
 
Μια σχολική χρονιά γεµάτη δράση. Κάθε 
τάξη και τουλάχιστον ένα πρόγραµµα. 
Όλα τα προγράµµατα ενοποιούνται σε έναν 
κοινό τίτλο: «ΕΜΕΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ». 
 
 

 
 

Κάθε τάξη συµµετέχει στο πρόγραµµα µε 
διαφορετικό θέµα και δραστηριότητες. 

 

• Πολιτιστικό πρόγραµµα: 
«Σεβασµός στον τόπο µου».  

Συµµετέχουν οι τάξεις Α΄ και Γ΄.  
(σελ. 6, 7, 14, 15, 16) 
 
 

•Πολιτιστικό πρόγραµµα: 
«Το νερό άλλοτε και τώρα». 
Συµµετέχει η Β΄ τάξη. 
 

• Πρόγραµµα Αγωγής 
Υγείας: «Σέβοµαι…» 
µε επιµέρους θέµατα:  

α) «Σέβοµαι τον εαυτό µου»,  
 
 
 

β) «Σέβοµαι τους άλλους» και  
γ) «Σέβοµαι το περιβάλλον». 
Συµµετέχει η Β΄ τάξη. 
(σελ. 8,9,10) 
 
 
 

•Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης: 
«Το νερό πηγή ζωήςωής».». 

Συµµετέχει η Β΄ τάξη.         τάξη.         (σελ. 9, 10) 
 
 

•  Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης: «Σέβοµαι το περιβάλλον». 
Συµµετέχουν οι παρακάτω τάξεις: 
α) η ∆΄ τάξη µε θέµα: «Σκουπίδια – Α-
νακύκλωση».                    (σελ. 3, 15, 16) 

 
β) η Στ΄2 τάξη µε θέµα:  

«Περιβάλλον–Φαινόµενο θερµοκηπίου–  
Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας - 

Εξοικονόµηση ενέργειας»   
(σελ. 12, 13) και   

 
 

γ) η Ε΄ τάξη µε θέµα: 
«Σέβοµαι τη θά-
λασσα». (σελ,11, 13) 

 

• Πρόγραµµα Περι-
βαλλοντικής Εκπαί-
δευσης: «Σέβοµαι 
το δάσος».  

Συµµετέχει η Στ΄1 τάξη.  
 

• Πολιτιστικό πρόγραµµα: 
«Σέβοµαι τον πολιτισµό  

ΟΣΟ ∆ΡΩ... ΜΑΘΑΙΝΩ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΙΣ, ... 
ΟΛΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ.  

Το σχολείο µας συµµετέχει σε δύο προγράµµα-
τα ανακύκλωσης:  

α) στην ανακύκλωση µπαταριών της ΑΦΗΣ και 
β) στην ανακύκλωση ηλεκτρονικών µικροσυ-
σκευών (κινητών, φορτιστών, αρύρµατων 

τηλεφώνων) και µελανιών εκτυπωτών.  
∆ιαβάστε στο περιοδικό µας για την επιστο-

λή µας και τη συνέντευξη του ∆ηµάρχου 
για την ανακύκλωση.  (Σελ. 3) 

Κάντε κλικ στο       
για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις 
δραστηριότητες του σχολείου µας, υλικό για µα-
θητές και γονείς, πληροφορίες για τον τόπο µας 
και πολλές ενδιαφέρουσες συνδέσεις. Επίσης 
έχετε την ευκαιρία να δείτε το σχολείο µας και 
την περιοχή µας όπως φαίνονται από δορυφόρο.  

µας». Συµµετέχει η Στ΄Συµµετέχει η Στ΄Συµµετέχει η Στ΄1 1 1 τάξη  
      (σελ. 4, 5) 

• Πρόγραµµα Αγωγής  Υγείας: «Εµένα 
µε νοιάζει  για την υγεία µας». Συµµετέχει η Στ΄1 τάξη.  
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Η ανά χείρας περιοδική έκδοση του σχολείου 
µας προέκυψε χάρη στην άψογη συνεργασί-
α των µαθητών µε τις δασκάλες των 9 τµη-
µάτων του σχολείου µας, που δουλεύουν 
σκληρά επί µήνες σχεδιάζοντας και υλο-
ποιώντας καινοτόµα προγράµµατα στο 
πλαίσιο της Αγωγής Υγείας, της Περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευσης και των Πολιτιστικών 
Προγραµµάτων.  

Θα ήθελα να συγχαρώ τους µαθητές που µε 
την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους 
κατέβαλαν αξιέπαινη προσπάθεια για τη 
συγκέντρωση αυτού του υλικού και να ευ-
χαριστήσω το εκπαιδευτικό προσωπικό για 
την επίµοχθη και παιδαγωγικά αποτελε-
σµατική δουλειά τους.  

Στόχος του περιοδικού µας είναι να δηµοσιο-
ποιούµε από τις σελίδες του το περιεχόµενο 
αυτής της δουλειάς στην τοπική κοινωνία 
µε στόχο την ευαισθητοποίηση όσο γίνεται 
περισσότερων συµπολιτών µας σε θέµατα 
υγείας, περιβάλλοντος και πολιτισµού. 

Μιας και όλες οι δραστηριότητες που πραγ-
µατοποιούνται είναι πρωτότυπες, επιλέξα-
µε ως όνοµα του περιοδικού µας τη φράση 
«Πρωτο-τυπίες Νάξου», το οποίο είναι 
ταυτόχρονα και προσδιοριστικό του ονόµα-
τος του Σχολείου µας.  

Όλες οι φετινές δραστηριότητες του σχολείου 
µας εντάσσονται σε ένα πρόγραµµα µε τίτ-
λο: «ΣΕΒΟΜΑΙ» και υπότιτλο: «Εµένα µε 
νοιάζει». 

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζεται η µέχρι 
σήµερα πρόοδος των εκπαιδευτικών      
δράσεων µέσα από κείµενα και εικόνες. 

 

Ο ∆ιευθυντής του Σχολείου 
Κων/νος Κλουβάτος 

 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 
 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΝΑΝΑΣ 
 

ΤΗΛ.: 22850 62173 
 

ΚΙΝΗΤΟ: 6977623161 

Το περιοδικό µας εκδόθηκε χάρη στην ευγενική στήριξη των παρακάτω χορηγών,  
τους οποίους και ευχαριστούµε θερµά: 

ΥΙΟΙ  
Λ. ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ 

Ο.Ε. 
 

