο-
σμημάτων και όπλων. Αυτά βρέθη-
καν σε αρχαιολογικές ανασκαφές 
μέσα σε τάφους και σε άλλα μέρη. 
 Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Μορφωτι-
κή - Τόμος 3, σελ. 
41 .
Εριέτα Νικάκη

Πριν από χιλιάδες χρόνια κατοι-
κούσαν στη γη άνθρωποι που δεν 
γνώριζαν να γράφουν. Αλλά, ακό-
μα και όταν σε μερικά μέρη έμα-
θαν να γράφουν, υπήρχαν σε άλλα 
μέρη μεγάλες ομάδες ανθρώπων 
που αγνοούσαν τη γραφή.  
Όλα όσα γνωρίζουμε για τη ζωή 
τους προήλθαν από τη μελέτη 

Ο Προϊστορικός άνθρωπος

Αεροναυτική
Αεροναυτική λέγεται η επιστήμη που 
με τη βοήθεια περίπλοκων τεχνικών 
εφαρμογών οι οποίες συνδέονται με 
τις συνθήκες που επιτρέπουν στον 
άνθρωπο να κινείται μέσα στη γήινη 
ατμόσφαιρα  με ειδικές συσκευές.  
Εγκυκλοπαίδεια  Δομή, Τ.1, 
Σελ. 451
Χάρης Τζάνος

Αστρονομία
Η αστρονομία είναι η επιστήμη που 
ασχολείται με τη μελέτη των ουράνι-
ων σωμάτων, όπως ο πλανήτης μας. 
www.astronomia.gr
Εγκυκλοπαίδεια Μορφωτική, Τ.3
Στέφανος Νικάκης
Άγγελος Τσιούνης

Μικρό Λεξικό των Επιστημών

 
Ιατρική

Η ιατρική είναι η επι-
στήμη αντικείμενο της οποί-
ας είναι η πρόληψη των ασθε-
νειών  και η θεραπεία τους.
Πηγή: Νέα Εγκυκλοπαίδεια, Τ. 
10, σελ. 335
Κατερίνα Χατζηϊωαννίδη

Μηχανολογία
Ο επιστημονικός και επαγγελ-
ματικός κλάδος που έχει ως 
αντικείμενο την εφαρμογή των 
αρχών της φυσικής για το σχε-
διασμό και την κατασκευή συ-
στημάτων κίνησης, παραγωγής 
και μεταφοράς ισχύος.
Πηγή: Εγκυκλοπαίδεια Υδρία   
Μάριος Τασιόπουλος

Φυσική
Είναι η γενική ανά-
λυση της φύσης που 
συνδέεται ταυτόχρονα με την 
προσπάθεια κατανόησης της 
συμπεριφοράς του σύμπαντος 
& με τη μελέτη  της ύλης μέσα 
στο χώρο και το χρόνο. 
Ναταλία Βίσο - Ειρήνη Χύση
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Κρατάτε στα χέρια σας το πρώτο από τα συνολικά 5 
τεύχη που ετοιμάζουμε.  Μην χάσετε τα επόμενα! Θα 
προσπαθήσουμε να είναι το  ίδιο συναρπαστικά! 

Όπως θα παρατηρήσατε τα άρθρα μας έχουν παραπο-
μπές ! Είναι για εμάς κάτι νέο που μόλις μάθαμε. Οι 
πληροφορίες μας είναι κυ-
ρίως από: βιβλιοθήκες, το 
διαδίκτυο και εγκυκλο-
παίδειες. 

Τα παιδιά της Δ́ τάξης 

•	 Οικολογία
•	 Διασκέδαση
•	 Επικαιρότητα
•	 Ζώα & Φυτά
•	 Επιστήμη & 

τεχνολογία
•	 Σπορ...

Στο επόμενο 
τεύχος:

Επίλογος

Στις φωτογραφίες φαί-

νονται τα νέα παιχνίδια 

που ζωγραφίστηκαν στο 

προαύλιό μας... για ακόμη 

μεγαλύτερες 

 σκανταλιές!!!

Δ
εί

τε
 το προαύλιό μας!

Εκπαιδευτικοί:                         
- Μακροπούλου Σοφία
- Κυριάζος Θεόδωρος

Τάξη Δ' 
Σχ.Έτος 2015 -16

Για γέλια &  για  κλάματ α

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ


