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Η εφημερίδα της Δ΄τάξης

Επίσκεψη στον
τηλεοπτικό σταθμό CENTER
Την Τετάρτη 8/10/2014 οι μαθητές και οι μαθήτριες
της Δ΄τάξης πήγαμε στον τηλεοπτικό σταθμό CENTER στην
Καβάλα. Η επίσκεψη αυτή έγινε στα πλαίσια του
εκπαιδευτικού προγράμματος για την έκδοση σχολικής
εφημερίδας.
Εκεί μας μίλησε ο Διευθυντής του σταθμού κ. Νίκος
Σπιτσέρης για τα προτερήματα που πρέπει να διακρίνουν
τον καλό δημοσιογράφο. Έπειτα ο δημοσιογράφος κ.
Γιώργος Νελόπουλος μας μίλησε για την σωστή
επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών.
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28η Οκτωβρίου
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Εδώ Πολυτεχνείο
Στις 17 Νοεμβρίου 1973 έγιναν οι πρώτες
διαδηλώσεις. Οι φοιτητές κλείστηκαν μέσα στο
Πολυτεχνείο. Καλούσαν τον κόσμο από το
ραδιόφωνο να ενωθεί μαζί τους, να σηκώσει
κεφάλι.
«ΟΧΙ ΣΤΗ ΧΟΥΝΤΑ»
«ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»

Τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2014 στο
σχολείο μας, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας,
έγινε η σχολική γιορτή της 28ης Οκτωβρίου.
Ήταν μία όμορφη γιορτή στην οποία
συμμετείχαν μαθητές του σχολείου μας. Με
ποιήματα, «σκετς» και τραγούδια θυμηθήκαμε
και τιμήσαμε το Έπος του 1940, τον αγώνα των
Ελλήνων για την ελευθερία και το ΟΧΙ που
είπανε στους Ιταλούς κατακτητές.
ΗΛΙΑΝΑ ΙΩΑΝΝΟΥ

Για να μην ξεχάσουμε ποτέ πόσο
πολύτιμη είναι η ελευθερία μας γιορτάζουμε
κάθε χρόνο στο σχολείο μας την 17η Νοέμβρη
με τραγούδια, ποιήματα και σκετσάκια.
ΧΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΩ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
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Χριστούγεννα

Τα Χριστούγεννα είναι μια μεγάλη
θρησκευτική γιορτή. Γιορτάζουμε τη ΓΕΝΝΗΣΗ
του Χριστού αλλά έχουμε και έθιμα σ’ αυτή τη
γιορτή όπως: στολίζουμε το δέντρο, λέμε τα
χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τρώμε γεμιστή
κότα ή γαλοπούλα.
ΗΡΩ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
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Χριστουγεννιάτικο
Σταυρόλεξο

Κρυπτόλεξο

Τα Χριστούγεννα στολίζουμε δέντρο,
φτιάχνουμε μελομακάρονα και κουραμπιέδες,
ψήνουμε γαλοπούλα, λέμε τα κάλαντα,
ανταλλάσσουμε δώρα με τους φίλους,
κάνουμε γιορτές στο σχολείο, ακούμε
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, στολίζουμε
καράβια, τρώμε βασιλόπιτα, πηγαίνουμε στην
εκκλησία και γλεντάμε.
ΠΑΥΛΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΛΑΛΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΟΔΗΜΟΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ
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Η Συνέντευξη του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου
Ποταμουδίων κ. Νίκου Τοραμανίδη
1) Από πότε λειτουργεί ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Ποταμουδίων;
Ο Σύλλογος ιδρύθηκε και λειτουργεί από το
καλοκαίρι του 2013.
2) Πού στεγάζεται ο Πολιτιστικός Σύλλογος;
Στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας.
3) Ποια είναι η διεύθυνσή του;
Μοσχοπουλίδου 2 – Καβάλα
4) Τι δραστηριότητες έχει για τους
ενήλικες;
Παραδοσιακοί Χοροί, Ζωγραφική, Ζούμπα,
Πιλάτες (γιόγκα), Ντεκουπάζ.

5) Τι δραστηριότητες έχει για τα παιδιά;
Ζωγραφική, Μοντέρνο Χορό, Μοντελισμό.
6) Πόσα μέλη έχει;
Έχει περισσότερα από 200 μέλη.

7) Τι σχεδιάζει ο Σύλλογος για τα
Χριστούγεννα του 2014;
Ο Σύλλογος θα λάβει μέρος στο μπαζάρ του
11ου
Δημοτικού
Σχολείου
διαθέτοντας
Χριστουγεννιάτικα είδη για ενίσχυση. Τα
έσοδα θα δοθούν στο σχολείο.
Επίσης στις 16, 17 και 18 Δεκεμβρίου ο
σύλλογος θα λειτουργήσει χριστουγεννιάτικο
σπιτάκι στην κεντρική πλατεία της Καβάλας,
όπου θα μοιράσουμε διάφορα γλυκά.
Παράλληλα θα εκθέσουμε δημιουργίες μελών
του συλλόγου μας.
Τέλος την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 6:00μ.μ.
θα γίνει Χριστουγεννιάτικη γιορτή για τα
παιδιά του συλλόγου μας. Θα έχει χορό από
τα παιδικά τμήματα μοντέρνου χορού και
έκθεση με τις δημιουργίες των παιδικών
τμημάτων ζωγραφικής.
8) Πού μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο
για εγγραφή και ποιες ώρες;
Μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6955974556
τα απογεύματα από Δευτέρα έως Παρασκευή
και ώρες 6:00μ.μ. - 9:00μ.μ.
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΑ
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Όλοι διαφορετικοί... όλοι ίσοι
Σύμφωνα με τα δύο πρώτα άρθρα της
οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου:
«'Ολοι οι άνθρωποι γεννιούνται ελεύθεροι
και ίσοι στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα.
Είναι προικισμένοι με λογική και συνείδηση
και οφείλουν να συμπεριφέρονται μεταξύ
τους με πνεύμα αδελφοσύνης. Κάθε
άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα
δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες […] χωρίς
καμία απολύτως διάκριση, ειδικότερα ως
προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη
γλώσσα, τις θρησκείες, τις πολιτικές ή
οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική
ή κοινωνική καταγωγή, την περιουσία, τη
γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση».
Ο φόβος για το «άγνωστο», η αμφιβολία για
το «διαφορετικό»
δεν
μπορούν
να
ξεπεραστούν παρά μόνο με ένα τρόπο: με τη
γνωριμία του «άλλου».
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Ένα ποίημα που έχει γράψει ένα παιδί από
την Αφρική και προτάθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη
ως το καλύτερο ποίημα του 2006:

Αγαπημένε λευκέ αδελφέ,
όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος
όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος
όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος
όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος
όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος
κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος.
Κι εσύ λευκέ άνθρωπε
όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ
όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός
όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος
όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε
όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος
όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος
κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι
και αποκαλείς εμένα έγχρωμο…
ΗΡΩ ΒΑΡΒΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
ΧΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
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Παχυσαρκία

Η πρώτη εκπαιδευτική εκδρομή του
σχολείου μας έγινε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στο
χωριό Ελαιοχώρι της Καβάλας. Επισκεφθήκαμε
το Μουσείο Ελιάς και συναντήσαμε την ιστορία,
την παράδοση και την λαογραφία της πατρίδας
μας μέσα από την αξιοποίηση των προϊόντων της
ελιάς.
Το Μουσείο Ελιάς είναι το πρώτο που
λειτουργεί στο νομό Καβάλας, αλλά και
ευρύτερα στην περιοχή της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. Οι χώροι του Μουσείου
Ελιάς θυμίζουν τον αγώνα των ανθρώπων που
προσπάθησαν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες
των προϊόντων του καπνού, του σταφυλιού και
της ελιάς. Αγνά προιόντα, που μεγαλώνουν
γενιές ανθρώπων, που καλλιεργούνται στον
τόπο μας από τους προγόνους μας.