ΜΠΑΛΕΣ,  
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ,  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ 

 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΩΡΑΣ 

 

84300 ΝΑΞΟΣ 

 

ΥΙΟΙ ΥΙΟΙ   
Λ. ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ Λ. ΤΣΑΚΩΝΙΑΤΗ 

Ο.Ε.Ο.Ε.  
  

ΜΠΑΛΕΣ, ΜΠΑΛΕΣ,   
ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ, ΠΑΙΧΝΙ∆ΙΑ,   
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ  

  
ΠΑΡΑΛΙΑ ΧΩΡΑΣΠΑΡΑΛΙΑ ΧΩΡΑΣ  

  

84300 84300 ΝΑΞΟΣΝΑΞΟΣ  

Οι χορηγοί µας, οι µαθητές 
µας, το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό και η διεύθυνση 

του σχολείου µας 
 σας εύχονται 

 

Καλό Πάσχα! 
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1. Πού καταλήγουν  τα σκουπίδια µας; 

Σήµερα τα σκουπίδια  πηγαίνουν ανεξέλεγκτα στους ΧΑ-
∆Α. 

2. Τι σκοπεύετε να κά-
νετε για αυτό το σοβαρό 
πρόβληµα των σκουπι-
διών; 

Ήδη έχουµε ξεκινήσει 
και κάνουµε διάφορα 
πράγµατα. Ένα πρώτο 
κοµµάτι που αφορά την 
ανακύκλωση έχει ξεκινή-
σει. Έπονται κι άλλα. 

Τώρα τα σκουπίδια πάνε 
ανεξέλεγκτα στα ΧΑ∆Α. 
Θα γίνει η διαδικασία 
µελέτης (από τη Νοµαρ-
χία) για ΧΥΤΑ. Οι διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες 
γραφειοκρατία). Εµείς θα ξεκινήσουµε τη διαδικασία µε τα 
στερεά. Θα γίνει συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία 
Ανακύκλωσης αρχικά για πλαστικό και γυαλί µες το 2008 
(χρηµατοδότηση 35% ΚΕ∆ΚΕ 65% από µεγάλες εταιρείες 
+ κάδοι + µεταφορά). Αισιοδοξούµε ως το Μάιο να γίνει 
ανακύκλωση και χαρτιού και αλουµινίου. Το να βάλουµε 

κάδους είναι εύκολο.  

∆ύσκολη, δαπανηρή και πολύπλοκη  είναι η διαδικασία να 
πάνε τα υλικά στην Αθήνα. Στα νησιά υπάρχουν τα  επιπλέ-
ον έξοδα µεταφοράς (π.χ αν τα έξοδα είναι 100€ τα έσοδα 
µπορεί να είναι 60, 70, 80 €). Με βάση τη νησιωτικότητα 
θα πρέπει να επιδοτείται  ο φορέας ο οποίος θα διαχειρίζε-
ται την ανακύκλωση  ώστε να είναι και ελκυστικό και εν-
διαφέρον το θέµα της ανακύκλωσης. 

5. Γιατί δεν έχουµε κάδους ανακύκλωσης στη Νάξο; 

Το να βάλουµε κάδους είναι εύκολο. Το θέµα είναι η δια-
χείριση των υλικών. Στο παρελθόν κάναµε συλλογή  χαρ-
τιού (ξενοδοχείο Ξενία) αλλά η ανακύκλωση δεν έγινε ποτέ 
εξ΄ αιτίας του κόστους µεταφοράς. Βέβαια υπάρχει και η 
ευθύνη των κατοίκων. Αν θέλουµε περιβάλλον καθαρό 
πρέπει να πληρώνουµε γι΄αυτό. Ο νόµος της Ευρώπης λέει 
πως όποιος ρυπαίνει πληρώνει, µε στόχο να έχουµε βελτιω-
µένο το περιβάλλον µας. 

6. Τι προτείνετε εσείς να γίνει για να ξεπεραστούν αυτά 
τα προβλήµατα; 

Να επιδοτούνται αυτά τα προγράµµατα. Υπάρχει σήµερα 
το τέλος ανακύκλωσης που πληρώνει ο καταναλωτής για να 
περισυλλέγονται από τις εταιρείες ογκώδη υλικά (π.χ ηλε-
κτρικές συσκευές). Λόγω νησιωτικότητας είπαµε πως οι 
επιδοτήσεις δεν επαρκούν. 

Όλα εξαρτώνται από ουσιαστικές πιστώσεις που έρχονται 
µε την επιβάρυνση του δηµότη και την οικονοµική ενίσχυ-
ση από το κράτος. Εκτός από διάθεση χρειάζονται και πό-
ροι. 

7. Το κράτος δίνει χρήµατα για αυτά τα θέµατα; 

Και το ελληνικό κράτος και η ευρωπαϊκή ένωση ενισχύουν 
αυτές τις πρωτοβουλίες. 

8. Τα σκουπίδια δεν περιµένουν. Μπορούµε να κάνουµε 
κάτι γρήγορα; 

Έχουµε µπει ήδη στο δρόµο και η πορεία θα δείξει πόσο 
γρήγορα θα φτάσουµε µε τη 
συµβολή όλων µας προς αυτή 
την κατεύθυνση. 

9. Γιατί δεν υπάρχουν εργα-
στήρια ανακύκλωσης στη 
Νάξο; 

Χρειάζεται µεγάλος όγκος 
υλικών για να είναι λειτουργι-
κό και να έχει κέρδος. Η Νά-
ξος είναι µικρό νησί και δε 
συγκεντρώνει τόσο µεγάλες 
ποσότητες. 

10. Συνεργασία µε άλλους 
δήµους γίνεται; 

Ξεκινήσαµε µε την εταιρεία ανακύκλωσης συνολικά στο 
νησί. Κανένα νησί (των Κυκλάδων) δεν έχει κάνει ανακύ-
κλωση ακόµη. 

Θέλουµε και τη δική σας ενεργοποίηση. Χρειάζεται κατάλ-
ληλη παιδεία κι ευαισθητοποίηση. Αν πριν 50 χρόνια υπήρ-
χαν παιδιά µε το δικό σας ενδιαφέρον θα είχαµε προχωρή-
σει µε πιο γρήγορα βήµατα .  

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΝΑΞΟΥ για την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

Τη συνέντευξη πήραν οι µαθητές της ∆΄ τά-
ξης του 1ου ∆ηµ. Σχολείου Νάξου από το ∆ή-
µαρχο κ. Μαράκη και τον υπεύθυνο του ∆ή-
µου για θέµατα Περιβάλλοντος, κ.Ποµώνη  

ΦΑΚΕΛΟΣ:  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ    ΤΑΞΗ ∆΄  
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Αφενός στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
‘Πολιτιστικά θέµατα’ που κάνουµε στο Σχολείο µας και αφετέ-
ρου στα πλαίσια της προτροπής του ΥΠ.Ε.Π.Θ. για επωνυµία 
του Σχολείου µας που να  έχει αναφορά στην ιστορία του, 
ασχοληθήκαµε µε τα δύο ονόµατα που 
καταρχήν προτάθηκαν από το Σύλλογο 
διδασκόντων του Σχολείου µας: το 
«Χρύσανθος ο Αιτωλός » & το «Γεώργιος 
Μελισσηνός». Νοµίζουµε πως επιβάλλε-
ται να τους γνωρίσουµε καλύτερα, αλλά 
και να γνωστοποιήσουµε ακροθιγώς 
κάποια στοιχεία γι’ αυτούς, στους φίλους 

του Σχολείου µας, τους αναγνώστες των σελίδων αυτών. 
Η αναφορά µας στην ιστορική σχέση του Σχολείου µας µε 

τον Χρύσανθο τον Αιτωλό θα γίνει µέσα από Ιστορικό Ρεπορ-
τάζ, στο οποίο ο καθένας µας θα καταθέσει ότι επέλεξε από την 

αναζήτησή του σε ανάλογο αρχειακό 
υλικό, & µε τον Γεώργιο Μελισσηνό µέσα 
από Συνέντευξη που µας έδωσε ο κ. Ιάκω-
βος Καµπανέλλης, ιστορικός συγγραφέας, 
εξαίρετος γνώστης της τοπικής µας ιστο-
ρίας, και ιδιαίτερα, ως προς το θέµα µας, 
φίλος και συνεργάτης του Γεωργίου Με-
λισσηνού. 

Ιερός Χρύσανθος ο Αιτωλός— Γεώργιος Μελισσηνός  (Στ1 τάξη 1ου ∆.Σ. Νάξου ) 

Το ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ µας:  
«Ο Χρύσανθος ο Αιτωλός, ήταν αδελ-
φός του Αγίου Κοσµά του Αιτωλού. 
Γεννήθηκε γύρω στο 1714 στην Κέρκυ-
ρα. Σπούδασε σε σπουδαίους δασκά-
λους ως και ιατρική.»                                                                                                           

Μανόλης Κιουλαφής 

«Για τη µόρφωσή του κλήθηκε ως σχο-
λάρχης της Πατριαρχικής Ακαδηµίας 
Κωνσταντινουπόλεως Ανέλαβε τη Σχο-
λαρχία στην Πατριαρχική Ακαδηµία το 
1769 ως ‘φιλόσοφος’ δηλαδή διδάσκα-
λος των φιλοσοφικών και των µαθηµατι-
κών. Είχε εξαιρετική αναγνώριση. Η 
αµοιβή του ήταν υψηλή.» 

Μαρία Λαγογιάννη 

«Η Νάξος εκείνη την εποχή δεν είχε 
Ελληνικό Σχολείο. Μάλιστα διέτρεχε 
ιδιαίτερο κίνδυνο εξαιτίας του προσηλυ-
τισµού των Ενετοκρατούντων που 
ίδρυαν σχολεία  στο νησί. Στην κρίσιµη 
αυτή κατάσταση, ο εκ Πάρου Νικόλαος 
Μαυρογένης ώθησε τον Χρύσανθο σε 
ίδρυση Ελληνικού Σχολείου στη Νάξο. 
Ήταν µεγάλη η τιµή να µεταβεί ο ιερο-
µόναχος Χρύσανθος στη Νάξο. Η Μονή 
Αγίου Γεωργίου Γρόττας παραχώρησε 
το χώρο (του Σχολείου µας) για να συ-
σταθεί το Σχολείο, η Σχολή της Ναξίας’. 
Ήταν ο ιδρυτής και ο πρώτος διδάσκα-
λος της Σχολής. Η αµοιβή του, όποτε 
γίνονταν, ήταν πενιχρή.» 

Μαρία Αδελφουλάκου 

«Οι µαθητές της Σχολής διακρίθηκαν 
και ως Πατριάρχες και Μητροπολίτες 
και ως Φιλικοί, φιλόλογοι, καγκελάριοι 
κ.α.» 

Μαρία-Λουϊζα Ματάκια 

«Γνωρίστηκε µε τον Άγιο Νικόδηµο τον 
Αγιορείτη, λίγο πριν την αναχώρηση του 
για το Άγιο Όρος. Από το 1780 που ήρθε 
στη Νάξο ως Μητροπολίτης ο Νεόφυτος 
Λαχοβάρης, φίλος του από την Πατριαρ-
χική Σχολή, είχε άµεσο συµπαραστάτη.                                                                                                             

Μυρτώ Κάβουρα 

«Στη Σχολή που ονοµάστηκε ‘Σχολή 
Αγίου Γεωργίου Γρόττας Νάξου’, φρό-

ντισε ο Χρύσανθος να αναπτυχθεί µια 
ιδιαίτερα πλούσια για την εποχή βιβλιο-
θήκη, τόσο που η Σχολή να θεωρείται 
‘Ελληνοµουσείον’. Το όνοµά του της 
έδωσε αίγλη.» 

Γιάννης Αδελφουλάκος 

«Ζούσε ασκητικά. Αγωνίστηκε να επα-
ναφέρει την ασκητική Ορθοδοξία. Ήταν 
αξιοσέβαστος, ταπεινός, γλυκύς, πρά-
ος.» 