Στο
πλαίσιο
του
Προγράμματος
«Κοινωνικό Σχολείο» και με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παχυσαρκίας, την
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2014 στο σχολείο μας
πραγματοποιήσαμε ομιλίες και δραστηριότητες
σχετικά με τις Διατροφικές Συνήθειες και την
Πρόληψη της Παχυσαρκίας
Δυστυχώς η χώρα μας κατατάσσεται 2η
παγκοσμίως σε ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας,
αμέσως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής!
Η παχυσαρκία δεν αφορά απλά την
απώλεια βάρους, αλλά την αλλαγή του τρόπου
ζωής και σκέψης ενός ατόμου – κάτι που δεν
αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη!
ΘΕΛΜΑ ΚΑΧΕΛΟΥ
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Επίσκεψη της Δ΄τάξης στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας
Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014
πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική επίσκεψη
στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας.

5)Ποια είναι η διεύθυνσή της;
Κασσάνδρου 6.
6)Ποια τμήματα στεγάζονται στο κτήριο;
1ος όροφος: Το αρχείο των εφημερίδων και
η γραμματεία.
2ος όροφος: Το αναγνωστήριο και το
πληροφοριακό τμήμα.
3ος όροφος: Το δανειστικό τμήμα.
4ος όροφος: Αίθουσα εκδηλώσεων.
7)Πόσα άτομα εργάζονται;
3 βιβλιοθηκονόμοι και 1 καθαρίστρια.

Συνέντευξη από την βιβλιοθηκονόμο
κ. Αικατερίνη Κουμανίδου
προϊσταμένη της Δημοτικής
βιβλιοθήκης Καβάλας.

8)Ποιο είναι το αντικείμενο της εργασίας
σας;
Να εξυπηρετούμε τους ανθρώπους.
9)Πόσοι τόμοι με εφημερίδες υπάρχουν
στον 1ο όροφο;
Υπάρχουν τα αρχεία των εφημερίδων από το
1927.
10)Πόσα βιβλία υπάρχουν;
Υπάρχουν 78.000 βιβλία.
11)Τι προσφέρει κάθε τμήμα στο κοινό;
Δίνουν πληροφορίες και δανείζουν βιβλία
στο δανειστικό τμήμα.

1) Από πότε λειτουργεί η Δημοτική
βιβλιοθήκη στην Καβάλα;
Η Δημοτική βιβλιοθήκη λειτουργεί από το
1957.
2)Πού στεγαζόταν η πρώτη βιβλιοθήκη;
Στην οδό Ομονοίας.
3)Πού στεγαζόταν η δεύτερη βιβλιοθήκη;
Στον Δημοτικό Κήπο.
4)Πότε έγινε η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη;
Η νέα Δημοτική Βιβλιοθήκη έγινε το 2002.

12)Πόσες κατηγορίες βιβλίων έχουμε;
Υπάρχουν 10 κατηγορίες βιβλίων.
13)Ποιες είναι αυτές;
000 Γενικά.
100 Φιλοσοφία,Ψυχολογία.
200 Θρησκευτικά.
300 Κοινωνικές Επιστήμες.
400 Γλώσσα.
500 Θετικές Επιστήμες.
600 Εφαρμοσμένες Επιστήμες.
700 Τέχνες.
800 Λογοτεχνία.
900 Ιστορία.
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Βιβλιοπαρουσίαση
«Το ημερολόγιο ενός σπασίκλα.
Μέρες πανικού».
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Ιστιοπλοΐα
Η ιστιοπλοΐα είναι η τέχνη του αρμενίσματος
στο νερό (σε θάλασσα ή σε λίμνη)
χρησιμοποιώντας ως αποκλειστική ή κύρια
πηγή ενέργειας τον άνεμο.
Το μικρότερο σκάφος αγώνων είναι το
Optimist. Αυτό έχει ένα πανάκι που έχει
καρτάλι και μια μάτσα. Μέσα έχει μια μικρή
θήκη που μπαίνει η καρίνα. Η καρίνα είναι
πλατιά και ξύλινη. Η θήκη λέγεται
καρινοθήκη. Το μπροστά μέρος λέγεται
πλώρη και το πίσω μέρος πρύμνη. Πολύ
βασικό είναι ο κατάλληλος ρουχισμός ώστε ο
αθλητής να διατηρείται ζεστός. Απαραίτητο
πάντα είναι το σωσίβιο. Ο αθλητής έχει στο
σάκο του μερικά αναγκαία εφόδια.