Γιάννης Μαργαρίτης 

«Στη Νάξο εργάστηκε ιδιαίτερα να περι-
σώσει την Ορθοδοξία από τη διδασκαλία 
και τα δόγµατα των Λατίνων. Γι’ αυτό 
και εδώ είχε να τους αντιµετωπίσει. Τον 
αποκαλούσαν ‘κατηραµένο’ καλόγερο 
που ίδρυσε το Ορθόδοξο σχολείο… » 

Βασίλης Παπαδόπουλος 

«Στη ∆ιαθήκη του ζητά συγγνώµη που 
είναι πτωχός και δεν έχει να αφήσει 
τίποτα. Τα βιβλία του -παραθέτει κατά-
στιχο- τα αφιερώνει στο σχολείο της 
Ναξίας, για να είναι σε χρήση πάντα του 
ευρισκόµενου δασκάλου και των µαθη-
τών. Όσα ρούχα του, ευρεθούν σε πτω-
χούς µαθητές. 300 γρόσια που είχε δα-
νείσει στη Μητρόπολη διαθέτονται για 
να εκπαιδεύονται από τον τόκο, δύο 
παιδιά κάθε χρόνο.» 

Νίκη Μυλωνά 

« Κατά την επιθυµία του ετάφη ο Χρύ-
σανθος εις τον περίβολο του Ναού του 
Αγίου Γεωργίου και της Σχολής.» 

Νίκος Τράχες 

«Τα βιβλία της Βιβλιοθήκης της Σχολής 
του Αγίου Γεωργίου είχαν παραδοθεί 
προς φύλαξη στη Σχολή των Ουρσουλι-
νών Νάξου και όταν βοµβαρδίστηκε η 
Σχολή το 1944 (β΄παγκ. πόλεµος), από 
τους Άγγλους, έγιναν παρανάλωµα του 
πυρός…» 

Κατερίνα Τουλούπη 

«Ο σύλλογος Ταξιαρχιωτών Θέρµου 
Τριχωνίδας, γενέτειρας του, τοποθέτησε 
το 2001, αναθηµατική στήλη στο προαύ-
λιο του ναού του Αγίου Γεωργίου Γρότ-
τας Νάξου, για να θυµίζει πως κάπου 
εκεί ετάφη το 1785 ο άγιος και σοφός 
διδάσκαλος...» 

Γιώργος Μανωλάς 

«Επιστολή που έλαβε στη Νάξο από τον 
αδελφό του Άγιο Κοσµά τον Αιτωλό: 
Πανοσιώτατε αγαπητέ µοι αδελφέ κυρ 
Χρύσανθε, ασπαζόµενος προσκυνώ σε 
και παρακαλώ τον Άγιον Θεόν δια την 
ψυχικήν σου και σωµατικήν σου υγεία. 
Χάριτι θεία αδελφέ υγιαίνω οπωσούν, 
ψυχικά δε Κύριος οίδε. Τα κατ’ εµέ δε 
και περί εµέ φαίνονται πολλά και απί-
στευτα εις τους πολλούς και µήτε εγώ 
δύναµαι να τα καταλάβω. Τόσον δε µό-
νον λέγω σοι, δια να δοξάσεις τον Κύριον 
και να χαρείς, ότι  γίνεται αρκετή µετά-
νοια εις τους αδελφούς. Έως τριάκοντα 
επαρχίας περιήλθον, δέκα σχολεία Ελλη-
νικά εποίησα, διακόσια δια κοινά  γράµ-
µατα, του Κυρίου συνεργούντος και τον 
λόγον µου βεβαιούντος δια τινων επακο-
λουθησάντων µου σηµείων. Πλην δόξα 
τω λέγοντι, η γαρ δύναµίς µου εν ασθενεί-
α τελειούται. Περιέρχοµαι δε κατά το 
παρόν την Παραµυθίαν και Μαργαρίτην, 
ελπίζω δε εις ολίγο καιρόν να  σας απο-
λαύσω, αν ο Θεός θέλη. Περιήλθον δε 
και την πατρίδα και πάντες οι συγγενείς 
σε προσκυνούσι και οι φίλοι. Ασπάζοµαί 
σε και τον πανιερότατον δεσπότην και 
εύχοµαι πάντας τους εν Χριστό αδελφούς. 
Υγίαινε ψυχικά και σωµατικά.  
∆έκα χιλιάδες χριστιανοί µε αγαπώσι και 
ένας µε µισεί. Χίλιοι Τούρκοι µε αγαπώσι 
κι ένας όχι τόσον. Χιλιάδες Εβραίοι θέ-
λουν τον θάνατόν µου και ένας όχι.                              
                αψοθ' (1779)  Μαρτίου β΄                            
Ο σος αδελφός Κοσµάς ιεροµόναχος» 

                               Γιώργος Στρούβαλης 
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η ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ µας  (ΤΆΞΗ Στ΄1)       
Μαρία Αδελφουλάκου:                                                              
- Γιατί υπάρχει η προτομή του Γεωργίου Μελισσηνού 

στο Σχολείο μας; 
κ. Ιάκωβος Καµπανέλλης: 
- ∆ιότι υπήρξε υπόδειγµα διδασκαλίας και επιστη-

µονικής καταρτίσεως.  
Κατερίνα Τουλούπη: 
- Θέλετε να μας πείτε τι γνωρίζετε γι’ αυτόν; 
- Ο Γεώργιος γεννήθηκε το 1909 και πέθανε το 

1989. Έλαβε ∆ίπλωµα από το ∆ιδασκαλείο µε 
άριστα. Υπηρέτησε στην Πάρο και τη Νάξο. ∆ιε-
τέλεσε βοηθός Επιθεωρητού. Συµπλήρωσε τις 
σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Αθηνών και  
έγινε Πρόεδρος της Πανελλήνιας ∆ιδασκαλικής 
Οµοσπονδίας δύο φορές. 

Μαρία-Λουϊζα Ματάκια:  
- Μήπως έχει κάποιο συγγραφικό έργο; 
- Συνεργάστηκε στην έκδοση του 

περιοδικού ‘Νησιωτόπουλο’.            
Συνέγραψε αξιόλογα γραπτά όπως: 

α) Τουριστικό Οδη-
γό της Νάξου, β)  η 
Νάξος από ιστορι-
κής & γεωγραφικής 
απόψεως,                          
γ) Άγνωστες σελί-
δες της Κατοχής 
των Γερµανοϊτα-
λών… Επιπλέον, 
συνέγραφε την εφηµερίδα Ναξια-
κή Πρόοδο. Υπήρξε η ψυχή της 
συντάξεως της. Έγραφα κι εγώ 

τότε, ήµασταν συνεργάτες. Κά-
ποτε του λέω: ‘’κ. Γιώργο εγώ 
γράφω, πολύ πιθανόν στα γραπτά 

µου να υπάρχει µια ανακρίβεια’’. Μου λέει: ‘’να υπάρ-
χει, διότι κάποιος άλλος ο οποίος γνωρίζει καλύτερα 
το θέµα, θα µας στείλει  µια επιστολή και θα µας πει 
ότι αυτό είναι λάθος. Λέγοντας εσύ και λέγοντας αυτός 
θα ευρεθεί η αλήθεια’’.  

Μαρία Λαγογιάννη: 
- Γι’ αυτό  τον τίμησε η Νάξος; 

- Η Νάξος προς τιµή του 
έχει την προτοµή αυ-
τή. Όχι µόνον υπήρξε 
πρόεδρος της Πανελ-
ληνίου Ενώσεως ∆ιδα-
σκάλων δύο φορές 
στην Αθήνα, αλλά 
άνοιξε καινούργιους 
δρόµους στην παιδεία. 
Έγραψε Γραµµατική για 
τα ∆ηµοτικά σχολεία. 
Υπέδειξε νέους τρό-
πους διδασκαλίας για να 
µπορεί ο µαθητής να 

έχει περισ- σότερη γνώση. Όλα αυτά 
µε κόπο και προσπάθεια κατόρθωσε και τα επέ-
βαλλε. Η προτοµή είναι ενθύµιο της ζωής και του 

έργου που ε-
πετέλεσε.  

Γιώργος Στρούβαλης: 
- Ο δρόμος απέ‐

ναντι έχει το 
όνομα 
‘Χρυσόστομος 
Μελισσηνός’. 
Υπάρχει σχέ‐
ση; 

- Είχε, παιδιά, 
έναν αδελφό 
το Χρυσόστοµο, ανθυπολοχαγό, που πολέµησε το 
’40. Ήµουν κι εγώ εκεί: Κατέβαιναν οι Γερµανοί 
από το Άργος Ορεστικόν. Σταµάτησε αυτός στη 

γωνία µιας γέφυρας και έριχνε 
µε το πολυβόλο. Έριξαν οι Γερ-
µανοί έναν πολυβολισµό και τον 
σκότωσαν. Προς τιµήν του είναι 
η οδός. 
Μανόλης Κιουλαφής: 
- Τα χρόνια που τον γνωρί‐
σατε ήταν δύσκολα; 
- Ήταν δύσκολα…, ο πόλε-
µος του ’40…, και η παιδεία ευ-
ρισκόταν πολύ χαµηλά. 
Γιάννης Μαργαρίτης: 
- Μας λέτε κάτι για την οικο‐
γένειά του; 
 - Έχει τρία αγόρια. Έναν 
πολιτικό µηχανικό και δύο ια-

τρούς, αυθεντίες, ο ένας στην Αµερική και ο 
άλλος καθηγητής πνευµονολογίας στην Αθήνα. 

Μυρτώ Κάβουρα: 
- Κάτι ιδιαίτερο που θυμάστε; 
- Θυµάµαι οι επιθεωρητές καθόταν και ανέβαινε 

στην έδρα και τους µιλούσε.  
Νίκος Τράχες: 
- Ήξερε δηλαδή+ περισσότερα; 
- Υπήρξε στυλοβάτης της παιδείας. Πολλές ωφέ-

λειες κατά µεγάλο ποσοστό οφείλονται στις πρω-
τοβουλίες του. Να βλέπετε την προτοµή του µε 
σεβασµό. 

Γιώργος Μανωλάς:  
- Πώς θα σχολιάζατε τη θέση της προτομής; 
- Η θέση της είναι µέσα στο Σχολείο. ∆εν είναι 

θυρωρός του Σχολείου. 
Νίκη Μυλωνά: 
- Πόσα χρόνια είναι εδώ η προτομή αυτή; 
- Είναι λίγα χρόνια εδώ. Από το 1994. 
Βασίλης Παπαδόπουλος: 
- Όταν περνάτε από δω και βλέπετε την προτομή του, 

τι σκέπτεστε; 
- Ότι ήταν ένας άνθρωπος του οποίου αντικατα-

στάτης δεν υπήρχε…  
Γιάννης Αδελφουλάκος: 
- Τέλος, πώς θα χαρακτηρίζατε το 

φίλο σας; 
      Σας λέω: δεν περνούν τέτοιοι 

άνθρωποι συχνά παιδί µου, τόσο 
στη γνώση όσο και στην επιστήµη. 
Είναι οι διακρινόµενοι µεταξύ 
των ετών και των γενεών… 

Μια από τις συγγραφικές 
εργασίες του Γ. Μελισσηνού 

Αναµνηστική φωτογραφία µε τον κ. Καµπανέλλη µπροστά στην προτοµή του Γ. Μελισσηνού 
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Πάνω: ο Άγιος Γεώργιος Γρόττας δίπλα στο σχολείο µας 
Αριστερά: το µοναστήρι Αγίου Γεωργίου Γρόττας και 
πρώην ελληνικό σχολείο 1919.  

Η Η Η    
µεσοστιχίδα µεσοστιχίδα µεσοστιχίδα 

της της της    
ΠορτάραςΠορτάραςΠορτάρας   
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Β΄Τάξη: Πρόγραµµα Αγωγής 
Υ γ ε ί α ς  µ ε  τ ί τ λ ο : 
«Σέβοµαι…» και επιµέρους 
θέµατα:  

α) «Σέβοµαι τον εαυτό µου»,  
β) «Σέβοµαι τους άλλους» και  
γ) «Σέβοµαι το περιβάλλον». 

Το πρόγραµµά µας, το οποίο ε-
στιάζει στο θέµα: «Σεβασµός 
και αυτοεκτίµηση», έχει 
ενταχθεί σε ευρύτερο χρηµα-
τοδοτούµενο πρόγραµµα του 
ΕΘΝΙΚΟΥ Ι∆ΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟ-
ΤΗΤΑΣ µε τίτλο: 

 «∆ιαπολιτισµική Αγωγή-όλοι 
διαφορετικοί, όλοι ίσοι».  

Στο πλαίσιο του προγράµµατός 
µας κάνουµε µία φορά την 
εβδοµάδα έναν κύκλο στην 
τάξη µας, όπου συζητάµε 
διάφορα θέµατα και φτιά-
χνουµε και ποιήµατα.  
Σας παρουσιάζουµε µερικά: 

Βρήκαν οι µαθητές µας:  
 

Το ύδωρ γίνεται νερό 
Στα πολύ παλιά χρόνια το νερό το 
λέγανε «ύδωρ». Οι νερουλάδες που 
πουλούσαν το ύδωρ φώναζαν: «εδώ 
νεαρό ύδωρ!». Μετά έφυγε το ύδωρ 
και το άλφα απ’ το νεαρό κι έµεινε 
µόνο το νερό.  
 