Ο Γκρεγκ Χέφλι έχει μπλέξει άσχημα.
Κάποιος έχει προκαλέσει ζημιές στο σχολείο
και ο Γκρεγκ είναι ο βασικός ύποπτος.
Όλως περιέργως, όμως, είναι αθώος. Ή
κάπως αθώος...
Και ξαφνικά, μια χιονοθύελλα χτυπά
την πόλη τους και η οικογένεια Χέφλι
κλείνεται μέσα στο σπίτι. Ο Γκρεγκ ξέρει
ότι, όταν το χιόνι λιώσει, θα πρέπει να
αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών
του, αλλά δεν μπορεί να μη σκέφτεται
μήπως η τιμωρία είναι προτιμότερη από το
να μείνει κλεισμένος στο σπίτι με τους
δικούς του.

Το σκάφος είναι δυνατό να ανατραπεί
(μπατάρισμα), όταν ο άνεμος είναι πολύ
δυνατός ή από λάθος χειρισμό του
κυβερνήτη. Το μπατάρισμα γίνεται αργά και
δεν είναι επικίνδυνο. Πολλές φορές το
κάνουμε για παιχνίδι. Όταν το σκάφος
ανατρέπεται υπάρχει η ασφάλεια του πανιού
και η σκότα, που κρατάνε το πανί στη θέση
του. Το Optimist γυρίζει εντελώς ανάποδα
και από την πάνω μεριά του σκάφους εξέχουν
η καρίνα και το τιμόνι. Όταν τουμπάρει το
σκάφος έρχεται ο προπονητής με το
φουσκωτό και σε βοηθάει να το ξαναγυρίσεις
στην κανονική του μορφή.

ΘΑΝΟΣ ΣΑΛΙΑΚΟΥΡΑΣ
ΘΕΛΜΑ ΚΑΧΕΛΟΥ
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Αγαπάμε και προστατεύουμε τα ζώα
Τα ζώα στις μέρες μας δεν είναι
προφυλαγμένα. Πρέπει να τα προστατεύουμε
από
τους
κινδύνους
που
διατρέχουν.
Ενδιαφερόμαστε
για
τα
ζώα
όπως
ενδιαφερόμαστε για τους ανθρώπους. Πρέπει να
προστατεύουμε τα δάση, γιατί εκεί ζουν πολλά
ζώα και έχουν τις φωλιές τους. Αν δεν υπάρχει
κάποιο ζώο καταστρέφεται η αλυσίδα της
φύσης. Ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστουν
είναι ο λύκος, η αλεπού και η αρκούδα.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΠΕΤΡΑ

Μικρόσωμη φυλή αλόγων Σκύρου.
Το αλογάκι της Παναγίας.

Το αλογάκι της Σκύρου είναι μία από τις
σπάνιες φυλές αλόγων που υπάρχουν στον
κόσμο. Στην Ελλάδα υπάρχουν 245 άλογα. Η
σπάνια
αυτή
φυλή
αγροτικών
ζώων
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο της εξαφάνισης.
Τα παλιότερα χρόνια μέχρι την είσοδο των
μηχανημάτων στη ζωή των γεωργών, το
σκυριανό αλογάκι είχε ουσιαστικό ρόλο στις
γεωργικές εργασίες. Σήμερα υπάρχουν αγέλες
αλόγων στο βουνό, αλλά οι περισσότεροι
ιδιοκτήτες αρνούνται να τα στείλουν. Τα
κρατούν ως οικόσιτα ζώα προκειμένου να τα
προστατέψουν.
ΧΑΡΑ ΜΙΧΑΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Είναι ένα πολύ όμορφο έντομο. Το
θηλυκό έχει ένα περίεργο φωτεινό καφέ
χρώμα. Το αρσενικό έχει πράσινο χρώμα και
είναι μικρότερο από το θηλυκό.
ΗΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ
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Ανέκδοτα
-Γιατί δεν είσαι καλός στην Ιστορία Τοτό;
-Γιατί η δασκάλα με εξετάζει πάντοτε σε
πράγματα που δεν είχα γεννηθεί. Θα ήθελα να
είχα γεννηθεί 100 χρόνια πριν.
-Γιατί;
-Σκέψου πόσα κεφάλαια της Ιστορίας δε θα είχα
να κάνω επανάληψη.
-Τι θα φάμε σήμερα;
-Ψαρονέφρι.
-Πάλι ψάρια θα φάμε;

-Ορίστε ο έλεγχος μου μπαμπά!
-Με τέτοιους βαθμούς τουλάχιστον είμαστε
σίγουροι ότι δεν αντέγραψες.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ

Σε ένα μπάρ λέει ένας ηλικιωμένος τύπος
σε έναν νεαρότερο:
- Δε μου λες ρε χικ! νεαρέ, σε ποια χικ! περιοχή
μένεις; Χικ!
- Εγώ μένω στον χικ! Πειραιά. Εσύ;- Χικ!
Κολοκοτρώνη 19 χικ! Εσύ;
- Κι εγώ χικ! ρε φίλε!Σε πολυκατοικία χικ!
μένεις;
- Ναι ρε χικ! Πού το ήξερες; Χικ!
- Κι εγώ χικ! σε πολυκατοικία μένω ρε γείτονα
χικ!
- Έλα ρε χικ! Σε ποιον χικ! όροφο;
- Στον χικ! τέταρτο. Εσύ;
- Κι εγώ εκεί μένω χικ!
Δε μου λες ρε χικ! πως σε λένε;
- Χικ! Παπαδόπουλο. Εσένα;
- Κι εμένα χικ!!!
Κι ο μπάρμαν:
- Ααααα, σας βαρέθηκα κάθε βράδυ, πατέρα και
γιο...

Πάει ένας γέρος 97 χρονών στο
ασφαλιστήριο και λέει στον ασφαλιστή:
-Καλημέρα παιδί μου. Θα ήθελα να κάνω μια
ασφάλεια ζωής.
Απορημένος ο ασφαλιστής, ρωτάει:
- Συγγνώμη για την αδιακρισία, αλλά τι θα
την κάνετε την ασφάλεια ζωής;
- Ξέρεις παιδί μου, θα ταξιδέψω με τον
πατέρα μου στην Ευρώπη.
Ακόμη πιο απορημένος ο ασφαλιστής,
ρωτάει:
- Και πάλι συγγνώμη, αλλά πόσων χρονών
είναι ο πατέρας σας;
- 127.
-127; Και τι θα κάνετε στην Ευρώπη;
Απαντάει ο παππούς:
- Θα πάμε στον γάμο του παππού μου.
Σοκαρισμένος πια ο ασφαλιστής, ρωτάει:
- Και πόσων χρονών είναι ο παππούς σας;
- Είναι...Α! 150.
Και ο ασφαλιστής, περιμένοντας να ακούσει
ο,τιδήποτε πια, ρωτάει:
- Μα καλά, του παππού σας σ`αυτήν την
ηλικία του ήρθε να παντρευτεί;
- Χαζομάρες μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς
του!

Μια κοπέλα κάθεται σε μια καφετέρια
και ξύνει ασυναίσθητα το αυτί της με το
κλειδί του αυτοκινήτου της. Κάποιος κάθεται
και την παρακολουθεί πολλή ώρα. Και
κάποια στιγμή αυτή τσαντισμένη τον ρωτά
γιατί την κοιτάει επίμονα.
- Περιμένω, λέει αυτός.
- Τι περιμένεις;
- Να δω, θα πάρεις μπροστά ή να σε
σπρώξω!!!
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Η εφημερίδα της Δ΄ τάξης
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Για την έκδοση της εφημερίδας συνεργάστηκαν ομαδικά
όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ΄τάξης
του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας:
Βογιατζής Χαράλαμπος

Αναστασιάδου Ηρώ-Βαρβάρα

Ευθυμίου Εμμανουήλ

Ζαλούμη Μαρία

Κουσουτζής Κερεστετζής ΣταύροςΔημήτριος

Θαγγοπούλου Ελένη
Ιωάννου Ηλιάνα

Μούτσα Ματέο

Καχέλου Θεολογία-Εμμανουέλα

Μπαλοδήμος Δημήτριος

Ντόλια Ευαγγελία-Μαρία

Μπίλαλας Παύλος-Χρήστος
Νελόπουλος Εμμανουήλ
Ντέβα Κριστιάν
Παράσογλου Κυριάκος

Παπαδοπούλου Μιχαέλα-Χαρίκλεια
Πετρά Ιφιγένεια
Στεργιανά Αικατερίνη
Φιλίππου Σοφία
Χριστοφιδέλη Εφραιμία

Σαλιακούρας Αθανάσιος

μαζί με τον δάσκαλό τους:
Μπούζο Γεώργιο