Αινίγµατα για το νερό. 
• Τι είναι αυτό που τρέχει µε σκυµ-

µένο το κεφάλι;  
 

• Τι είναι αυτό που τρέχει ασταµάτη-
τα και ευεργετεί ανθρώπους, ζώα 
και φυτά;  

 

• Τι είναι αυτό που είναι άχρωµο, 
άοσµο και άγευστο; 

 

• Τι είναι αυτό που τρέχει πολύ γρή-
γορα και µεταφέρει νερό; 

Το νεράκι, το νερό 
είναι όµορφο, καλό. 
Το νεράκι, το νερό 

είναι νεραϊδοχρυσό.  

Το νερό είναι πολύτιµο, 
µην το σπαταλάτε,  
γιατί διαφορετικά  
στη φυλακή θα πάτε 

Το α και το ω 
για τον οργανισµό 
είναι, σας το λέω 
το καθαρό νερό.  

Θα ζωγραφίσω το νερό  
σαν το ζωγράφο το Μιρό, 
όµορφο και καθαρό   
γιατί πολύ το αγαπώ.  

Το πολύτιµο νερό  
    εγώ το εξοικονοµώ,     

γιατί αν δεν έχουµε νερό   θα 
γίνουµε σαν το δάσος το ξερό.  

Μη σπαταλάτε το νερό    
δεν θα ‘χουµε να πιούµε 
και  ύστερα θέλω να δω  
νεράκι πού θα βρούµε.  

Όλοι µαζί µπορούµε 
καλή ζωή να ζούµε, 
να σώσουµε τη γη 
απ’ την καταστροφή  

Το νεράκι τ’ ασηµί 
οµορφαίνει πολύ τη γη. 

Οι κάβουρες ζουν στο νερό   
και τσιµπάνε στο λεπτό.  

βρύση, ποτάµι, νερό, αυτοκανατάκι 

 
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥ-

ΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ 

 
Υλικά:  
ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΛΛΟ 
☺ πολλή δουλειά και διάβα-

σµα 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΜΙΣΗ 
☺ µπόλικο καθαρό νερό 

☺ περισσότερα δέντρα και 

λουλούδια 
☺ λιγότερα σκουπίδια 

☺ λιγότερα καυσαέρια 

☺ όσο το δυνατόν περισσότε-

ρη ανακύκλωση 
 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΙΡΟΠΙ 

☺ αγάπη και σεβασµός για 

τους συνανθρώπους µ
ου και 

το περιβάλλον               
γίνεται ένα πολύ ωραίο 

γλυκό και θα σας αρέσει 

πολύ όταν το δοκιµάσετε 
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♦ ∆εν αφήνουµε τη βρύση 
ανοιχτή όταν βουρτσίζουµε 
τα δόντια, πλένουµε τα χέ-
ρια ή σαπουνιζόµαστε ενώ 
πλενόµαστε. 

♦ Κάνουµε ντους και όχι 
µπάνιο. 

♦ Ελέγχουµε συχνά τις βρύ-
σες και το καζανάκι της του-
αλέτας για τυχόν διαρροές 
και ενηµερώνουµε αµέσως 
τους γονείς µας. 

♦ Προτείνουµε στη µητέρα 
µας να πλένει τα φρούτα, τα 
χόρτα και τα λαχανικά σε 

µια λεκάνη µε νερό αντί κά-
τω από µια συνεχώς ανοιχτή 
βρύση. 

♦ Αν βοηθάµε στο πότισµα 
των λουλουδιών, τα ποτίζου-
µε νωρίς το πρωί ή αργά το 
απόγευµα και χρησιµο-
ποιούµε ποτιστήρι. 

♦ Προτείνουµε στους γονείς 
µας να πλένουν το αυτοκί-
νητο µε κουβά και σφουγ-
γάρι και όχι µε λάστιχο ή να 
το πηγαίνουν σε πλυντήρια 
αυτοκινήτων που  ανακυ-
κλώνουν το νερό. 

Νερό 

Στο σχολείο µας µάθαµε ότι 
ο πλανήτης Γη αποτελείται 
κυρίως από νερό. Το µεγαλύ-
τερο µέρος του είναι σκεπα-
σµένο από ωκεανούς. Έχει 
επίσης λίµνες, ποτάµια, ακό-
µα και υπόγεια νερά. Όλη η 
ζωή πάνω στη Γη – από το 
πιο µικρό σκαθάρι µέχρι την 
πιο µεγάλη φάλαινα- εξαρ-
τάται από αυτά τα νερά. Εί-
ναι πολύτιµα. ∆υστυχώς, 
όµως, εµείς οι άνθρωποι δε 
φροντίζουµε να τα διατηρού-
µε καθαρά. Σε πολλούς τό-
πους τα νερά είναι µολυσµένα. 

Ποτάµια και λίµνες 

Τα ποτάµια και οι λίµνες µο-
λύνονται, γιατί κάποιοι α-
δειάζουν εκεί σκουπίδια και 
δηλητηριώδη χηµικά. 

Υπόγεια νερά 

Τα υπόγεια νερά µολύνονται 
από τη βενζίνη και άλλα 
βλαβερά υγρά που απορρο-
φούνται από το έδαφος. Με-
ρικά λιπάσµατα και εντοµο-
κτόνα που χρησιµοποιούνται 
στα χωράφια και τους κή-
πους, απορροφούνται κι αυ-
τά από το έδαφος. 

Θάλασσα 

Η θάλασσα, που σ’ αυτή ζουν 
τόσα πολλά πλάσµατα, εδώ 
και κάµποσο καιρό χρησιµο-
ποιείται για να πετούν εκεί 
σκουπίδια και δηλητηριώση 
χηµικά. 

Τι να κάνουµε 

Πρέπει να σώσουµε τα νερά 
µας, να τα διατηρούµε καθα-
ρά και αµόλυντα, για να 
έχουν να πίνουν οι άνθρωποι, 
τα ζώα και τα φυτά. Έτσι θα 
µπορούν να ζουν εκεί τα ψά-
ρια και τα άλλα πλάσµατα. 

Και µερικές χρήσιµες  συµβουλές  
για εξοικονόµηση νερού 

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ     ( Τάξη Β΄ ) 

 

 

♦ τα ζώα, τα φυτά και οι 
άνθρωποι αποτελούνται κυ-
ρίως από νερό; 

♦ ο άνθρωπος µπορεί να ζή-
σει περίπου 20 µέρες χωρίς 
τροφή, αλλά µόνο µια εβδο-
µάδα χωρίς νερό; 

♦ από µια βρύση που στάζει 
µπορούν να χαθούν 100 γρ. 
νερού την ηµέρα, δηλαδή 
3000 γρ. νερό το µήνα; 

♦ για την παραγωγή ενός αυ-
τοκινήτου  χρειάζονται 
147.955 λίτρα νερό; 

♦ το σώµα ενός µέσου ενήλι-
κα εµπεριέχει τουλάχιστο 
65% νερό ενώ τα παιδιά 
µπορεί να φθάσουν και το 
75%.  

♦ νερό στον οργανισµό µας 
βρίσκεται παντού ακόµα και 
στα δόντια! Ο ανθρώπινος 
εγκέφαλος αποτελείται σχε-
δόν από 75% νερό και αυτό 
το στοιχείο µας δίνει να κα-
ταλάβουµε πόσο απαραίτητη 
είναι η σωστή ενυδάτωση και 
για τις εγκεφαλικές λειτουρ-
γίες. 

 
Για να βρεις το σύνθηµα µας για το νερό πρέπει 
να αντικαταστήσεις καθένα από τα παρακάτω 
γράµµατα µε το επόµενό του στο αλφάβητο 
(προσοχή: όπου Ω βάζουµε Α): 
 

ΒΘΩ  ΜΩ  ΛΖΜ  ΟΞΤΛ∆  ΣΟ  Μ∆ΠΞ  Μ∆ΠΩΙΘ 
 

ΟΠ∆Ο∆Θ  ΜΩ  ΟΠΞΡ∆ΦΞΤΛΕ  ΚΘΒΩΙΘ 
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22 Μαρτίου (παγκόσµια ηµέρα νερού): Έτοιµοι 
να µπούµε στις άλλες τάξεις του σχολείου µας στις 
για να τους ενηµερώσουµε σχετικά µε το πρόγραµ-
µά µας και να τους µοιράσουµε το εφηµεριδάκι 

µας και αφίσες που φτιάξαµε µε θέµα το νε-
ρό. 

Παροιµίες και φράσεις του . . .   
γλυκού νερού  

• ∆ε βάζει νερό στο κρασί του  

• Αυτός µας κάνει νερά  

• Η κότα µας πίνει νερό και το θεό κοιτάει  

• Όσα είπαµε νερό και αλάτι  

• Τη δροσιά του να ΄χεις!  

• Μια κοπέλα σαν τα κρύα τα νερά  

• Ο Φλεβάρης µε νερό, κουτσός µπαίνει στο χορό  

• Βρέχει µε το τουλούµι  

• Το αίµα νερό δε γίνεται  

• Αν βρέξει ο Απρίλης δυο νερά και ο Μάης άλλο 
ένα, χαρά σε εκείνον το ζευγά που έχει πολλά 
σπαρµένα.  

• Πνίγεται σε µια 
κουταλιά νερό  

• Μπήκε το νερό στ΄ 
αυλάκι  

• Το ποτάµι δε γυρίζει 
πίσω  

• ∆ε δίνει του αγγέλου του νερό  

• Έφτασε στη βρύση και νερό δεν ήπιε  

• Είπε το νερό νεράκι 

• Ήπιε το αµίλητο νερό 

• Έκανε µια τρύπα στο νερό 

• Τον έφερε στα νερά του 

Στο γάµο σου θα κουβαλάω νερό  µε το λαΐνι  
 

Τάξη Β΄ 

Τι κάνουν αυτοί οι 
άνθρωποι, ρε παιδιά;  

Θα ρουφήξουν όλο το πό-
σιµο νερό από τον πλανήτη 

γη. 
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…Για ένα καλύτερο αύριο… 
Αγαπητοί αναγνώστες και φίλοι, 
 
Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για τις συνέπειες της ρύπανσης 

του περιβάλλοντος; 
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια καταναλώνουµε 

όλο και περισσότερη ενέργεια που δεν µας είναι χρήσιµη, 
(π.χ. αφήνουµε πολλές ηλεκτρικές συσκευές αναµµένες 
ταυτόχρονα τη στιγµή που δεν τις χρειαζόµαστε) καθώς 
και πολλά προϊόντα που δεν µας είναι απαραίτητα.  
Όµως, όλη αυτή η ενέργεια που καταναλώνουµε σπίτι 

µας, καθώς και όλα αυτά που αγοράζουµε, κάπου παράγο-
νται: στα εργοστάσια, τα οποία αφήνουν στην ατµόσφαιρα 
τόνους διοξειδίου του άνθρακα και άλλων βλαβερών αερί-
ων. 
Κάθε φορά λοιπόν που σπαταλάµε ενέργεια, που πετάµε 

τα σκουπίδια µας εδώ κι εκεί ή που χρησιµοποιούµε το 
αυτοκίνητο ακόµη και για τις πιο κοντινές αποστάσεις, 
συµβάλουµε σηµαντικά στη ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ! 
Η έντονη ρύπανση των τελευταίων χρόνων οδήγησε στα-

διακά στην ΤΡΥΠΑ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ, δηλαδή µια τρύπα 
στην ατµόσφαιρα που «επιτρέπει» στις βλαβερές ακτίνες 
του ήλιου να εισχωρούν στη Γη µε καταστροφικές γι’ αυτήν 
συνέπειες…  
Μαζί µε την τρύπα του όζοντος εµφανίστηκε και το 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ. Τα βλαβερά αέρια 
που αναφέραµε παραπάνω, φανταστείτε ότι σχηµατίζουν 
σύννεφα στην ατµόσφαιρα τα οποία «παγιδεύουν» τη θερ-
µότητα του ήλιου και δεν την αφήνουν να γυρίσει πίσω στο 
διάστηµα αλλά την κρατούν όλη στη Γη. Έτσι, αρχίζει ν’ 
ανεβαίνει ο µέσος όρος ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ της Γης και ο 
πλανήτης µας µετατρέπεται σιγά-σιγά σ’ ένα µεγάλο… θερ-
µοκήπιο!  
Μία από τις συνέπειες της ανόδου της θερµοκρασίας 

είναι και το ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ στους πόλους της 
Γης δυσκολεύοντας την επιβίωση των ζώων που ζουν εκεί. 
Επίσης, καθώς οι πάγοι λιώνουν και γίνονται νερό, είναι 
φυσικό το νερό στις θάλασσες να γίνεται όλο και περισσό-
τερο. Οδηγούµαστε λοιπόν όπως  φαίνεται, στην ΑΝΟ∆Ο 
ΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ µε κίνδυνο στο µέλ-
λον να πληµµυρίσουν παραθαλάσσιες πολιτείες,  ακόµη και 
ολόκληρα νησιά … 
Όλα αυτά δεν τα γράφουµε για να σας τροµοκρατήσουµε 

αλλά για να σας προβληµατίσουµε και να σας ευαισθητο-
ποιήσουµε! Πρέπει να κατανοήσουµε όλοι µας ότι η ρύπαν-
ση του περιβάλλοντος, που οδηγεί σε µια αλυσίδα κατα-
στροφών, ξεκινά από εµάς τους ίδιους. Όλοι έχουµε µερί-
διο ευθύνης στην καταστροφική πορεία του πλανήτη µας. 
Κυρίως όµως πρέπει να κατανοήσουµε ότι εµείς οι ίδιοι 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ και ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗ ΓΗ. Ένας µόνο 
τρόπος υπάρχει : ο σεβασµός και η αγάπη προς το περι-
βάλλον !!! Γιατί… αξίζει και οι επόµενες γενιές να ζήσουν σ’ 
ένα καθαρό περιβάλλον… γιατί αξίζει στα παιδιά µας ένα       

  καλύτερο αύριο… 
                         οι µαθητές της  Ε’ ΤΑΞΗΣ 

Εδώ είναι πολύ 
βρόµικα, πάµε! 

Λέω να πάω 
σπίτι µου να 

κάνω µπάνιο… 
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ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΤΑΞΗ ΣΤ΄2 

ΦΛΩΡΑ ΜΠΙΤΖΙΟΥ ΝΤΑΡΕΤΖΑΝ ΓΚΟΜΕΛΑΟΥΡΙ 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 

ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ ΘΟ∆ΩΡΗΣ ΚΟΛΙΟΣ 

ΚΩΣΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΑΝΑΣ 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΕΡΥΚΟΚΚΟΣ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΓΙΟΣΜΑ 
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ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΛΟΒΙΤΣ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΛΑΣΚΑΡΗ 

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΖΑΛΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΛΕΡΙΑΝΟΥ 

ΝΙΚΟΣ ∆ΕΤΣΗΣ 

        Εµένα µε νοιάζει…       Εµένα µε νοιάζει…  
 ☺☺……να σταµατήσω τη Γη να έχει πυρετόνα σταµατήσω τη Γη να έχει πυρετό  

☺☺…αν αναπνέω σκουπίδια…αν αναπνέω σκουπίδια  

☺☺…που αυξάνεται η θερµοκρασία της Γης…που αυξάνεται η θερµοκρασία της Γης  

☺☺…να ζήσω σ’ ένα καθαρότερο περιβάλλον…να ζήσω σ’ ένα καθαρότερο περιβάλλον  

☺☺…αν λιώσουν οι πάγοι στην Ανταρκτική…αν λιώσουν οι πάγοι στην Ανταρκτική  

☺☺…αν εξαφανιστούν τα ζώα…αν εξαφανιστούν τα ζώα  

☺☺…αν χάσω το σπίτι µου λόγω πληµµυρών…αν χάσω το σπίτι µου λόγω πληµµυρών  

☺☺…αν χάνονται άνθρωποι απ΄ τους τυφώνες…αν χάνονται άνθρωποι απ΄ τους τυφώνες  
  ☺☺ Εσένα σε νοιάζει; Εσένα σε νοιάζει;  

  

-- Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη… Ένας κούκος δε φέρνει την άνοιξη…  
-- Ένας άνθρωπος δε φέρνει την άνοιξη στον πλανήτη  Ένας άνθρωπος δε φέρνει την άνοιξη στον πλανήτη 
Γη…Γη…  
-- Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να σταµατήσουν  Πολλοί άνθρωποι καταφέρνουν να σταµατήσουν 
την υπερθέρµανση του πλανήτη.την υπερθέρµανση του πλανήτη. 

ΕΚΦΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΤΑΞΗ Ε΄ (ψαρεύοντας µε δίχτυ) 
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Αριστερά:  
Οι κορδελάτοι στις Τρίποδες της 
Νάξου παλιότερα. 
 
Κάτω:  
Οι κορδελάτοι του Γ2 

Τάξη Γ2 ΦΑΚΕΛΟΣ: ΑΠΟΚΡΙΕΣ ΣΤΗ ΝΑΞΟ 
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1η εικόνα: Παραδοσιακοί λαµπαδηφόροι 
της Νάξου 
2η εικόνα: Αναβίωση του εθίµου στο 
σχολείο µας από το Γ1 

Τάξη Γ1 

Τάξη ∆΄ 
Τάξη Α΄: Η πρώτη µου παραγωγή γραπτού λόγου 

(οµαδική εργασία) 

15 



σελίδα  

Ώρα να παίξουµε µε τα
 πρωτάκ

ια!!!

Ώρα να παίξουµε µε τα
 πρωτάκ

ια!!!  

  

∆ιάβασε τ
ις προτά

σεις και 
βρες τις

 λέξεις τ
ις Νάξου. 

1. Ο µύθος λέε
ι πως ο θεός 

∆ιόνυσος 
την κράτη

σε στη Νάξο. 

2. Βρίσκον
ται γύρω απ’ το νησάκι τη

ς 

Πορτάρας
. 

3. Έτσι λέγ
εται αλλιώ

ς η Νάξος. 

4. Η είσοδος τ
ου αρχαίου ναού του Α-

πόλλωνα. 

5. Έχει υψ
όµετρο 1.000 µέτρα. 

                 
                 

 Ν 
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            Ξ 
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        ΤΑΞΗ ∆΄ 
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ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
  ΤΑΞΗ ∆΄ Τα ΣΤΑΥΡ ΛΕΞΤα ΣΤΑΥΡ ΛΕΞ  ΤΑΞΗ Α΄  

Επιµέλεια εντύπου: Κ. Κλουβάτος 
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